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فهرست

يص2ص)عامة

لاساحل.)-)لملصادقة)على)لملخطط)لا2طني.

مرسوم رقم 2.21.965 صادر في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( يصادق 

3322بموجبه على املخطط الوطني للساحل................................................... 

لاسالمة)لاصح ة)المنتجات)لاغذلئ ة.

يتعلق   )2022 ماي   17(  1443 شوال  من   16 في  صادر   2.22.136 رقم  مرسوم 

يتم  التي  الغذائية  والعجائن  للكسكس  الصحية  والسالمة  بالجودة 

 .................................................................................................. 3326تسويقها.

بوض) على) لملفرعض) لالستيرلد) رسم) لست فاء) عقف) (- للجمرك.)
لابذعر)لازيت ة)علازي2ت)للخامة.

2022( بوقف  1443 )2 يونيو  2 ذي القعدة  2.22.393 صادر في  مرسوم رقم 

والزيوت  الزيتية  البذور  بعض  على  املفروض  االستيراد  رسم  استيفاء 

3328الخامة...................................................................................................... 

مجلس)لان2لب.)-)ليتخابات)جزئ ة.

مرسوم رقم 2.22.402 صادر في 2 ذي القعدة 1443 )2 يونيو 2022( بتحديد 

تاريخ إجراء انتخابات جزئية مللء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب 

 ......... 3328برسم الدائرتين االنتخابيتين املحليتين »الحسيمة« و »مديونة«.

لاص ذ)لابحري):

لملنع)لملؤقت)اص ذ)خ ار)لابحر))عجموه)بامل اه)لابحرية)لملغرب ة.	 

والغابات  واملياه   القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
باملنع  يتعلق   )2022 1443 )10 ماي  9 شوال  في  1257.22 صادر  رقم 

البحرية  باملياه  وجمعه   )Holothuria sp( البحر  خيار  لصيد  املؤقت 

3329املغربية. ................................................................................................... 
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رأس)	  بين) لملت2لجذ ) لابحرية) لملنط ة) في) لألحمر) لملرجان) ص ذ) تنظ م)

سبارت ل)علاورلئش.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بتنظيم   )2022 ماي   10(  1443 شوال   9 في  صادر   1258.22 رقم 
بين رأس سبارتيل  البحرية املتواجدة  في املنطقة  صيد املرجان األحمر 
 ................................................................................................ 3330والعرائش.

لالستوماالت)لملشرععة)ال نب)لاهنذي.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية االجتماعية ووزير الفالحة 
الصناعة  ووزير  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
والتجارة رقم 1293.22 صادر في 11 من شوال 1443 )12 ماي 2022( 
بالقنب  املتعلقة  األنشطة  ممارسة  رخص  تسليم  كيفيات  بتحديد 
 .................................................................................................... 3332الهندي.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
في  صادر   1294.22 رقم  والتجارة  الصناعة  ووزير  والغابات  واملياه 
11 من شوال 1443 )12 ماي 2022( بتحديد نماذج عقد بيع محاصيل 
إتالف  ومحاضر  املذكورة  املحاصيل  تسليم  ومحضر  الهندي  القنب 
ومحاصيله  ونباتاته  وشتائله  وبذوره  الهندي  القنب  إنتاج  فوائض 
3337ومنتجاته.................................................................................................. 

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
 1443 11 من شوال  في  1295.22 صادر  القروية واملياه والغابات رقم 
)12 ماي 2022( بتحديد  شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي 
بالقنب  املتعلقة  األنشطة  لتقنين  الوطنية  الوكالة  لدن  من  وشتائله 
 .................................................................................................... 3367الهندي.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية االجتماعية ووزير الفالحة 
الصناعة  ووزير  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
والتجارة رقم 1296.22 صادر في 11 من شوال 1443 )12 ماي 2022(  
الوطنية  الوكالة  لدن  من  مسكها  وكيفيات  السجالت  نماذج  بتحديد  
رخص  أصحاب  لدن  ومن  الهندي  بالقنب  املتعلقة  األنشطة  لتقنين 
3371ممارسة األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي............................................. 

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية االجتماعية ووزير الفالحة 
الصناعة  ووزير  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
والتجارة رقم  1297.22 صادر في 11 من شوال 1443 )12 ماي 2022( 
في  عليها  املنصوص   )THC( هيدروكانابينول  رباعي  مادة  نسب  بتحديد 
املادتين 6 و 17 من القانون رقم 13.21 املتعلق باالستعماالت املشروعة 
3389للقنب الهندي.......................................................................................... 

قرار لوزير الداخلية رقم 1298.22 صادر في 11 من شوال 1443 )12 ماي 2022( 
بتحديد كيفيات التصريح باألضرار والخسائر التي يمكن أن تتعرض لها 
3389محاصيل القنب الهندي.......................................................................... 

يص2ص)خاصة

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

في  صادر   1160.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 1134.06 القرار رقم  بتتميم   )2022 أبريل   21( 1443 19 من رمضان 
الصادر في 19 من جمادى األولى 1427 )16 يونيو 2006( بتحديد الئحة 
الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الجراحة 
3391على السرطان........................................................................................... 

في  صادر   1161.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )21 أبريل  19 من رمضان 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 3391التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1162.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )21 أبريل  19 من رمضان 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 3392التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1164.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 بتتميم القرار رقم   )2022 1443 )21 أبريل  19 من رمضان 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 3392التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1165.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )21 أبريل  19 من رمضان 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 3393التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1166.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )21 أبريل  19 من رمضان 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 3393التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1167.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )21 أبريل  19 من رمضان 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 3394التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1201.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 بتتميم القرار رقم   )2022 1443 )27 أبريل  25 من رمضان 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 3394التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1202.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 بتتميم القرار رقم   )2022 1443 )27 أبريل  25 من رمضان 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 3395التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1212.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  2022( بتحديد بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 

3395الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1213.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  2022( بتحديد بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 

3396الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1215.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  2022( بتحديد بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 

3396الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1216.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  2022( بتحديد بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 

3397الشهادات................................................................................................. 
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في  صادر   1217.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  2022( بتحديد بعض املعادالت  أبريل   28( 1443 26 من رمضان 

3397الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   1247.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 305.03 رقم  القرار  بتتميم   )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26

الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(  1424 محرم  من   21 في  الصادر 

 ....................... 3398الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

أقاا م)فاس)عتاعيات)عس ذي)قاسم.)-)منح)قطع)محذثة)بو ار)

جماعي.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1443 رمضان  من   24 في  صادر   1199.22 رقم  والغابات  واملياه 

)26 أبريل 2022( يق�ضي بمنح القطع املحدثة بالعقار التابع للجماعة 

2« والواقع بإقليم سيدي قاسم داخل دوائر  1 و  الساللية »اشبانات 

 ....... 3399الري بحوض سبو املتوسط بأقاليم فاس وتاونات وسيدي قاسم.

تف2يض)لإلمضاء.

قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية وتقييم 
 1443 شوال  من   19 في  صادر   1419.22 رقم  العمومية  السياسات 
3468)20 ماي 2022( بتفويض اإلمضاء......................................................... 

في  1260.22 صادر  رقم  اإلدماج  وإعادة  السجون  العام إلدارة  للمندوب  قرار 
43469 شوال 1443 )5 ماي 2022( بتفويض اإلمضاء................................... 

 1262.22 رقم  واالجتماعية  القنصلية  الشؤون  ملديرية  بالصرف  لآلمر  قرار 
القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 أبريل   4(  1443 رمضان   2 في  صادر 
 )2007 يناير   8(  1427 الحجة  ذي  من   18 في  الصادر   281.07 رقم 
 ..................................... 3471بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

لملحكمة)لاذست2رية

3472قرار رقم 180.22 م.إ صادر في 24 من شوال 1443 )25 ماي 2022(................ 
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يص2ص)عامة

 مرس2م)رقم)2.965).))صادر)في)26)من)ش2لل)و  2 )27)ماي)))2))
نصادق)بم2جبه)على)لملخطط)لا2طني)الساحل

رئيس الحكومة، 

بتنفيذه  بالساحل الصادر  81.12  املتعلق  القانون رقم   بناء على 
 1436 رمضان  من   29 بتاريخ   1.15.87 رقم  الشريف  الظهير 

)16 يوليو 2015(، ال سيما املواد 3و 10 و 11 منه ؛

1437 األول  ربيع   3 في  الصادر   2.15.769 رقم  املرسوم   وعلى 
)15 ديسمبر 2015( بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات 
الجهوية  واللجان  للساحل  املندمج  للتدبير  الوطنية  اللجنة  عمل 

وكيفيات إعداد املخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل ؛

في  للساحل  املندمج  للتدبير  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 
اجتماعها  خالل  أبدته  الذي  للساحل  الوطني  املخطط  مشروع  شأن 

املنعقد بتاريخ 19 من جمادى اآلخرة 1441)14 فبراير 2020( ؛

1443 4 شوال  بتاريخ  املنعقد  الحكومة  في مجلس  املداولة   وبعد 
)5 ماي 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على املخطط الوطني للساحل كما هو ملحق بهذا املرسوم.

املادة 2

 يروم املخطط الوطني للساحل الذي يستند، طبقا ملقتضيات املادة 3
العلمية  املعطيات  على   ،81.12 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
مندمج  تدبير  مقاربة  وعلى  املتوفرة  والبيئية  اقتصادية  والسوسيو 

للنظام البيئي الساحلي، تحقيق األهداف العامة التالية :

التشاور والتنسيق  للساحل من خالل تعزيز  • وضع حكامة جيدة 
املؤسساتي وكذا وضع آليات للتمويل ؛

• العمل على انسجام أدوات تخطيط وتهيئة املجاالت الترابية التي 
تحتوي على فضاءات الساحل، وكذا على برامج لالستثمار ؛

التدهور  من  ووقايتها  عليها  واملحافظة  الساحل  فضاءات  حماية   •
من خالل تدابير خاصة تالئم اإلشكاليات املطروحة ؛

• تثمين التراث الساحلي مع األخذ بعين االعتبار التوازنات الواجب 
احترامها بغرض املحافظة عليه ؛

• تحسين املعرفة من أجل ضمان تدبير مندمج للساحل، ال سيما 
من خالل تشجيع البحث واالبتكار ؛

• تقوية القدرات وتعبئة جميع الفاعلين السوسيو اقتصاديين من 
أجل حماية الساحل وتثمينه.

املادة 3

ألجل تقييم التدابير املتخذة لتحقيق األهداف املبينة أعاله، يمكن 
على الخصوص اعتماد املؤشرات التالية :

ذلك  في  بما  والتدبير،  والتهيئة  التخطيط  أدوات  إعداد  مدى   •
وتناسقها  تناغمها  وتقييم  الساحل  املتعلقة بفضاءات  القطاعية 

املؤسساتي ؛ 

الساحلية  البيئية  األنظمة  حماية  تدابير  وطبيعة  محتوى   •
واملحافظة عليها ؛

البرامج  للساحل، وكذا  املندمجة  التنمية  إنجاز مشاريع  • مستوى 
واالستثمارات املرتبطة به طبقا ألهداف املخطط ؛

وتقييم  مصدرها  كان  مهما  الساحل،  فضاءات  تلوث  مستوى   •
تدابير الوقاية ؛

• مساحة الساحل )الجزء البري والجزء البحري( املشمول بمشاريع 
امليزانية  وحجم  التأهيل  وإعادة  واملحافظة  الوقاية  وبرامج 

املخصصة لذلك ؛

الشركاء  وإدماج  التحسيس  وبرامج  مشاريع  وأهمية  محتوى   •
السوسيو اقتصاديين واملجتمع املدني ؛

• نسبة إنجاز التصاميم الجهوية للساحل ؛

حماية  في  اقتصاديين  السوسيو  الفاعلين  مشاركة  مستوى   •
الساحل.

املادة 4

به  ويعمل  سنوات،   )10( عشر  ملدة  للساحل  الوطني  املخطط  يعد 
ابتداء من تاريخ نشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية. ويمكن مراجعته 

طبقا ألحكام املادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 81.12.

املادة 5

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

*
*  *
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 ملحق

 باملرس2م)رقم)2.965).))لاصادر)في)26)من)ش2لل)و  2

)27)ماي)))2)) لملصادق)بم2جبه)على)لملخطط)لا2طني)الساحل

لملخطط)لا2طني)الساحل

أعال):)لألسس

يهدف املخطط الوطني للتدبير املندمج للساحل املسمى ب »املخطط 

 81.12 رقم  القانون  من   3 املادة  في  عليه  املنصوص  للساحل«  الوطني 

املتعلق بالساحل إلى ما يلي :

1 - تحديد التوجهات واألهداف العامة املراد بلوغها في مجال حماية 

الساحل واستصالحه واملحافظة عليه، وذلك في إطار السياسة الوطنية 

إلعداد التراب واعتبارا ألهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية ؛

2 - إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية ؛

3 - تحديد املؤشرات الواجب مراعاتها لضمان التناسق بين برامج 

مشاريع  بين  االنسجام  بتحقيق  الكفيلة  الوسائل  وتحديد  االستثمار 

التنمية املزمع إنجازها في الساحل ؛

4 - التنصيص على التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من 

التلوث ومحاربته والتقليص منه ؛ 

5 - ضمان االنسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل. 

لملستذلمة) التنم ة) قاطر ) (: بااساحل) للخاصة) لارؤية) (: ثاي ا)

علالزدهار

التنمية  بين  التوازن  ضمان  إلى  للساحل  الوطني  املخطط  يهدف 

ومندمجة  شاملة  تنموية  مقاربة  تبني  خالل  من  الساحل،  وحماية 

االعتبار  بعين  يأخذ  واملوارد،  للفضاءات  متناسق  تدبير  ونموذج 

الجوانب البيئية واملؤسساتية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، 

ويسمح بضمان استدامة وظائف الساحل املتعددة وتحسين مقاومته 

الطبيعية  واملخاطر  املناخية  التقلبات  ملواجهة  التكيف  على  وقدراته 

والبشرية.

ثااثا):)محاعر)لملخطط)لا2طني)الساحل)عأهذلفه)لالسترلت ج ة

هدفا  و20  محاور  ستة  على  للساحل  الوطني  املخطط  يرتكز 

استراتيجيا :

لملح2ر)لالسترلت جي)لألعل):)إرساء)حكامة)الساحل

إلى  للساحل  الوطني  للمخطط  األول  االستراتيجي  املحور  يهدف 

املتخذة  التدابير  فعالية  بضمان  تسمح  للساحل  جيدة  حكامة  إرساء 

لتنميته مع العمل على وقاية أنظمته البيئية والحفاظ عليها.

وتتفرع عن هذا املحور خمسة أهداف استراتيجية :

املؤسساتي  والتنسيق  التشاور  وضع   :  1 االستراتيجي  الهدف   •

السياسات  التقائية  وتشجيع  القرار  اتخاذ  مسلسل  صلب  في 

القطاعية املرتبطة بالساحل ؛

لتحقيق  املتخذة  التدابير  وتفعيل  تعزيز   :  2 االستراتيجي  الهدف   •

التدبير املندمج للساحل ؛

األزرق  االقتصاد  لتمويل  آليات  وضع   :  3 االستراتيجي  الهدف   •

واألخضر على مستوى الساحل ؛

: تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي من أجل   4 • الهدف االستراتيجي 

تدبير أفضل للساحل ؛

التدبير  حول  التشاركي  املسلسل  تعزيز   :  5 االستراتيجي  الهدف   •

املندمج للساحل.

لاترلبي) التخط ط) أدعلت) بل2ر ) (: لاثاني) لالسترلت جي) لملح2ر)

تتما�شى)علاس اسات)لا2طن ة)إلعذلد)لاترلب)عمع)أهذلف)عت2جهات)

لملخطط)لا2طني)الساحل

مبادئ  مع  الترابي  التخطيط  أدوات  تنسيق  إلى  املحور  هذا  يهدف 

التدبير املندمج للمناطق الساحلية. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين األخذ 

بعين االعتبار التقلبات املناخية واملخاطر األخرى الطبيعية والبشرية 

في مشاريع إعداد التراب والجوانب الهشة الخاصة باملناطق الساحلية 

في تصاميم التهيئة الترابية وفي وثائق التعمير. 

وتتفرع عن هذا املحور ثالثة أهداف استراتيجية :

والحماية  املحافظة  متطلبات  إدماج   :  1 االستراتيجي  الهدف   •

والتثمين في املخططات الترابية وفي برامج االستثمار على مستوى 

الساحل ؛ 

• الهدف االستراتيجي 2 : العمل على انسجام آليات تهيئة املجال مع 

متطلبات التدبير املندمج للساحل ؛

• الهدف االستراتيجي 3 : ضمان االنسجام بين برامج االستثمار على 

مستوى الساحل مع تحديد املؤشرات املناسبة لهذا االنسجام.
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لملح2ر)لالسترلت جي)لاثااث):)حمانة)ععقانة)لانظام)لاب ئي)لاساحلي)

من)لاتذه2ر)

الساحلية،  الفضاءات  استعمال  عقلنة  إلى  املحور  هذا  يهدف 

وذلك بالتخفيف من التأثيرات السلبية املحتملة واملتراكمة لألنشطة 

االجتماعية واالقتصادية، مع األخذ بعين االعتبار القدرة االستيعابية 

والفيزيوكيميائية  الفيزيائية  التغييرات  وتفادي  الفضاءات  لهذه 

تداركها. ولهذا  التي ال يمكن  الساحلية  البيئية  والبيولوجية لألنظمة 

الغرض، يجب اتخاذ تدابير ألجل تقليص كل أشكال التلوث واختالل 

وحماية  املياه  جودة  وتحسين  التعرية  وظواهر  الرسوبية  التوازنات 

املوارد  على  املحافظة  وكذا  ومآويها،  والحيوانات  النباتات  أنواع 

البحرية. 

وتتفرع عن هذا املحور ثالثة أهداف استراتيجية :

واملتراكمة  السلبية  التأثيرات  من  الوقاية   :  1 االستراتيجي  الهدف   •

املترتبة عن األنشطة السوسيو اقتصادية والتخفيف منها ؛

البحرية واملناطق  البيئية  : حماية األنظمة   2 الهدف االستراتيجي   •

الساحلية بصفة مستدامة ؛ 

مواجهة  قصد  الساحل  مقاومة  تعزيز   :  3 االستراتيجي  الهدف   •

التغيرات املناخية.

لملح2ر)لالسترلت جي)لارلبع):)ضمان)تثمين)أفضل)الساحل

تحقيق  للساحل  الوطني  للمخطط  االستراتيجي  املحور  يروم هذا 

إمكانياته  تثمين  خالل  من  للساحل  اقتصادية   - السوسيو  التنمية 

كما  والثقافية.  اإليكولوجية  مؤهالته  على  الحفاظ  مع  االقتصادية 

التماسك  تقوية  مع  واألخضر  األزرق  االقتصاد  تشجيع  إلى  يهدف 

االجتماعي.

وتتفرع عن هذا املحور أربعة أهداف استراتيجية :

• الهدف االستراتيجي 1 : تثمين التراث الثقافي بغرض املحافظة عليه 

للتنمية  رافعة  باعتبارهما  واألخضر،  األزرق  االقتصاد  وتشجيع 

املستدامة للساحل ؛

بعين  أخذا  الساحلية  املناطق  إنعاش   :  2 االستراتيجي  الهدف   •

االعتبار متطلبات التنمية املستدامة ؛ 

• الهدف االستراتيجي 3 : جعل الساحل فضاء مشتركا ومحميا ؛

لدعم  الجديدة  البحرية  املهن  إنعاش   :  4 االستراتيجي  الهدف   •

االقتصاد األزرق واألخضر.

ت2ج ه) قصذ) لملورفة) تط2ير) (: للخامس) لالسترلت جي) لملح2ر)

لتخاد)لا رلر)يح2)تنم ة)مستذلمة)الساحل

يركز هذا املحور االستراتيجي على أهمية تقاسم املعطيات املتعلقة 

بالساحل، باعتبارها رافعة مهمة لتعزيز انخراط وإشراك املواطنين 

واملنتخبين في السياسات البيئية.

التنمية  البحث-  وتنسيق  إنعاش  كذلك،  املحور،  هذا  ويروم 

واالبتكار من أجل تنمية مستدامة للساحل.

ويتفرع عن هذا املحور هدفان استراتيجيان :

تنمية  أجل  واالبتكار من  البحث  : تشجيع   1 االستراتيجي  الهدف   •

مستدامة للساحل ؛

• الهدف االستراتيجي 2 : تعاضد أنظمة الرصد والحراسة واملراقبة 

املتعلقة بالساحل.

لافاعلين) قذرلت) عت 2ية) توبئة) (: لاسادس) لالسترلت جي) لملح2ر)

إليجاح)حمانة)لاساحل)عتثم نه

حماية  عملية  في  الفاعلين  جميع  إشراك  إلى  املحور  هذا  يهدف 

وتثمين الساحل.

وتتفرع عنه ثالثة أهداف استراتيجية :

• الهدف االستراتيجي 1 : تقوية قدرات جميع الفاعلين املعنيين من 

أجل القيام بأدوارهم في مجال حماية الساحل وتثمينه ؛

في  كشريك  املدني،  املجتمع  دور  تعزيز   :  2 االستراتيجي  الهدف   •

التنمية لحماية الساحل وتثمينه ؛

• الهدف االستراتيجي 3 : تحسيس وإخبار املواطنين بالقيم البيئية 

والثقافية للساحل وبمتطلبات املحافظة عليه.

رلبوا):)تذلبير)تفو ل)لملخطط)لا2طني)الساحل

ومكافحته  الساحل  تلوث  من  للوقاية  بها  املو�ضى  التدابير  تتعلق 

والتخفيف منه، مع ضمان االنسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية 

للساحل، بما يلي : 

1 - تقليص تلوث الساحل ومكافحة اختالل أنظمته البيئية ؛

2 - تقوية نظام التدخل في حالة حادث تلوث بحري طارئ ؛ 

3 - انسجام تدابير الرصد والحراسة واملراقبة وتعزيزها ؛

4 - تعاضد وتقوية مراقبة تلوث الساحل ؛

املحافظة  في مجال  والتربية  التحسيس  برامج  تعزيز وتنسيق   -  5
على الساحل ؛
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 : التالية  باملجاالت  تتعلق  بيانات  وقاعدة  معلوماتي  نظام  وضع   -  6

البيانات  وكذا  واملحيطات  والهيدروغرافيا،  الجوية،  واألرصاد  املناخ، 

والجيولوجية  والجيومرفولوجية  والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية 

والجيوكيميائية والبيئية والسوسيو-اقتصادية ؛

7 - إعادة تأهيل املناطق املتدهورة.

خامسا):)مؤشرلت)اضمان)تتبع)تنف ذ)لملخطط)لا2طني)الساحل)

عتناسق)برلمج)لالستثمار

يمكن اعتماد املؤشرات التالية من أجل تقييم التدابير املتخذة :

•)مؤشرلت)للحكامة):

وطبيعتها  الساحل  بحماية  املتعلقة  القانونية  النصوص  عدد   -  1

ومحتواها ؛

مستدام  لتدبير  القطاعات  بين  مشتركة  تنسيق  آليات  عمل   -  2

للساحل ؛

الجريدة  في  نشرها  تم  التي  للساحل  الجهوية  التصاميم  عدد   -  3

الرسمية ؛

4 - عدد خرائط أدوات التهيئة والتخطيط الترابي املعدة واملصادق 

عليها والتي تتطابق مع مبادئ التدبير املندمج للمناطق الساحلية ؛

5 - مساحة مناطق الساحل املشمولة بالنظم املعلوماتية الجغرافية ؛

6 - مساحة املناطق الساحلية التي تتم تهيئتها وتدبيرها اعتماد على 

مقاربة األنظمة البيئية ؛

القانون ألحكام  خرقا  معاينتها  تمت  التي  املخالفات  عدد   -  7 

ذات  األخرى  التشريعية  والنصوص  بالساحل  املتعلق   81.12 رقم 

الصلة بالساحل ونوعها ومحتواها ؛

8 - وضع نظام تعاضدي لرصد وحراسة ومراقبة الساحل.

•)مؤشرلت)ب ئ ة):

9 - عدد ومساحات مناطق الساحل املشمولة باملناطق املحمية ؛

10 - التدابير املتخذة في إطار التصاميم الجهوية للساحل وفي حالة 

عدم وجود هذه التصاميم، تدابير حماية األنظمة البيئية واملحافظة 

الهشة واستصالح  عليها واملحافظة على املجاالت الطبيعية واملناطق 

الساحل، خاصة الشواطئ والكثبان الرملية ؛

التدبير  مخططات  أو  البيئية  واملراقبة  التتبع  برامج  عدد   -  11

البيئي واالجتماعي للمشاريع والبرامج املنجزة ؛

12 - اآلثار البيئية واالقتصادية املترتبة عن تلوث الساحل ؛

13 - عدد ومساحة املناطق التي تم استصالحها ؛

14 - عدد ومساحة ومحتوى مكونات املناطق الهشة واملناطق التي 

تشكل خطرا.

•)مؤشرلت)لقتصادنة):

األزرق االقتصاد  إطار  في  املنجزة  املشاريع  ومحتوى  نوع   -  15 

و األخضر ؛

16 - عدد املخططات أو البرامج القطاعية أو هما معا التي خصصت 

ميزانية لحماية الساحل وتثمينه ؛ 

17 - عدد ومحتوى وآثار برامج السياحة املستدامة املنجزة ؛

الساحل  على  املنجزة  املائية  األحياء  تربية  مشاريع  عدد   -  18

وأماكن إقامتها ؛

اإليكولوجية  السياحة  إطار  في  املنجزة  املشاريع  ونوع  عدد   -  19

والسياحة الطبيعية ؛

20 - الغالف املالي املخصص للبحث العلمي املتعلق بالساحل ؛

ومعرفة  لحماية  املنجزة  واالبتكار  البحث  مشاريع  عدد   -  21

الساحل وتنميته.

•)مؤشرلت)لجتماع ة):

املهن  ذلك  في  بما  والخضراء،  الزرقاء  الشغل  مناصب  عدد   -  22

الجديدة املحدثة على مستوى الساحل ؛

)املنتخبون  الترابيين  الفاعلين  قدرات  تقوية  ورشات  عدد   -  23

واملنظمات غير الحكومة والقطاع الخاص( املنظمة على صعيد الجهات 

الساحلية التسع ؛ 

24 - عدد املنتديات التي تضم املنظمات غير الحكومية الفاعلة على 

صعيد الجهات الساحلية ؛

بحماية  املتعلقة  والتحسيسية  اإلعالمية  الحمالت  عدد   -  25

الساحل واملحافظة عليه.
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مرس2م)رقم)6و2.)).))صادر)في)26)من)ش2لل)و  2 )27)ماي)))2)) 
علاعجائن) الكسكس) لاصح ة) علاسالمة) بالج2د ) نتولق)

لاغذلئ ة)لاتي)نتم)تس2ي ها.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم28.07 املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات 

بتاريخ  1.10.08 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   الغذائية، 

26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010(، وال سيما املادتين 5 و8 منه ؛

13.83 املتعلق بالزجر عن الغش في البضائع،  وعلى القانون رقم 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 

)5 أكتوبر 1984(، وال سيما املادة 16 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 )6 سبتمبر 2011( 

بالسالمة  املتعلق   28.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق 

الصحية للمنتجات الغذائية، وال سيما املواد 4 و5 و48 و53 و75 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى اآلخرة 1434 

)22 أبريل 2013( بتحديد شروط وكيفيات عنونة املنتجات الغذائية، 

كما تم تغييره وتتميمه ؛

1443 4 شوال  بتاريخ  املنعقد  الحكومة  في مجلس  املداولة   وبعد 

)5 ماي 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يحدد هذا املرسوم، طبقا ألحكام املادتين 5 و8 من القانون املشار 

إليه أعاله رقم 28.07 املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، 

للكسكس  الصحية  والسالمة  الجودة  بضمان  الكفيلة  الشروط 

والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها. 

املادة 2

يراد، في مدلول هذا املرسوم، باملصطلحات اآلتية ما يلي :

- الكسكس: املنتوج الذي يتم تحضيره انطالقا من املنتجات املتأتية 

يتم  والتي  خليطها  أو  البذور  أو  القطاني  أو  الحبوب  طحن  من 

تجميع مكوناتها بإضافة املاء الصالح للشرب، والذي يتم إخضاعه 

لعمليات معالجة فيزيائية مناسبة؛

- العجائن الغذائية: املنتجات التي يتم تحضيرها، بواسطة العجن 

الحبوب طحن  من  املتأتية  املنتجات  من  انطالقا  تخمير،   ودون 

الصالح  املاء  إليها  ُيضاف  التي  خليطها  أو  البذور  أو  القطاني  أو 

للشرب وتخضع لعمليات معالجة فيزيائية مناسبة تمنحها املظهر 

املتعارف عليه. 

املادة 3

يتم تسويق الكسكس وفق تسمية » كسكس« دون إضافة أي بيان 
 )Triticum آخر عندما يتم تحضيره، حصريا، من سميد القمح الصلب
»كامل«  عبارة  بإضافة  »كسكس«  تسمية  تتميم  ويمكن   .durum(

عندما يتم تحضير الكسكس من الدقيق الكامل للقمح الصلب.

غير  الحبوب،  من  انطالقا  تحضيره  يتم  الذي  للكسكس  بالنسبة 
القمح الصلب، أو انطالقا من القطاني أو من البذور أو خليطها، يجب 
تتميم تسمية »كسكس« ببيان الحبوب أو القطاني أو البذور املستعملة. 
غير أنه، عندما يتم تحضير الكسكس باستعمال أكثر من ثالثة أصناف 
التسمية  هذه  استبدال  يمكن  البذور،  أو  القطاني  أو  الحبوب  من 
القطاني« متعدد  »كسكس  أو  الحبوب«  متعدد  كسكس   «  بتسمية 

أو »كسكس متعدد البذور«، حسب الحالة.

»رقيق« بعبارة  أعاله  إليها  املشار  التسميات  تتميم   يمكن 
أو »متوسط« أو »غليظ« حسب حجم حبيبات الكسكس. 

املادة 4

يمكن تسويق العجائن الغذائية وفق التسميات اآلتية: 

بيان آخر، عندما يتم تحضير  - »عجائن غذائية« دون ذكر أي   1
يمكن  أنه،  غير  الصلب.  القمح  طحن  من  انطالقا  حصريا،  العجائن، 
املتعارف عليه واملخصص  باالسم  تعويض تسمية »عجائن غذائية« 
لكل فئة من العجائن الغذائية مثل الشعرية أو السبيرال أو السباكيتي 

أو شعرية السفة أو اللزانيا.

يتم  عندما  »كاملة«  عبارة  باستعمال  التسمية  هذه  تتميم  يمكن 
تحضير العجائن الغذائية من الدقيق الكامل للقمح الصلب.

يجب أن تكون التسمية املذكورة متبوعة ببيان املنتوج املستعمل 
طحن  من  املتأتية  املنتجات  من  الغذائية  العجائن  تحضير  يتم  عندما 
البذور من  أو  القطاني  من  أو  الصلب،  القمح  غير  األخرى،   الحبوب 

أو من خليطها. غير أنه، عندما يتم تحضير العجائن الغذائية باستعمال 
أن  يمكن  البذور،  أو  القطاني  أو  الحبوب  من  أصناف  ثالثة  من  أكثر 
»متعددة  أو  الحبوب«  »متعددة  ببيان  متبوعة  التسمية  هذه  تكون 

القطاني« أو »متعددة البذور«، حسب الحالة ؛

2 - »عجائن غذائية بالبيض« عندما يتم إضافة البيض في تحضير 
الكامل  البيض  من  غراما   140 عن  تقل  ال  بكمية  الغذائية  العجائن 
)دون قشرة( أو من ُمّحِ البيض أو ما يعادل ذلك من مسحوق البيض 
الكامل )دون قشرة( أو من مسحوق ُمّحِ البيض في كل كيلوغرام واحد 

من املنتجات املستعملة ؛

3 - »عجائن غذائية بالحليب« عندما يتم إضافة مسحوق الحليب 
في تحضير العجائن الغذائية بحيث تحتوي كل 100 غرام من العجائن 
الغذائية على 1.5 غرام، على األقل، من املستخلص الجاف الخالي من 

الدهون؛
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عندما   »...... املستعملة(  الخضر  بـ........)اسم  غذائية  »عجائن   -  4

مسحوق  من  األقل،  على  غراما،   20 على  الغذائية  العجائن  تحتوي 

الخضر املستعملة في تحضير العجائن الغذائية أو ما يعادل ذلك من 

مركزها في كل كيلوغرام واحد من املنتجات املستعملة.

املادة 5

للخصائص  الغذائية  والعجائن  الكسكس  يستجيب  أن  يجب 

املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  املحددة  والكيميائية  الفيزيائية 

بالفالحة.

املادة 6

ببخار  أو  الساخن  باملاء  الطرية  الغذائية  العجائن  معالجة  يمكن 

املاء أو بسترتها أو تبريدها أو تجميدها السريع. 

املادة 7

املشار  القانون  16 من  املادة  في مدلول  تعتبر عمليات غير مباحة 

إليه أعاله رقم 13.83 العمليات اآلتية:

أخرى، حبوب  طحن  من  متأتية  منتجات  مع  اللين  القمح  خلط   - 

في املستعملة  البذور  أو  القطاني  أو  الصلب  القمح  ذلك  في   بما 

وفق تحضيره  يتم  الذي  الكسكس  باستثناء  الكسكس،   تحضير 

 طرق تقليدية داخل املؤسسات التي ال يتجاوز إنتاجها طنا واحدا )1(

في اليوم ؛

أخرى، حبوب  طحن  من  متأتية  منتجات  مع  اللين  القمح  خلط   - 

في  املستعملة  البذور  أو  القطاني  أو  الصلب  القمح  ذلك  في  بما 

تحضير العجائن الغذائية.

املادة 8

الكسكس  معالجة  أو  إنتاج  تتوفر مؤسسات ومقاوالت  أن  يجب 

توضيبها أو  تلفيفها  أو  تحويلها  أو  معا  هما  أو  الغذائية  العجائن   أو 

أو توزيعها أو تخزينها أو حفظها على الترخيص على املستوى الصحي 

طبقا ملقتضيات املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.10.473.

تتبع  ضمان  واملقاوالت  املؤسسات  هذه  مستغلي  على  يجب 

منتجاتهم طبقا ملقتضيات املادة 75 من املرسوم املذكور.

املادة 9

أجل  من  والتحويل  واملناولة  املعالجة  عمليات  تنجز  أن  يجب 

املاء  باستعمال  حصريا،  الغذائية،  والعجائن  الكسكس  تحضير 

الصالح للشرب كما هو معرف بموجب النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل.

املادة 10

من أجل تحضير املنتجات املنصوص عليها في املادة 2 أعاله، ال يمكن 

العمل  به  الجاري  للتنظيم  طبقا  بها،  املرخص  املضافات  إال  استعمال 

املطبق على الفئات التي تنتمي إليها املنتجات املذكورة. 

املادة 11

وبقايا  امللوثات  ونسب  املكروبيولوجية  املعايير  تتجاوز  أال  يجب 

منتجات حماية النباتات في املنتجات املشار إليها في املادة 2 أعاله التي 

يتم تسويقها النسب القصوى املحددة بموجب النصوص التنظيمية 

الجاري بها العمل.

املادة 12

يجب تلفيف الكسكس والعجائن الغذائية أو توضيبها في حاويات 

جودتها  على  املحافظة  من  تمكن  وجافة  ونظيفة  ومغلقة  مالئمة 

وسالمتها الصحية.

للخصائص  تستجيب  مواد  من  الحاويات  هذه  تتألف  أن  يجب 

السالف  املرسوم  من   53 املادة  ملقتضيات  طبقا  املحددة  واملتطلبات 

ذكره رقم 2.10.473.

املادة 13

والعجائن  الكسكس  أن  من  يتأكدوا  أن  املستوردين  على  يجب 

املرسوم  هذا  ملقتضيات  تستجيب  يستوردونها  التي  الغذائية 

الذكر السالف  املرسوم  من   48 املادة  في  املحددة   وللمتطلبات 

رقم 2.10.473.

املادة 14

يجب أن تتم عنونة الكسكس والعجائن الغذائية طبقا ملقتضيات 

املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.12.389. 

عالوة على ذلك، يجب أن تشمل هذه العنونة:

- بيان »طرية« بعد تسمية »عجائن غذائية« عندما تكون العجائن 

الغذائية غير مجففة أو مجففة قليال؛

حالة  في  بالبيض«  غذائية  »عجائن  تسمية  بعد  »الطازج«  بيان   -

استعمال البيض الطازج في تحضير العجائن الغذائية.

املادة 15 

تدخل مقتضيات هذا املرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر 

القرار املنصوص عليه في املادة 5 أعاله في الجريدة الرسمية.

من  21 في  الصادر  القرار  املذكور،  التاريخ  من  ابتداء   ينسخ، 

ذي الحجة 1374 )10 غشت 1955( بشأن صنع املعجونات الغذائية.
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في  إليهم  املشار  املستوردون  وكذا  واملقاوالت،  املؤسسات  تتوفر 

هذا  دخول  تاريخ  في  أنشطتهم  يزاولون  الذين  أعاله  و13   8 املادتين 

املرسوم حيز التنفيذ على أجل اثني عشر )12( شهرا، ابتداء من هذا 

التاريخ من أجل التقيد بمقتضياته.

املادة 16

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير 

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022(. 

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

مرس2م)رقم)و9و.)).))صادر)في)))دي)لا وذ )و  2 )))ن2ي 2)))2)) 

لابذعر) بوض) على) لملفرعض) لالستيرلد) رسم) لست فاء) ب2قف)

لازيت ة)علازي2ت)للخامة.

رئيس الحكومة،

للفترة   25.00 املالية رقم  4 من قانون  1 من املادة  البند  بناء على 

املمتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، الصادر بتنفيذه الظهير 

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

بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند االستيراد، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

إلدارة  الراجعة  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  وعلى 

الجمارك والضرائب غير املباشرة املصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة 

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

كما وقع تغييرها وتتميمها وال سيما الفصل 5 منها ؛ 

الصادر   ،2022 املالية  للسنة   76.21 رقم  املالية  قانون  وعلى 

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى األولى 1443

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

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 2 ذي القعدة 1443 

)2 يونيو 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى 

استثناء من أحكام البند 1 من املادة 4 من قانون املالية رقم 25.00 

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

يوقف استيفاء رسم االستيراد املطبق على بعض البذور الزيتية و الزيوت 

1205109011 و   1201900010 التعريفية  بالبنود  املصنفة   الخامة 

و 1205109091 و 1205909011 و 1205909091 و 1206008100 

  Ex.1514110000و   Ex.1512110000 و   1507100000 و 

و1515210000  وذلك ابتداء من 3 يونيو 2022 .

املادة الثانية

يسند إلى وزيرة االقتصاد واملالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1443 )2 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

مرس2م)رقم))2 .)).))صادر)في)))دي)لا وذ )و  2 )))ن2ي 2)))2)) 
م اعذ) خمسة) مللء) جزئ ة) ليتخابات) إجرلء) تاريخ) بتحذنذ)
شاغر )بمجلس)لان2لب)برسم)لاذلئرتين)لاليتخابيتين)لملحل تين)

»للحس مة«)ع)»مذن2ية«.

رئيس الحكومة،

النواب بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على   بناء 

من  16 بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

وتتميمه، تغييره  وقع  كما   ،)2011 أكتوبر   14(  1432 القعدة   ذي 

وال سيما املواد األولى و 21 و 23 و 91 منه ؛

 وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم 179/22 الصادر في

18 من شوال 1443 )19 ماي 2022( الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب 

الحموتي  ومحمد  البوطاهري  وبوطاهر  مضيان  الدين  نور  السادة 

في  املجرى  االقتراع  إثر  النواب،  بمجلس  أعضاء  األعرج  ومحمد 

)إقليم  »الحسيمة«  املحلية  االنتخابية  بالدائرة   2021 سبتمبر   8

املذكورة عمال  بالدائرة  انتخابات جديدة  بتنظيم  الحسيمة(، وأمرت 

بأحكام املادة 91 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛
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من  24 في  الصادر   180/22 رقم  الدستورية  املحكمة  قرار   وعلى 

2022( الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب السيد  1443 )25 ماي  شوال 

الذي  االقتراع  إثر  على  النواب  بمجلس  عضوا  الشفيق  أمين  هاشم 

أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة االنتخابية املحلية »مديونة« )إقليم 

مديونة(، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص 

املقعد الذي كان يشغله عمال بأحكام املادة 91 من القانون التنظيمي 

املتعلق بمجلس النواب،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يدعى ناخبو الدائرة االنتخابية املحلية »الحسيمة« التابعة إلقليم 

عن  أعضاء  أربعة  النتخاب   2022 يوليو   21 الخميس  يوم  الحسيمة 

دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنواب الذين قضت املحكمة الدستورية 

بإلغاء انتخابهم.

يدعى في نفس التاريخ ناخبو الدائرة االنتخابية املحلية »مديونة« 

بمجلس  دائرتهم  عن  واحد  عضو  النتخاب  مديونة  إلقليم  التابعة 

النواب خلفا للنائب الذي قضت املحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه.

املادة الثانية

كل  وكيل  طرف  من  لوائح  شكل  في  بالترشيح  التصريحات  تودع 

وفي  »الحسيمة«،  املحلية  االنتخابية  للدائرة  بالنسبة  بنفسه  الئحة 

شكل تصريحات فردية من طرف كل مترشح بنفسه بالنسبة للدائرة 

االنتخابية املحلية »مديونة«. ويكون اإليداع بمقر اإلقليم التابعة له 

الدائرة االنتخابية املعنية ابتداء من يوم األحد 3 يوليو 2022 إلى غاية 

الساعة الثانية عشرة )12( من زوال يوم الخميس 7 يوليو 2022.

املادة الثالثة

الجمعة يوم  من  األولى  الساعة  في  االنتخابية  الحملة   تبتدئ 

يوم  من  ليال   )12( عشرة  الثانية  الساعة  في  وتنتهي   2022 يوليو   8

األربعاء 20 يوليو 2022.

املادة الرابعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة  1443 )2 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قرلر)ا2زير)لافالحة)علاص ذ)لابحري)علاتنم ة)لا رعية)علمل اه))علاغابات)

رقم))).57)2)صادر)في)9)ش2لل)و  2 )22)ماي)))2)()نتولق)

عجموه) ()Holothuria sp( لابحر) خ ار) اص ذ) لملؤقت) باملنع)

بامل اه)لابحرية)لملغرب ة.)

وزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات،

 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في

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

البحري، كما تم تغييره و تتميمه وال سيما الفصل 6 منه ؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

وجمعه   )Holothuria sp( صنف  من  البحر«  »خيار  صيد  يمنع 

بالجريدة  القرار  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  املغربية  البحرية  باملياه 

الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

املادة الثانية

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

الصيد  في  للبحث  الوطني  للمعهد  الترخيص  أعاله،  عليها  املنصوص 

البحري لصيد خيار البحر )Holothuria sp( وجمعه في املياه البحرية 

بالبحث  املتعلق  لبرنامجه  املغربية من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا 

العلمي.

مدة  الخصوص،  على  أعاله،  عليها  املنصوص  الترخيص  يحدد 

الصيد  ومعدات  العينات  بأخذ  فيها  املرخص  واملناطق  صالحيته 

 )Holothuria sp( وأدوات الجمع املستعملة و كذا كميات خيار البحر

رخصة  في  الترخيص  هذا  مرجع  إلى  يشار  كعينات.  بأخذها  املرخص 

الصيد التي يستفيد منها املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا 

الغرض.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 )10 ماي 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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قرلر)ا2زير)لافالحة)علاص ذ)لابحري)علاتنم ة)لا رعية)علمل اه)علاغابات)

رقم))).58)2)صادر)في)9)ش2لل)و  2 )22)ماي)))2)()بتنظ م)

بين)رأس) لملت2لجذ ) لابحرية) لملنط ة) في) لألحمر) لملرجان) ص ذ)

سبارت ل)علاورلئش.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1425 الحجة  ذي   6 في  الصادر   2.04.26 رقم  املرسوم  على   بناء 

سيما  وال  املرجان  صيد  وكيفيات  شروط  بتحديد   )2005 يناير   17(

املادتين 4 و 12 منه ؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ 

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

رأس  بين  املتواجدة  البحرية  املنطقة  على  القرار  هذا  يطبق 

80 مترا محددة  40 و  سبارتيل والعرائش على مستوى عمق يقع بين 

بالنقط ذات اإلحداثيات الجغرافية التالية :

أ( “36�11°35 شماال / “24�10°06 غربا

ب( “18�47°35 شماال / “33�55°05 غربا.

املادة الثانية

املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  في  األحمر  املرجان  بصيد  يرخص 

األولى أعاله لفترة تحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة 

الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2022 طبقا للشروط والكيفيات التالية :

في  املمكن اصطياده  للمرجان األحمر  القصوى  الكمية  - تحدد   1

مائة وستين كيلوغرام )160 كلغ( في السنة ولكل سفينة، دون إمكانية 

نقلها أو نقل جزء منها إلى سفينة أخرى ؛

في املنطقة  بالصيد  لها  العدد األق�ضى للسفن املرخص  - يحدد   2

املشار إليها في املادة األولى أعاله في عشرة )10( سفن، دون أن تتجاوز 

الحمولة اإلجمالية لكل سفينة 28 وحدة سعة إجمالية ؛

في  سفينة  لكل  به  املرخص  األق�ضى  الغطاسين  عدد  يحدد   -  3

ثالثة )3(.

املادة الثالثة

يقدم التصريح بكميات املرجان األحمر املفرغة، املنصوص عليه 

مطبوع  في   2.04.26 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   12 املادة  في 

يسلم من قبل مندوب الصيد البحري بطنجة أو الشخص املنتدب من 

طرفه لهذا الغرض، حسب النموذج امللحق بهذا القرار.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1443 )10 ماي 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *
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 ملحق)ب رلر)ا2زير)لافالحة)علاص ذ)لابحري)علاتنم ة)لا رعية)علمل اه)علاغابات)رقم))).58)2

 صادر)في)9)ش2لل)و  2 )22)ماي)))2)()بتنظ م)ص ذ)لملرجان)لألحمر)في)لملنط ة)لابحرية

لملت2لجذ )بين)رأس)سبارت ل)علاورلئش



عدد 7096 -)2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )ووو  

لالجتماع ة) عللحمانة) لاصحة) ععزير) لاذلخل ة) ا2زير) مشترك) قرلر)

علمل اه) لا رعية) علاتنم ة) لابحري) علاص ذ) لافالحة) ععزير)

في) صادر) )).و9)2) رقم) علاتجار ) لاصناعة) ععزير) علاغابات)

22)من)ش2لل)و  2 ))2)ماي)))2)()بتحذنذ)ك ف ات)تسل م)

رخص)ممارسة)لألنشطة)لملتول ة)باا نب)لاهنذي.

وزير الداخلية،

ووزير الصحة والحماية االجتماعية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الصناعة والتجارة،

املشروعة  باالستعماالت  املتعلق   13.21 رقم  القانون  على  بناء 

للقنب الهندي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 

3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(، ال سيما املادتين 24 و 25 منه ؛

 1443 شعبان  من   15 في  الصادر   2.22.159 رقم  املرسوم  وعلى 

13.21 املتعلق  القانون رقم  2022( بتطبيق بعض أحكام  )18 مارس 

باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، 

عند إيداعه، الوثائق التالية :

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية لطالب الرخصة 

تتضمن عنوانا محينا ؛

وفق  ومعد  الرخصة  طالب  قبل  من  عليه  وموقع  مؤرخ  طلب   -

النموذج امللحق بهذا القرار )ملحق رقم 1( ؛

- إحدى الوثائق الثالث التالية :

• شهادة ملكية القطعة األرضية املستغلة باسم طالب الرخصة ؛

القنب  بزراعة  الرخصة  القطعة لطالب  إذن مالك  تثبت  • وثيقة 

الهندي فيها مرفقة بشهادة تثبت ملكيته لها ؛

استغالل  تثبت  املحلية  اإلدارية  السلطة  من  مسلمة  شهادة   •

طالب الرخصة للقطعة املذكورة.

- وثيقة تثبت انخراط طالب الرخصة في إحدى التعاونيات املشار 

 إليها في املادة 7 من القانون رقم 13.21 املشار إليه أعاله، أو التزامه

االلتزام  ويعد  النشاط.  تسليم رخصة ممارسة  قبل  بذلك  القيام 

وفق امللحق بهذا القرار ) ملحق رقم 2( ؛

- تصميم للقطعة األرضية مرتبط بإحداثيات المبير، مسلم من قبل 

للمهندسين  الوطنية  الهيئة  جدول  في  مسجل  طبوغرافي  مهندس 

املساحين الطبوغرافيين، يحدد مساحة القطعة األرضية املذكورة.

املادة 2

مشاتل  واستغالل  إنشاء  رخصة  طلب  ملف  يتضمن  أن  يجب 

القنب الهندي، عند إيداعه، الوثائق التالية :

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية لطالب الرخصة 

تتضمن عنوانا محينا ؛

وفق  يعد  الرخصة،  طالب  قبل  من  عليه  وموقع  مؤرخ  طلب   -

النموذج امللحق بهذا القرار )ملحق رقم 1( ؛

- إحدى الوثائق الثالث التالية :

• شهادة ملكية القطعة األرضية املستغلة باسم طالب الرخصة ؛

• وثيقة تثبت إذن مالك القطعة لطالب الرخصة بإنشاء واستغالل 

مشاتل القنب الهندي فيها ؛

استغالل  تثبت  املحلية  اإلدارية  السلطة  من  مسلمة  شهادة   •

طالب الرخصة للقطعة املذكورة.

- تصميم للقطعة األرضية مرتبط بإحداثيات المبير، مسلم من قبل 

للمهندسين  الوطنية  الهيئة  جدول  في  مسجل  طبوغرافي  مهندس 

املساحين الطبوغرافيين، يحدد مساحة القطعة األرضية املذكورة.

املادة 3

يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة تصدير أو استيراد بذور القنب 

الهندي وشتائله، عند إيداعه، الوثائق التالية :

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية لطالب الرخصة ؛

وفق  يعد  الرخصة،  طالب  قبل  من  عليه  وموقع  مؤرخ  طلب   -

النموذج امللحق بهذا القرار )ملحق رقم 1(.

املادة 4

يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة تحويل وتصنيع القنب الهندي 

ومنتجاته، عند إيداعه، الوثائق التالية :

- طلب مؤرخ وموقع عليه من قبل املمثل القانوني لطالب الرخصة، 

يعد وفق النموذج امللحق بهذا القرار )ملحق رقم 1( ؛

- نسخة من النظام األسا�ضي للشركة أو العقد التأسي�ضي للشخص 

االعتباري ؛
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عليها  يتوفر  التي  واملالية  البشرية  املوارد  تبين  توضيحية  مذكرة   -

التنظيمي  بالهيكل  الرخصة ألجل ممارسة نشاطه، مرفقة  طالب 

والسير الذاتية للمستخدمين املسؤولين ؛

 - التزام بالشرف بالتوقيع على عقد البيع املنصوص عليه في املادة 10

من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، يعد وفق النموذج امللحق 

بهذا القرار ) ملحق رقم 2(.

املادة 5

يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته، 

عند إيداعه، الوثائق التالية :

- طلب مؤرخ وموقع عليه من قبل املمثل القانوني لطالب الرخصة، 

يعد وفق النموذج امللحق بهذا القرار )ملحق رقم 1( ؛

- نسخة من النظام األسا�ضي للشركة أو العقد التأسي�ضي للشخص 

االعتباري ؛

عليها  يتوفر  التي  واملالية  البشرية  املوارد  تبين  توضيحية  مذكرة   -

التنظيمي  بالهيكل  الرخصة ألجل ممارسة نشاطه، مرفقة  طالب 

والسير الذاتية للمستخدمين املسؤولين.

املادة 6

القنب  تصدير  أو  تسويق  رخصة  طلب  ملف  يتضمن  أن  يجب 

الهندي ومنتجاته ألغراض صناعية، عند إيداعه، الوثائق التالية :

- طلب مؤرخ وموقع عليه من قبل املمثل القانوني لطالب الرخصة، 

يعد وفق النموذج امللحق بهذا القرار )ملحق رقم 1( ؛

- نسخة من النظام األسا�ضي للشركة أو العقد التأسي�ضي للشخص 

االعتباري ؛

عليها  يتوفر  التي  واملالية  البشرية  املوارد  تبين  توضيحية  مذكرة   -

التنظيمي  بالهيكل  الرخصة ألجل ممارسة نشاطه، مرفقة  طالب 

والسير الذاتية للمستخدمين املسؤولين.

املادة 7

القنب  منتجات  استيراد  رخصة  طلب  ملف  يتضمن  أن  يجب 

الهندي ألغراض صناعية، عند إيداعه، الوثائق ذاتها املنصوص عليها 

في املادة 6 أعاله.

املادة 8

يمكن  الذكر،  السالف   13.21 رقم  القانون  من   24 للمادة  طبقا 

للوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي، املشار إليها 

بعده باسم »الوكالة«، أن تطلب من املعني باألمر، أثناء دراسة ملف 

طلب الرخصة، موافاتها داخل األجل الذي تحدده والذي ال يقل على 

عشرة )10( أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب املذكور، بكل وثيقة 

أو معلومة تكميلية ترى فيها فائدة ألجل البت في الطلب املذكور.

املادة 9

توجه ملفات طلب الرخص إلى الوكالة، على حامل ورقي أو بطريقة 

الفور،  على  الوكالة،  وترسل  وصل.  مقابل  لديها  تودع  أو  إلكترونية، 

نسخة منها لكل عضو من أعضاء اللجنة االستشارية املحدثة بموجب 

املادة 3 من املرسوم رقم 2.22.159 املشار إليه أعاله.

املادة 10

الذكر،  السالف   13.21 رقم  القانون  من   24 املادة  ألحكام  طبقا 

لطالب  قرارها  وتبليغ  رخصة  طلب  كل  في  البت  الوكالة  على  يتعين 

أجل داخل  وذلك  التوصل،  تثبت  وسيلة  وبأي  كتابة   الرخصة، 

ستين )60( يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب كامال.

املادة 11

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1443 )12 ماي 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

*
*  *
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 1ملحق رقم 

 رخصة النشاط نموذج طلب

 إلى السيد املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي

 

 ................. طلب رخصة ممارسة نشاط : املوضوع

 : ملف الطلب وفقا للقرار رقم ........... الوثائق املرفقة

I. (نب الهنديمخصصة للوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالق) مراجع الطلب. 

 التوصلتاريخ اإليداع / : 

 رقم الطلب : 

II.  طالب الرخصةهوية : 

 : شخص ذاتي. 1       

 االسم العائلي : 

 االسم الشخص ي : 

  جواز السفررقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية/ رقم : 

 العنوان : 

 إلخ(أخرى )رقم الهاتف، البريد اإللكتروني  معلومات : 

 : ال فائدة منها(التي اشطب البيانات )شخص اعتباري: . 2        

 القانوني هشكلأو أي شخص اعتباري آخر و  تسمية الشركة : 

  نة/ املديأي وثيقة أخرى تعرف بالشخص االعتباري طالب الرخصةرقم السجل التجاري للشركة أو : 

اإلسم

اإلسم

 1293.22 بتحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة األنشطة
املتعلقة بالقنب الهندي

يم2دج)طلب)رخصة)ممارسة)لانشاط
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  البريد اإللكترونيالعنوان/ الهاتف/ الفاكس / : 

 االسم العائلي والشخص ي للممثل القانوني : 

   جواز السفررقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للممثل املسؤول/ رقم : 

III.  موضوع طلب الرخصةالنشاط أو األنشطة  :………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
 توقيع صاحب الطلب ………………………………………………………………………………………………………
..............................................……  ...................................…………… اقطع هذا الجزء 

 
 

 الوصل املسلم من قبل الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي 
 

 
 ................................................................................................... : هوية صاحب الطلب
 ......... .............................................................................. : / التوصلتاريخ إيداع الطلب

 .................................................................................................................... :رقم الطلب 
 توقيع وطابع مصلحة استالم الطلبات

 ..................................... بتاريخ ................................................... لدنموقع من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلسم
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 2ملحق رقم 

 * االلتزام بالشرف نموذج

 

 : شخص ذاتي .1

 إلى السيد املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي

 

 التزام بالشرف : املوضوع

 إللكترونية رقم ......... املقيملبطاقة الوطنية للتعريف االسيدة( ......... الحامل )ة( ) السيد نا املوقع أسفلهأ

املتعلق  13.21من القانون رقم  7ى التعاونيات املشار إليها في املادة لتزم بشرفي أن أنخرط في إحدأ .......... بالعنوان

 باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي.

 ..............التوقيع .........

 بتاريخ ................... ...............حرر في ...

 

 شخص اعتباري: 2

 املتعلقة بالقنب الهندي إلى السيد املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين األنشطة

 

 التزام بالشرف : املوضوع

سفر أو جواز ال) للتعريف اإللكترونية رقم ......لبطاقة الوطنية  السيدة( ......... الحامل )ة() انا املوقع أسفله السيد

اعتباري  أو أي شخص) ........( لشركة *بصفتي املمثل املؤهل قانونا )* .......... املقيم بالعنوانلألجانب( رقم .... بالنسبة  املقيم )ة( بالعنوان .........

)السيدة( ......... الحامل )ة( للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية رقم ......... املقيم )ة(

للبطاقةأنا

شخص)لعتباري:  .(
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قرلر)مشترك)ا2زير)لاذلخل ة)ععزير)لافالحة)علاص ذ)لابحري)علاتنم ة)

لا رعية)علمل اه)علاغابات)ععزير)لاصناعة)علاتجار )رقم))). 9)2 

صادر)في)22)من)ش2لل)و  2 ))2)ماي)))2)()بتحذنذ)يمادج)

ع ذ)ب ع)محاص ل)لا نب)لاهنذي)عمحضر)تسل م)لملحاص ل)

لملذك2ر )عمحاضر)إتالف)ف2لئض)إيتاج)لا نب)لاهنذي)عبذعره)

عشتائله)عيباتاته)عمحاص له)عمنتجاته.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الصناعة والتجارة،

املشروعة  باالستعماالت  املتعلق   13.21 رقم  القانون  على  بناء 

للقنب الهندي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 

3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(، ال سيما املادة 10 منه ؛

 1443 شعبان  من   15 في  الصادر   2.22.159 رقم  املرسوم  وعلى 

13.21 املتعلق  القانون رقم  2022( بتطبيق بعض أحكام  )18 مارس 

باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

تسليم  ومحضر  الهندي  القنب  محاصيل  بيع  عقد  نماذج  تحدد 

الهندي  القنب  إنتاج  فوائض  إتالف  ومحاضر  املذكورة  املحاصيل 

 3 2 و  1 و  في املالحق  وبذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته 

بهذا القرار.

املادة 2

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1443 )12 ماي 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

*
*  *

لى عوقع لتزم بشرفي أن أأ .......... : عند االقتضاء() السجل التجاري ب املقيدة مقرها ب.........آخر مع تحديده( الواقع 

املتعلق باالستعماالت املشروعة  13.21من القانون رقم  10املنصوص عليه في املادة  عقد بيع محاصيل القنب الهندي

 .يللقنب الهند

 التوقيع ...............

 بتاريخ ................... .......حرر في ..

 
 ملئ االلتزام بالشرف المالئم لطبيعة طالب الرخصة)*( 

 مالتي تثبت السلط المخولة للشخص الموقع على االلتزا إرفاق الوثائق( *)*

 

للطبيعة القانونية لطالب الرخصة
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  1ملحق رقم 

 ع محاصيل القنب الهنديعقد بينموذج  

 ..................... رقم عقد

 : املوقعين أسفله بين

من لدن ملةة امل،  ...............من قبل مكتب تنمية التعاون(  ها، تعريفاملقر ، عنوان التسميةالتعاونية )

 ولحسابهاورة باسم التعاونية املذك يتصرف الذي،  .....................، السيد أو السيدة مسيرهارئيسها / 

 .)*(لهذا الغرضإليها  / إليه املخولة الصالحيات كافةمع 

 "البائعباسم " بعده ايشار إليهو 

 من جهة

 و

 )....(، .[يجب تحديده] .خاضع لةقانون املغربيآخر اعتباري  شخصالشركة أو أي 

... ...... لـ  ي السجل التجاري ف واملقيدة ......في مقرها  الواقع، قدره ......رأسمال ذات  ،القانوني[شكل ال] 

... ............ السيدةالسيد أو  اويملةه أو أي وثيقة أخرى تعرف بهذا الشخص االعتباري ... ...تحت رقم ...

   .)*( )ها( هبموجب الصالحيات املخولة ل ...... ها()بصفته الذي يتصرف

 "املشتري " باسم بعدفيما  )ها( إليهواملشار 

 من جهة أخرى 

هذا  إطار، في "الطرف" ى كل واحد منهما باسمويشار إل" ينطرفاللى البائع واملشتري مًعا باسم "ُيشار إ

 ."(العقد)املسمى "العقد 

.
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 : يصرح مسبقا بما يلي

 تحويل وتصنيع أو تصدير غرضه فيخاضع للقانون املغربي يتمثل املشتري هو شخص اعتباري 

 .ومنتجاتهالهندي  القنب

 ، واملساحة.(.............)... [عددهم]للقنب الهندي  نومزارعي نمنتجي مكونة من ونيةالبائع عبارة عن تعا

 ،) .......( إقليم / عمالةتقع في هي ، و هكتار ).......( التعاونية هي  املنخرطين فياإلجمالية املستغلة من قبل 

 جماعة )...........(.

 

بيع بالتوقيع على هذا العقد لأدناه،  ، وفًقا للشروط املحددةقاماو  اتفقااملشتري والبائع  بعد تفاوض

القانون من  10املادة  فيا هو منوو  علي  مل اوفق ،البائع منخرطوالتي ينتجها  القنب الهنديمحاصيل 

 .املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي 13.21رقم 

، فقد تم  العقدهذا  من ال يتجزأ يعتبر جزءا ، حاجة مفيدة لكل، علما أن ما سبق عرضه والتذكير به

 : ما يلياالتفاق على 

 : الهيكل العام للعقد األول  القسم

 العقد محل. 1املادة 

 إلى هذا األخير سلمةاملللمشتري من قبل البائع محاصيل القنب الهندي تحديد شروط بيع  إلىالعقد  يهدف

املتعلق  13.21القانون رقم إطار في  وذلك ،املتبادلة اوالتزاماتهم احقوقهمتحديد  وكذا ،من لدن منخرطي 

 .باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي

 

 

املشتري هو شخص اعتباري خاضع للقانون املغربي يتمثل غرضه في تحويل وتصنيع أو تصدير القنب 

الهندي ومنتجاته.

واملساحة   ،)....( ]عذدهم[  الهندي  للقنب  ومزارعين  منتجين  من  مكونة  تعاونية  عن  عبارة  البائع 

عمالة  / إقليم  في  تقع  وهي  هكتار،    ).......( هي  التعاونية  في  املنخرطين  قبل  من  املستغلة   اإلجمالية 

) .......(، جماعة )...........(.

* شطب العبارة غير املفيدة عند االقتضاء بناء على الشكل القانوني للشخص االعتباري.

 : يصرح مسبقا بما يلي

 تحويل وتصنيع أو تصدير غرضه فيخاضع للقانون املغربي يتمثل املشتري هو شخص اعتباري 

 .ومنتجاتهالهندي  القنب

 ، واملساحة.(.............)... [عددهم]للقنب الهندي  نومزارعي نمنتجي مكونة من ونيةالبائع عبارة عن تعا

 ،) .......( إقليم / عمالةتقع في هي ، و هكتار ).......( التعاونية هي  املنخرطين فياإلجمالية املستغلة من قبل 

 جماعة )...........(.

 

بيع بالتوقيع على هذا العقد لأدناه،  ، وفًقا للشروط املحددةقاماو  اتفقااملشتري والبائع  بعد تفاوض

القانون من  10املادة  فيا هو منوو  علي  مل اوفق ،البائع منخرطوالتي ينتجها  القنب الهنديمحاصيل 

 .املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي 13.21رقم 

، فقد تم  العقدهذا  من ال يتجزأ يعتبر جزءا ، حاجة مفيدة لكل، علما أن ما سبق عرضه والتذكير به

 : ما يلياالتفاق على 

 : الهيكل العام للعقد األول  القسم

 العقد محل. 1املادة 

 إلى هذا األخير سلمةاملللمشتري من قبل البائع محاصيل القنب الهندي تحديد شروط بيع  إلىالعقد  يهدف

املتعلق  13.21القانون رقم إطار في  وذلك ،املتبادلة اوالتزاماتهم احقوقهمتحديد  وكذا ،من لدن منخرطي 

 .باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي
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 : الهيكل العام للعقد األول  القسم

 العقد محل. 1املادة 

 إلى هذا األخير لسلم املللمشتري من قبل البائع محاصيل القنب الهندي تحديد شروط بيع  إلىالعقد  يهدف

املتعلق  13.21القانون رقم إطار في  وذلك ،املتبادل  اوالتزاماتهم احقوقهمتحديد  وكذا ،من لدن منخرطيه

 .باالستعماالت املشروع  للقنب الهندي

 والتأويلالعقد والتعريفات  تكوين. 2املادة 

 لعقدل املكونة الوثائق 1.  2

 : التعاقدي  التالي الوثائق يتكون العقد من 

  للبنودامللزم   نفس القوة لهالتمهيد  علما أن، 31 إلى 1التمهيد واملواد من  يتضمنالعقد الذي 

 ؛ لعقدالواردة في ا األخرى 

 من العقد. 31قائمتها في املادة  الواردة املالحق 

 تلسمو مواد العقد على مالحقه. التعاقدي ،الوثائق بين أو تباين  تناففي حال  وجود تناقض أو 

 التعاريف 2. 2

 : يراد في مدلول هذا العقد بما يلي

 ؛ لعقدبا أي ملحق مرفقيقصد به  : امللحق
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القانون بموجب  املحدث ، القنب الهندياألنشط  املتعلق  ب لتقنينالوكال  الوطني  يقصد بها  : الوكالة

 1.21.59الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ، املتعلق باالستعماالت املشروع  للقنب الهندي 13.21رقم 

 ؛ (2021يوليو  14)  1442ذي الحج   3بتاريخ 

 ؛ مادة من العقدأي ا يقصد به : املادة

أي نبت  من جنس القنب واألطراف املزهرة أو املثمرة من نبت  القنب، وال يشمل  به يقصد : القنب الهندي

 ؛ أيا كانت تلسميتها  واألوراق غير املصحوب  بأطراف، والتي لم يلستخرج الراتينج منها،  البذور،

 في  الواردة الواقف جميع الشروط  قق فيهتتحالتاريخ الذي يقصد به  : دخول حيز التنفيذلتاريخ 

 ؛ 1. 3املادة 

  ؛ اململك  املغربي داخل تراب  قانونا الرائج العمل  يقصد به  : الدرهم

، والذي دفعهيمكن ، ال يمكن توقعه وال الطرفينإرادة عن  خارج دثاكل ح ايقصد به : القوة القاهرة

درج  أنه يمكن اعتباره ملستحياًل إلى صعًبا  همنهما أو يجعلواحد لتزامات كل ا تنفيذيجعل من امللستحيل 

 ؛ الظروف تلكفي مثل 

 ؛ واألسمدة واملبيداتوالشتائل البذور  والسيما، عوامل اإلنتاجيقصد بها  : املدخالت

لتحليالت التي ، بما في ذلك جميع التي يقوم بها املشتري، على نفقتهجميع العمليات ايقصد به  : االستالم

أن  على أساسهااملشتري  يصرح، والتي الجاري بها العمليقوم بها مختبر معتمد، وفًقا للنصوص التشريعي  

 ؛ لمواصفات املنصوص عليها في هذا العقدل طابقماإلنتاج 

 

 

 

القانون بموجب  املحدث ، القنب الهندياألنشط  املتعلق  ب لتقنينالوكال  الوطني  يقصد بها  : الوكالة

 1.21.59الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ، املتعلق باالستعماالت املشروع  للقنب الهندي 13.21رقم 

 ؛ (2021يوليو  14)  1442ذي الحج   3بتاريخ 

 ؛ مادة من العقدأي ا يقصد به : املادة

أي نبت  من جنس القنب واألطراف املزهرة أو املثمرة من نبت  القنب، وال يشمل  به يقصد : القنب الهندي

 ؛ أيا كانت تلسميتها  واألوراق غير املصحوب  بأطراف، والتي لم يلستخرج الراتينج منها،  البذور،

 في  الواردة الواقف جميع الشروط  قق فيهتتحالتاريخ الذي يقصد به  : دخول حيز التنفيذلتاريخ 

 ؛ 1. 3املادة 

  ؛ اململك  املغربي داخل تراب  قانونا الرائج العمل  يقصد به  : الدرهم

، والذي دفعهيمكن ، ال يمكن توقعه وال الطرفينإرادة عن  خارج دثاكل ح ايقصد به : القوة القاهرة

درج  أنه يمكن اعتباره ملستحياًل إلى صعًبا  همنهما أو يجعلواحد لتزامات كل ا تنفيذيجعل من امللستحيل 

 ؛ الظروف تلكفي مثل 

 ؛ واألسمدة واملبيداتوالشتائل البذور  والسيما، عوامل اإلنتاجيقصد بها  : املدخالت

لتحليالت التي ، بما في ذلك جميع التي يقوم بها املشتري، على نفقتهجميع العمليات ايقصد به  : االستالم

أن  على أساسهااملشتري  يصرح، والتي الجاري بها العمليقوم بها مختبر معتمد، وفًقا للنصوص التشريعي  

 ؛ لمواصفات املنصوص عليها في هذا العقدل طابقماإلنتاج 
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واحدة بالكامل خالل دورة إنتاج  واحد تمت زراعتههكتار  تم إنتاجها فيكمي  التي ال يقصد بها : املردودية

 بزراع  املتعلق التحمالت في دفتر املحددة املزروعات بمناوب املتعلق   القواعدفي اللسن ، دون مراعاة 

 .القنب الهنديبالوكال  الوطني  لتقنين األنشط  املتعلق   املعد من لدن هإنتاجالقنب الهندي و 

 التأويل 3.2

 : على خالف ذلك يصنصيتم التما لم  ،العقد افي هذ

  ؛ وتتميمه تغييره كما تم ،يقصد به هذا املقتض ى تشريعي أو تنظيمي مقتض ىإلى  ل إحاأي 

  ؛ في اململك  املغربي املعمول بها   القانوني أي إحال  إلى ساع  في اليوم يقصد به اللساع 

  صيغ  جمع صيغ  الالكلمات التي تتضمن  تشتملاللسياق غير ذلك، يجب أن  يقتضما لم

 ؛ حيحوالعكس صكذلك املفرد 

  يجوز وال ه وفهمالعقد هو تلسهيل قراءة و تتم اإلشارة إلى عناوين املواد واملالحق لغرض وحيد 

 .أن تؤثر على تأويله حال من األحوالبأي 
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 التنفيذ ومدته العقد ودخوله حيز  سريان مفعول . تاريخ 3 املادة

 سريان مفعول العقدتاريخ  1. 3

اململلين القانونيين لألطراف املؤهلين قانونا لهذا  من تاريخ توقيعه من قبلابتداء العقد مفعول يسري 

 : ، مع مراعاة الشروط التاليةالغرض

زمة الال و الوكالة الصادرة عن  الرخصلطرف اآلخر نسخة من جميع إلى ايقدم كل طرف  يجب أن( 1)

 ؛ هنشاطلقيام كل طرف ب

 باالستالم. وصلمقابل الوكالة  إلىنسخة من العقد املشتري  يسلميجب أن ( 2)

 دخول العقد حيز التنفيذ 2. 3

 .أعاله 1. 3 املادةفي  الواردة الواقفةالشروط  في تاريخ تحققدخول العقد حيز التنفيذ يحدد 

 مدة العقد 3.3

حلول قبل لعقد افي حالة إنهاء  ما عدامن تاريخ دخوله حيز التنفيذ، اء ابتد، ).....( ُيبرم العقد ملدة

 أدناه. 23و  22املادتين  لشروطوفًقا  أجله

 رخصصالحية  مدد، مدة العقد، بما في ذلك تمديداتهبأي حال من األحوال،  ،يجب أال تتجاوز 

 البائع. ورخص منخرطياملشتري 

 تمديد العقد 4.3

 ، ملدة تعادل املدة األوليةأي واحد منهمابين الطرفين، بمبادرة من  مشتركاق اتفبيجوز تمديد العقد 

 أو ملدة محددة.
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( أشهر على األقل 9تسعة )وذلك الطرف اآلخر برغبته في تمديد العقد  بتبليغ حرصايقوم الطرف األكثر 

 داخل أجل وذلك ملحق بالعقدإبرام املتفق عليه التمديد  ويترتب علىالعقد.  انصرام مدةتاريخ  قبل

تصادية واملالية للسنة األخيرة من االق الشروطتكون و طلب التمديد.  تبليغمن على أبعد تقدير ( 2شهرين )

اإلخالل بشكل ، دون املذكور  للملحقاالقتصادية واملالية  البنودلتحديد  ااملدة األولية للعقد أساس

 للعقد. ةواالقتصادي ةالقانوني التركيبةب جوهري 

 العقد. دتمديبمثابة عدم رغبة الطرفين في أعاله،  عليهاملنصوص  جلداخل األ  امللحقإبرام  يعتبر عدم

 العقد تفويت. 4املادة 

من للعقد جزئي أو كلي  تفويت ال يجوز القيام بأي، السالف الذكر 13.21مع مراعاة أحكام القانون رقم 

 إال بشكل، البطالن، تحت طائلة بأي كيفية من الكيفياتأو  بأي صفة من الصفاتقبل املشتري، 

املسبقة وافقة الحصول كتابة على املبعد و  لةالوكااستثنائي ولصالح مشتٍر آخر مرخص له من قبل 

 البائع.من لدن و الوكالة لدن من والصريحة 

 . تعديل العقد5املادة 

 إيداعيجب و من قبل البائع واملشتري. عليه قانونا مكتوب وموقع  ملحق بواسطةال يجوز تعديل العقد إال 

يوًما من  30 أقصاه أجل داخل، تالماالسب وصلمن قبل املشتري مقابل الوكالة  لدىامللحق نسخة من 

 .توقيعه

البائع ألي سبب من األسباب، يجب على البائع  منخرطيواحد )أو أكثر( من الوكالة لرخصة في حالة سحب 

 االعتبار. بعينذلك  ألخذ الطرفين لدنالعقد من ملحق بإبرام  قصد اآلجالاملشتري بذلك في أقرب  تبليغ

 

 

نسخة من امللحق لدى الوكالة من قبل املشتري مقابل وصل باالستالم، داخل أجل أقصاه ثالثين )30( يوًما 

من تاريخ توقيعه.
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 والتزاماته الثاني. حقوق البائع القسم

 واإلنتاج القطع األرضية املخصصة للزراعةموقع تحديد . 6املادة 

 الذي يتم بيعه القنب الهنديلزراعة وإنتاج  املستغلةللقطع األرضية البائع بإعداد قائمة  يلتزم

املسلمة إليهم من  الرخصمراجع  وكذا مستغليهامع تحديد موقعها الجغرافي وهوية  بموجب العقد،

 العقد.هذا ب 2 رقم لحقباملهذه القائمة وترفق . الوكالة لدن

 املدخالت . استخدام7املادة 

 املشتري[املدخالت من لدن  توفير:  ]الحالة األولى

بهذا العقد،  التقنية بطائقها واملرفقةها املشتري، املدخالت التي يقدم ملنخرطيهم أن يسلالبائع ب يلتزم

 تكون أن و معتمدة والشتائل يجب أن تكون البذور و . اويقبله ابهكاملة أنه على دراية بالبائع  يصرحو 

 .الوكالة املعد من لدن الفضلىدليل املمارسات مطابقة ل األخرى  املدخالت

 وأن يحر  ،املتوافقة مع دورة اإلنتاج اآلجالفي ة املذكور املدخالت  بأن يسلم ملنخرطيهالبائع  يلتزم

ت املقدمة لهم على املدخال  وأن يستعملوا لهم املقدمة  والبذور  سوى الشتائل يزرع منخرطوه أال على

 النحو األملل.

 [املشتري من لدن  توفير املدخالتعدم :  ]الحالة الثانية

مطابقة لدليل املمارسات الفضلى  أخرى  التبذورا وشتائل معتمدة ومدخعلى املشتري يقترح البائع 

بأنه على دراية كاملة بها املشتري بطائقها التقنية بهذا العقد، ويصرح  واملرفقةالوكالة  املعد من لدن

 ويقبلها. 

طابقة امل األخرى  املدخالتو الشتائل والبذور املعتمدة منخرطوه سوى  يستعمل على أالالبائع يحر  

 الوكالة. املعد من لدنلى لدليل املمارسات الفض
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 . طبيعة األصناف املزروعة8املادة 

 القنب الهندي بأصنافاملتعلقة  القنب الهنديشتائل البائع بأن يبيع للمشتري محاصيل  يلتزم

 : أدناه واملبينةالتعاونية ن في نخرطيامل املزروعة واملنتجة من لدن

 : 1 الصنف -

  .الوكالةل الصنف من قب اعتمادمرجع وتاريخ قرار 

 : 2 الصنف -

 مرجع وتاريخ قرار اعتماد الصنف من قبل الوكالة. 

- ........................... 

- ........................... 

 االقتضاء[ القائمة عند تتمم ] 

 املتعاقد في شأنها ياتداملردو . 9املادة 

 1331رمضان  9الصادر في  والعقودقانون االلتزامات  بملابةاإلخالل بأحكام الظهير الشريف  دون 

 للمردوديات منخرطيهاحترام  علىالبائع  يحر ، كما وقع تغييره وتتميمه، (1913أغسطس  12)

 : التالية ، الدنيا واملتوسطة،السنوية

مردوديات سنوية متوسطة 
 بالكيلوغرام من......../ هكتار

مردوديات سنوية دنيا 
 بالكيلوغرام من......../ هكتار

 صنفال

 [1الصنف ]  
 الصنف ]...... [  
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 املتعاقد في شأنها. الكميات 10املادة 

 بأنيلتزم البائع  ،د السالف الذكرعقو والدون اإلخالل بأحكام الظهير الشريف بملابة قانون االلتزامات 

 ضياتاملقت مع احترام، على أساس دورة زراعية واحدة في السنة التاليةالكميات إلى املشتري يسلم 

 : الوكالة املعد من لدن ة في دفتر التحمالتاملحدد ةالزراعي باملناوبةاملتعلقة 

 الصنف الكميات )بالكيلو غرام ...(

 1الصنف  
 الصنف ... 

 

 . معايير الجودة11املادة 

 :ينفالطر جودة اإلنتاج املتفق عليها بين الدنيا لعايير تحدد كما يلي امل

- ).......( 

 اإلنتاج تبعت. 12املادة 

 : البائع بما يلي يلتزم

 ؛ منخرطيه لدىاإلنتاج  بتتبع الزراعي املوسمطوال  القيام 

  دفتر املفروضة عليهم بموجب  التقنيةجميع االلتزامات  يحترم منخرطوهأن على  الحر

 ، عند االقتضاء،ملشتري الذي يعده االخاصة ودفتر الشروط  من لدن الوكالةالتحمالت املعد 

 املطبقةالعقد، ومعايير الجودة املفروضة عليهم، واملعايير البيئية هذا البائع واملرفق ب ويقبله

 ؛ الوكالة ددة من لدنالفضلى املحاملمارسات  وكذا، عليهم

 

الصنف ]1[

الصنف ]..........[
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 قطع الجميع من الولوج إلى املتفق عليها بين الطرفين،  للكيفيات، وفًقا املشتري  يتأكد من تمكين

اإلنتاج بما في ذلك  مراقبةبعمليات  يتسنى له القيام بنفسهل هاشراء محاصيلب التزمالتي  ةضياألر 

 .العقدمن هذه  16ي يراها ضرورية، وفًقا للمادة جميع التحليالت الت

 . التزامات إضافية للبائع13املادة 

 : البائع بما يلييلتزم 

من دفتر  وأهذا العقد  سواء من املنبثقةاللتزامات ا في إطار احترام منخرطيهالدفاع عن مصالح  -

 ؛ هنتاجوإالقنب الهندي فيما يتعلق بزراعة  التحمالت املعد من لدن الوكالة

تتبع  يتضمن ، والذيهذا األخير يقدمه طلبأول ملشتري، عند السجل الذي يمسكه إلى اتقديم  -

 وهيهذا العقد،  موضوعنتاج لتحقيق اإل  منخرطو البائع ينجزهااملعلومات املتعلقة بالعمليات التي 

 : املذكورين، وعلى وجه الخصوصاملنخرطين إليه من قبل  التي وجهت املعلومات

 ؛ واألنواع والكميات( التواريخاستخدام األسمدة واملبيدات )  •

 ؛ الري   •

).......(. 

 إلى وتلك التي تم تسليمها  منخرطيه املسلمة إليه من لدن القنب الهنديكميات بسجل  مسك

 ؛ ملشتري ا

 شتري ، بمجرد أن يدفع املإليهمقابل الكميات التي سلموها  منخرطيهإلى  املستحقة بال امل أداء

 .املستحقة عليهاملبال  إلى البائع 
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  هوالتزاماتاملشتري الثالث. حقوق  القسم

 . التزامات املشتري 14املادة 

 : التالية الشروط باحتراماملشتري يلتزم 

  مشتل  مستغلبين الطرفين، بواسطة  مشتركاتفاق ب، لبائعاتسليم  على العملتسليم أو

 ائلتالشالكميات التالية من البذور أو  ،السالف الذكر 13.21لقانون رقم ل وفقا معتمد

في بداية كل سنة  وذلك،أعاله  8، املتعلقة باألصناف املحددة في املادة أو هما معااملعتمدة 

 : [.........ال قبل نهاية شهر ]و حاأل  وفي كل، زراعية

 : 1 الصنف  •

•   ).......( 

 التزويد  نوع حسب، االقتضاء تزويد البائع باملدخالت األخرى املتفق عليها بين الطرفين، عند

 : املحددة أدناه وكيفياته تهكميو 

 :1  املدخل  •

•   ).......( 

  دفتر ( بنود 1، من أجل احترام )التقني الصعيدعلى  التعاونية ومواكبتهم ن فينخرطياملمساعدة

القنب لزراعة  الفضلىاملعايير املتعلقة باملمارسات و  (2) ،الت املعد من لدن الوكالةالتحم

 الذي يعدهالخاصة دفتر الشروط بنود و ( 3الوكالة، ) كما تم تحديدها من لدن هوإنتاجالهندي 

هذه املساعدة  وتنصباملعايير البيئية. و ( 4، )بهذا العقد واملُلحق ،عند االقتضاء ،املشتري 

  : الجوانب التاليةعلى بشكل خا   اكبةواملو 

).......( 

 مع مراعاة  تعاقد في شأنهاالبائع في حدود الكميات املمنخرطو  اي ينتجهالتل اصيشراء املح

 ؛ ملعايير الجودة املتفق عليها بين الطرفين التي تم إنتاجهاالكميات مطابقة 
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  ؛ هذا األخيرفي مقر ها منخرطو البائع القنب الهندي املتعاقد في شأنها التي ينتجاستالم كميات 

  ملعايير الجودة املتفق عليها بين  ومطابقتهاملنتج  القنب الهنديجودة من التأكد قبل أي استالم

 ؛الطرفين

  ،قل ا، بواسطة ننفقته، على املحاصيل ونقلها في أخذ، االستالمقيامه ببمجرد و ، فوراالشروع

 ؛ له التابعة تحويل والتصنيعال، إلى وحدة الوكالةمن قبل  لهمرخص 

 18و  17املتفق عليها في املادتين  واآلجال األثمنةوفق  للتعاونيةاملبالغ املستحقة  القيام بتسديد 

 .أدناه

 التسبيق. 15املادة 
 البائع(ملنخرطي املشتري  يقدمه تسبيقعلى الطرفين في حالة اتفاق مادة يمكن وضعها )

إلى  تسبيقااملشتري  يدفع ،املدخالتب التزويدعلى أنه باإلضافة إلى  ، عند االقتضاء،الطرفان اتفقا

املتعاقد في شأنها إلنتاج املتعلقة بالكميات التقديرية ليزانية امل٪ من ).....(  ....... يملل قدره التعاونية

 .أعاله 10املشار إليها في املادة 

 مع إنتاجهم املتوقع. ببالتناسا منخرطيهعلى التسبيق تقوم التعاونية بتوزيع هذا 

تسليم  عنداملبالغ املستحقة للبائع من قبل املشتري  تسديدعند  الذي تم تسبيقهيتم خصم املبلغ 

 املحاصيل.

 جودة اإلنتاج . مراقبة16املادة 
وقصد  ،البائعاملشتري ملنخرطي التي يقدمها  التقنيةاملساعدة  أحد وكالئه، في إطار  أو يمكن للمشتري 

جميع الولوج إلى املتفق عليها بين الطرفين،  للكيفياتاإلنتاج وفًقا  مراقبة جودة تتبعتمكينه من 

إجراء جميع التحليالت التي يراها و  ضرورية اوأخذ العينات التي يراه إلنتاجاألرضية املخصصة لقطع ال

 .العمل بها الجاري مختبر معتمد وفًقا للنصو  التشريعية  لدى مفيدة

 هذه العمليات. املترتبة على فقات واألتعابالنيتحمل املشتري 

 

....... قدره  التعاونية  إلى  تسبيقا  املشتري  يدفع  باملدخالت،  التزويد  إلى  باإلضافة  أنه  على  الطرفان،   اتفقا 

فــي إليهـا  املشـار  شأنهـا  فــي  املتعـاقد  بالكميـات  املتعلقة  لإلنتاج  التقديرية  امليزانية  من   ٪  ).....(  يمثل 

املادة 10 أعاله.

عن
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 ومراجعتهاالتعاقدية  األثمنة. 17املادة 

 املتفق عليها بين الطرفين كما يلي: بالوحدةبيع الأثمنة تحدد 

البيع بالوحدة  أثمنة
)بالدرهم /  بالحروف

 ….(الكيلو غرام 

 البيع بالوحدة باألرقام أثمنة
 ….(الكيلو غرام )بالدرهم / 

 الصنف

 1الصنف   
 الصنف ........  

 

 .) سنوات( سنة ...٪ كل ... .......املذكورة بنسبة األثمنةترتفع 

 وآجالهالدفع  كيفيات. 18املادة 

من على أبعد تقدير ابتداء يوًما  ).....(ال يتجاوز  أجليجب أن يدفع املشتري املبالغ املستحقة للبائع في 

إال في نهاية  القيام بالفوترة السنوية ال يمكنو لصادرة عن البائع. تاريخ استالم املشتري للفاتورة ا

ضر امح بموجب بشكل قانونيعمليات التسليم  مع معاينة موضوع العقد لاصيحاملعمليات تسليم 

 .السالف الذكر 13.21من القانون  10وفًقا للمادة الوكالة  من لدن املدعوةاللجنة تحررها 

 على دفاتر البنكاملفتوح باسم البائع  ..( ........).رقم  البنكيفي الحساب يتم دفع املبالغ املستحقة 

 في )عنوان البنك(. الواقع مقره البنك( )اسم

 اتوالتأمين واملسؤولياتالرابع. االستثمارات  القسم

 . االستثمارات19املادة 

 (القنب الهنديإنتاج تعلق بأنشطة ت إنجاز استلمارات)مادة يمكن وضعها في حالة اتفاق الطرفين على 

 اإلنجاز ومضمونهطبيعة  حسب، العقد اهذ في إطار االستلمارات التالية إنجاز تفق الطرفان على ا

 : أدناه ةاملوضحالزمني  هوجدول وكيفياته

الصنف ]1[
الصنف ]..........[

)سنوات(.

تحررها اللجنة املدعوة من لدن الوكالة وفًقا للمادة 10 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر.
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  املشتري  يتحملهاالتي االستثمارات : 

).....( 

  البائعيتحملها التي االستثمارات : 

).......( 

 : الطرفان ينجزهاباالستثمارات التي  ةتعلقمخاصة  مقتضيات

 ان على ).......(اتفق الطرف

 لإلنجازالجدول الزمني 

).......( 

 . املسؤوليات20املادة 

 العقد. بموجب يتحملهاالتي السليم لاللتزامات  التنفيذعن  من الطرفين مسؤوالواحد كل يكون 

شروط القانون، عن األضرار التي تلحق باألشخاص  ضمن، يكون كل واحد من الطرفين مسؤوال

عن  وكذاتحت مسؤوليته، التي تتم ألعمال والعمليات التي يقوم بها أو ا ة علىاملترتبو واملمتلكات 

 .عن ذلك الناتجة واملصاريفالتعويضات 

 ات. التأمين21املادة 

العقد هذا دخول  فور  وكذا على املشتري،، منخرطيهجميع ولحساب  أن يكتتب لحسابهعلى البائع  يجب

 لدى صوص التشريعية الجاري بها العمل،ليهم بموجب النجميع التأمينات املفروضة عحيز التنفيذ، 

  .شركات تأمين معتمدة في املغرب
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 التعاقدية القانونية أو اتاللتزاما بأحد جسيم إخاللبسبب  الفسخ - 22املادة 

 التزاماته بأحدقبل الطرف اآلخر  من جسيمإخالل حالة من الطرفين إنهاء العقد في واحد يجوز لكل 

 العقد.هذا القانونية أو التعاقدية األساسية املنصو  عليها في 

ما تمت معاينته معالجة يدعوه إلى ، املخلالطرف إلى  يبلغمسبق  إنذار العقد إال بعد  فسخال يمكن 

 : من إخالالت والسيما

  بنود أكثر من بنود العقد أو  أو  واحدبالطرفين أو متكرر من قبل أحد  إخالل جسيمفي حالة

 مالحقه؛

  عدم القدرةيخل فيها أحد الطرفين بالتنفيذ السليم للعقد بسبب في جميع الحاالت التي 

 أو اإلهمال أو سوء النية.

قل يال  أجال املخل لطرف اإلنذار ليمنح و . الوكالةنسخة منه إلى  املخل مع توجيهإلى الطرف يبلغ اإلنذار 

 .املعاينة االخالالتتصحيح قصد من تاريخ التوصل باإلنذار يوًما  (30عن ثالثين )

 : ما يلي ، يتم سداد. وفي هذه الحالةاملخلالطرف  إلى يبلغ الفسخ، جدوى دون باإلنذار إذا ظل 

 تقديم املستندات بناء على بالدرهم  حسب قيمتهاملشتري للبائع لدن من  املمنوح التسبيق

 ؛ ع هو الطرف املخلعندما يكون البائ، امللبتة

  بناء على الصافية،  املحاسباتية ا، بقيمتهاملخل، عند االقتضاءاالستلمارات التي قام بها الطرف

 .تقديم املستندات امللبتة

 : مسبق إنذار ، دون بحكم القانون  فسخهيتم العقد  غير أن

 ؛ يةالقضائ التصفيةالقضائية أو  التسوية ملسطرة أو خضوعه املشتري حل  في حالة 

 ؛ في حالة حل التعاونية 

  أحد الطرفين ارتكبه أو تالعبفي حالة ثبوت غش. 

اإلخالالت املعاينة.
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 : في حالة بحكم القانون ينتهي العقد 

  ؛ البائع منخرطيص من جميع الرخسحب 

  املشتري.رخصة سحب 

 . القوة القاهرة23املادة 

 يكون ماته عندما التزا تنفيذعدم بسبب  جزاءالعقد أي مسؤولية أو من أطراف واحد ال يتحمل أي 

 دث يشكل قوة قاهرة.اعن ح ناتجا بشكل مباشر أو التأخير  اإلخالل

األطراف، وتجعل إرادة  وخارجة عن للدفعوغير قابلة األحداث التي تشكل قوة قاهرة غير متوقعة تكون 

 ظروف.أو يجعله صعبا إلى درجة أنه يمكن اعتباره مستحيال في ملل تلك ال االلتزام تنفيذاملستحيل من 

دث، ابه، فور وقوع هذا الح يتمسكدث يشكل قوة قاهرة، يجب على الطرف الذي افي حالة وقوع ح

دث واالتفاق على التدابير التي اهذا الح ملعاينةالطرفان  ويلتقيكتابي إلى الطرف اآلخر.  تبليغ توجيه

 هذا العقد. تنفيذعلى  هواقبمن ع للتخفيفاتخاذها  يجب

نتيجة حدوث قوة قاهرة أو إذا أدت  رجعة فيهبشكل ال  غير قابل لإلنجاز العقد تنفيذ هذا  إذا أصبح

 .أحد الطرفينبناًء على طلب  العقد فسخ( أشهر ، يمكن 3ملدة تزيد عن ثالثة ) توقيفه إلى 

 الطرفينبين أحكام مشتركة  .الخامس القسم

 الطرفين تصريحات - 24املادة 

 : ما يلي ة أخرى ويضمنانيصرح البائع من جهة واملشتري من جه

 ؛ امعليه املطبقةلقوانين ل وذلك وفقابشكل صحيح  مؤسسانا مأنه 

 ؛ انشاطهممارسة ص اإلدارية الالزمة ملالرخجميع على ، ، عند االقتضاءأنهما يتوفران 

  جميع الصالحيات الالزمة للتوقيع بشكل صحيح على هذا العقد.يتوفرون على  هماونمن يمللأن 

لملاد ) ).)تصريحات)لاطرفين
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 .الوكالة مسلمة من لدنة يحال يتوفرون على رخص قيد الص املنخرطينأن على  كذلك عالبائيصرح 

 .الوكالة مسلمة من لدنيتوفر على رخص قيد الصالحية  هيصرح املشتري أيًضا أن

 حسن النية االلتزام ب. 25املادة 

ذلك إعداد  هذا العقد، بما فيل تخضعاألعمال التي  جميعب ما يتعلقيتعاون الطرفان بحسن نية في

 نهاية العقد. إلى غايةوذلك العمليات املحددة فيه،  وإنجاز  هاوالتفاوض بشأنجميع بنود العقد 

 . السرية26املادة 

عن إفشاء وجود أي معلومة كل طرف  يمتنع، الفقرة اللانية من هذه املادة مقتضياتمع مراعاة 

  محتواها أو مضمونها. إفشاءألغيار، كيفما كان حاملها، تتعلق بالطرف اآلخر أو ل

 اإلدارة،لدن من  معلوماتطلب عند ( 2أو ) ،ومفتحص ي حساباتهاومستشاريها الوكالة ( 1باستثناء )

في حالة ضرورة ( 4، أو )املجالفي هذا آمر  تنظيميأو  تشريعي مقتض ى وجوب احترام( في حالة 3أو )

، بما في العمومياملجال  إلى اتمعطي دخول ( 5أو ) ،دعوى قضائية بحث أو  إفشاء معلومات بسبب

متاحة من مصادر أخرى دون خرق صارت خطأ من الطرف املعني أو ارتكاب ودون  غيار أ بسببذلك 

 الوثائقمع املحتوى الكلي أو الجزئي لجميع  التامة السريةببالتعامل  انطرفال يلتزم، السريةب االلتزام

 تفويتهاأو  إفشائهاوعدم هذا العقد إليها بموجب  ن قد يلجو أو التي  يتوصلون بهاواملعلومات التي قد 

 أحد األغيار.، إلى ، بأي شكل من األشكالهاأو نقل

( 24، ملدة أربعة وعشرين )العقد ابعد انتهاء هذ ،تظل االلتزامات املنصو  عليها في هذه املادة سارية

 شهًرا.
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 الخالفاتتسوية  مسطرة. 27املادة 

 للمسطرةوفًقا  بشكل ودي خالفات قد تنشأ بينهماتسوية أي سعهما لجميع ما في و الطرفان  يبذل

في مذكرة أسباب  يعرضان( ينفطر بين البائع واملشتري، فإن الطرف )ال خالف ب. في حالة نشو ةالتالي

ويتم ، ستترتب عليه في نظرهماأو املالية التي  التقنية وأوجميع العواقب ذات الطبيعة اإلدارية  الخالف

 لطرف اآلخر.إلى ااالستالم بمع إشعار  برسالة مضمونةه املذكرة هذتوجيه 

االلتزامات  تنفيذاالستمرار في  ينفالطر ، يجب على الخالفن وجود هذا م وبالرغمفي جميع الحاالت و

 .ذلك دون  الخالف َيُحل   لم ما ،العقدبموجب هذه  االواقعة على عاتقهم

إرسال ابتداء من تاريخ ( يوًما 30ثالثين ) أجلنهاية عند ًيا ودخالفهما في حالة فشل الطرفين في تسوية 

أن يطلب وساطة املدير العام  حرصا، يجوز للطرف األكثر األولى أعالهاملذكرة املشار إليها في الفقرة 

 .خالفهماوجهات نظر الطرفين ومساعدتهما في حل  تقريبوسيط آخر، من أجل تدخل أي أو لوكالة ل

هذا األخير ، أو لم يقدم ينفالطر لدى  قبوال الخالفتسوية قصد اقتراح الوسيط ق لم يل إذافي حالة 

 الناشئة عنالخالفات ، فإن جميع عرض األمر عليه( يوًما من تاريخ 20أي اقتراح خالل عشرين )

 نهائًيا من قبل املحكمة املختصة. البت فيهاسيتم  لها صلة به التيأو  العقد

 ةائينه مقتضياتالسادس.  القسم

 محل املخابرة اختيار. 28املادة 

في  كما تم تحديده، كل واحد منهما مقرفي املخابرة معهما تنفيذ العقد، يختار الطرفان محل اض غر أل 

 العقد. صدر 

 .قصد االحتجاج به تجاهه، فورا إلى الطرف اآلخر ينطرفمحل املخابرة ألحد الأي تغيير في  إبالغيجب 

 هذا العقد.صدر  الوارد فيالعنوان  بشكل صحيح إلى التبليغاتيتم إرسال  ،في حالة عدم القيام بذلك

هذا
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 للبنود الجزئية الصحة. عدم 29املادة 

على  التصريحأو تم  صحيحأو تم اعتباره غير  باطال صار العقد  بنودواحًدا أو أكثر من  ابندإذا ثبت أن 

 البنودمختصة، تحتفظ  ملحكمة نهائي قرار بموجب أو  تنظيمي أونص تشريعي ل تطبيقا أنه كذلك

وسيترتب ذات طبيعة جوهرية  الصحيحةغير  البنودأو  البند يكنما لم  ومداهااألخرى بكامل قوتها 

 .اإلخالل بتوازن العقد حذفها على

مشابه قدر اإلمكان  صحيح ببند آخر  املحذوف البندالستبدال يبذل الطرفان جميع ما في وسعهما 

 .مماثل أثرله يكون و 

 التبليغات. 30ملادة ا

 رسالةبشكل صحيح عن طريق  توجيههويمكن كتابة  العقدبموجب هذه يتم  تبليغأي  ينجز يجب أن 

كل محل املخابرة الذي اختاره االستالم إلى وصل بمع إشعار باالستالم أو تسليمه يدوًيا مقابل  مضمونة

 من الطرفين.واحد 

 . قائمة املالحق31املادة 

 :وهي  (5ة )خمسمالحق العقد 

  ؛ التعاونية )البائع(ب املنخرطينقائمة 

  ؛ البائع منخرطياملزروعة من قبل  األرضيةقطع القائمة 

 

 

 

هذا
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  املتعلقة بالقنب لوكالة الوطنية لتقنين األنشطة ا املسلمة مناملشتري  رخصةنسخة من

 ؛ الهندي

  طنية لتقنين األنشطة الوكالة الو املسلمة من )البائع( رخص املنخرطين بالتعاونية نسخ من

 ؛ لهندياملتعلقة بالقنب ا

 عند االقتضاء دفتر الشروط الخاصة. 

 

 توقيعات

 في شخص البائع

 يملله

 في شخص املشتري 

 يملله

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *
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 2ملحق 

 القنب الهنديعتلقق تسلقم  ماصيم  امل نموذج املحضر 

 

منه،  10، وال سيما املادة املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي 13.21لقانون رقم ل تطبيقا

 : بيانهممن األعضاء التالية املكونة املشتركة  اللجنة انتقلت

:  الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة القنب الهنديممثل  -

…………………………………………………………………… 

 : …………………………………………………………………… السلطة املحليةممثل   -

 : …………………………………………………………………… أو األمن الوطني الدرك امللكيممثل  -

 : …………………………………………………………. بالفالحةالوزارة املكلفة ثل مم -

تسليم محاصيل  معاينة، من أجل ………….املكان(  تحديد)  إلى ...... ……………، في الساعة …………….بتاريخ 

. ……..…… بصفته……………   ة............... املمثلة من قبلتعاونيفي  نياملنخرط املنتجة من لدن القنب الهندي

 …………………. : اإللكترونية رقم طاقة الوطنية للتعريفللبحامل ال

حامل للبطاقة ال، …………………..ممثال من قبل …………….  رقم  الرخصة، صاحب ..…….……إلى الناقل • 

 ؛………… تحت رقم يقود املركبة املسجلة الذي ............ .......... لكترونية  رقمالوطنية للتعريف اإل

…………….. الصناعية التحويلية / ، الذي تقع وحدته ……….……رقم  صاحب الرخصة.. ………… لحساب• 

 ؛……. …لكترونية  رقم للبطاقة الوطنية للتعريف اإلالحامل ، ………….ممثال من قبل ، ……..

 

- ممثل الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي : ………………...........………………………
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*  *  *

 : الكميات املسلمة في الجدول أدناه تقيد

 فائض اإلنتاج
 بالكيلو غرام من ..........

 الكمية املسلمة
 ...بالكيلو غرام من .......

 الصنف

 1الصنف   
  ....................... 

 

 .بموجب محضر خاصوتتم معاينة ذلك الكميات الزائدة  إتالفيتم 

 ………………………….ساعة التم االنتهاء من عمليات التسليم في 

  : مالحظات خاصة

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 : والطوابع اتقيعالتو 

الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة  -

 : القنب الهندي، ممثلة من قبل

................................ 

 : السلطة املحلية، ممثلة من قبل -

........................................ 

 : ، ممثال من قبلأو األمن الوطني الدرك امللكي -

.................................... 

 : الوزارة املكلفة بالفالحة ، ممثلة من قبل -

..................................... 

 

 

بالقنب الهندي، ممثلة من قبل :
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 3 ملحق

 القنب الهنديفوائض إنتاج  محاضر إتالفذج نما

 همنتجاتو  همحاصيلو  هنباتاتو  وشتائله هبذور و 

 

 I- نموذج املحضر املتعلق بإتالف فوائض إنتاج القنب الهندي 

منه،  10، وال سيما املادة املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي 13.21تطبيقا للقانون رقم 

 : انتقلت اللجنة املشتركة املكونة من األعضاء التالية بيانهم

:  قة القنب الهنديالوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلمملل   -

…………………………………………………………………… 

 : …………………………………………………………………… املحليةالسلطة مملل  -

 : …………………………………………………………………… أو األمن الوطني الدرك امللكيمملل  -

 : …………………………………………………………. الوزارة املكلفة بالفالحةمملل  -

 ....  )تحديد املكان( إلى ..…………… في الساعة …………….  بتاريخ 

التي و  القنب الهنديالكامل لفوائض إنتاج محاصيل  باإلتالفاللجنة  قامتبعد عمليات التحقق، 

 : املتعلقة بالقنب الهندي فيما يليالوكالة الوطنية لتقنين األنشطة حددتها 

فائض اإلنتاج بالكيلوغرام 
 ……من 

 الصنف

 1الصنف  

 

-  ممثل الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي : …………………………………………

فائض)لإليتاج)بااك ل2غرلم)
من)……

لاصنف

لاصنف)2

...................

 3 ملحق

 القنب الهنديفوائض إنتاج  محاضر إتالفذج نما

 همنتجاتو  همحاصيلو  هنباتاتو  وشتائله هبذور و 

 

 I- نموذج املحضر املتعلق بإتالف فوائض إنتاج القنب الهندي 

منه،  10، وال سيما املادة املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي 13.21تطبيقا للقانون رقم 

 : انتقلت اللجنة املشتركة املكونة من األعضاء التالية بيانهم

:  قة القنب الهنديالوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلمملل   -

…………………………………………………………………… 

 : …………………………………………………………………… املحليةالسلطة مملل  -

 : …………………………………………………………………… أو األمن الوطني الدرك امللكيمملل  -

 : …………………………………………………………. الوزارة املكلفة بالفالحةمملل  -

 ....  )تحديد املكان( إلى ..…………… في الساعة …………….  بتاريخ 

التي و  القنب الهنديالكامل لفوائض إنتاج محاصيل  باإلتالفاللجنة  قامتبعد عمليات التحقق، 

 : املتعلقة بالقنب الهندي فيما يليالوكالة الوطنية لتقنين األنشطة حددتها 

فائض اإلنتاج بالكيلوغرام 
 ……من 

 الصنف

 1الصنف  

 



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )6وو  

 : استخدمت اللجنة املشتركة املوارد البشرية واملادية التالية

 املوارد البشرية : •

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 املوارد املادية : •

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………….ساعة الفي  اإلتالفتم االنتهاء من عمليات 

  : مالحظات خاصة

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : والطوابع قيعاتالتو 

الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة  -

 : القنب الهندي، ممثلة من قبل

................................ 

 : السلطة املحلية، ممثلة من قبل -

........................................ 

 : ممثال من قبل ،أو األمن الوطني امللكيالدرك  -

.................................... 

 : الوزارة املكلفة بالفالحة، ممثلة من قبل -

..................................... 

 

 

 

بالقنب الهندي، ممثلة من قبل :
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 II- القنب الهندي وشتائلبذور  املتعلق بإتالف نموذج املحضر 

 13 و 10، وال سيما املادتين االت املشروعة للقنب الهندياملتعلق باالستعم 13.21تطبيقا للقانون رقم 

 : منه، انتقلت اللجنة املشتركة املكونة من األعضاء التالية بيانهم

:  الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة القنب الهندي مملل -

…………………………………………………………………… 

 …: ………………………………………………………………… املحليةالسلطة  مملل -

 …………………………………………………………………… : أو األمن الوطني الدرك امللكي مملل -

 : …………………………………………………………. الوزارة املكلفة بالفالحة مملل -

 إلى ......  )تحديد املكان( …………… في الساعة …………….  بتاريخ 

 : التالية بذور وشتائل القنب الهنديلبعد عمليات التحقق، قامت اللجنة باإلتالف الكامل 

بالكيلوغرام  الكمية املتلفة
 ……من 

 الوصف

 1الصنف  
 ...................... 

 

 : استخدمت اللجنة املشتركة املوارد البشرية واملادية التالية

 املوارد البشرية : •

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- ممثل الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي : …………………………....………………………

 II- القنب الهندي وشتائلبذور  املتعلق بإتالف نموذج املحضر 

 13 و 10، وال سيما املادتين االت املشروعة للقنب الهندياملتعلق باالستعم 13.21تطبيقا للقانون رقم 

 : منه، انتقلت اللجنة املشتركة املكونة من األعضاء التالية بيانهم

:  الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة القنب الهندي مملل -

…………………………………………………………………… 

 …: ………………………………………………………………… املحليةالسلطة  مملل -

 …………………………………………………………………… : أو األمن الوطني الدرك امللكي مملل -

 : …………………………………………………………. الوزارة املكلفة بالفالحة مملل -

 إلى ......  )تحديد املكان( …………… في الساعة …………….  بتاريخ 

 : التالية بذور وشتائل القنب الهنديلبعد عمليات التحقق، قامت اللجنة باإلتالف الكامل 

بالكيلوغرام  الكمية املتلفة
 ……من 

 الوصف

 1الصنف  
 ...................... 

 

 : استخدمت اللجنة املشتركة املوارد البشرية واملادية التالية

 املوارد البشرية : •

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 : املوارد املادية •

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………….تم االنتهاء من عمليات اإلتالف في الساعة 

  : مالحظات خاصة

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : قيعات والطوابعلتو ا

الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة  -

 : القنب الهندي، ممللة من قبل

................................ 

 : السلطة املحلية، ممللة من قبل -

........................................ 

 : ، مملال من قبلأو األمن الوطني الدرك امللكي -

.................................... 

 : الوزارة املكلفة بالفالحة، ممللة من قبل -

..................................... 

 

 

 

 

 

 

بالقنب الهندي، ممثلة من قبل :
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 III- نموذج املحضر املتعلق بإتالف القنب الهندي ونباتاته ومنتجاته 

 و 15 و 10، وال سيما املواد املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي 13.21تطبيقا للقانون رقم 

 : منه، انتقلت اللجنة املشتركة املكونة من األعضاء التالية بيانهم 22

:  كالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة القنب الهنديالو ممثل  -

…………………………………………………………………… 

 : …………………………………………………………………… املحليةالسلطة ممثل  -

 : …………………………………………………………………… أو األمن الوطني الدرك امللكيممثل  -

 : …………………………………………………………. الوزارة املكلفة بالفالحةممثل  -

 : …………………………………………………………. وزارة الصناعة والتجارةمثل م -

إلى ......  )تحديد املكان( التابع لجماعة ..................... إقليم …………… في الساعة …………….  بتاريخ 

................................ 

 : قامت اللجنة باإلتالف الكامل للكميات التاليةبعد عمليات التحقق، و 

 

مية املتلفة بالكيلوغرام الك
 ……من 

 الوصف

 ............... 
 ...................... 

 

 

 III- نموذج املحضر املتعلق بإتالف القنب الهندي ونباتاته ومنتجاته 

 و 15 و 10، وال سيما املواد املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي 13.21تطبيقا للقانون رقم 

 : منه، انتقلت اللجنة املشتركة املكونة من األعضاء التالية بيانهم 22

:  كالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة القنب الهنديالو ممثل  -

…………………………………………………………………… 

 : …………………………………………………………………… املحليةالسلطة ممثل  -

 : …………………………………………………………………… أو األمن الوطني الدرك امللكيممثل  -

 : …………………………………………………………. الوزارة املكلفة بالفالحةممثل  -

 : …………………………………………………………. وزارة الصناعة والتجارةمثل م -

إلى ......  )تحديد املكان( التابع لجماعة ..................... إقليم …………… في الساعة …………….  بتاريخ 

................................ 

 : قامت اللجنة باإلتالف الكامل للكميات التاليةبعد عمليات التحقق، و 

 

مية املتلفة بالكيلوغرام الك
 ……من 

 الوصف

 ............... 
 ...................... 

 

 

- ممثل الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي : …………………………....………………………

- ممثل الوزارة املكلفة بالصناعة والتجارة : …………………………………….…….

 III- نموذج املحضر املتعلق بإتالف القنب الهندي ونباتاته ومنتجاته 

 و 15 و 10، وال سيما املواد املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي 13.21تطبيقا للقانون رقم 

 : منه، انتقلت اللجنة املشتركة املكونة من األعضاء التالية بيانهم 22

:  كالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة القنب الهنديالو ممثل  -

…………………………………………………………………… 

 : …………………………………………………………………… املحليةالسلطة ممثل  -

 : …………………………………………………………………… أو األمن الوطني الدرك امللكيممثل  -

 : …………………………………………………………. الوزارة املكلفة بالفالحةممثل  -

 : …………………………………………………………. وزارة الصناعة والتجارةمثل م -

إلى ......  )تحديد املكان( التابع لجماعة ..................... إقليم …………… في الساعة …………….  بتاريخ 

................................ 

 : قامت اللجنة باإلتالف الكامل للكميات التاليةبعد عمليات التحقق، و 

 

مية املتلفة بالكيلوغرام الك
 ……من 

 الوصف

 ............... 
 ...................... 

 

 

 III- نموذج املحضر املتعلق بإتالف القنب الهندي ونباتاته ومنتجاته 

 و 15 و 10، وال سيما املواد املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي 13.21تطبيقا للقانون رقم 

 : منه، انتقلت اللجنة املشتركة املكونة من األعضاء التالية بيانهم 22

:  كالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة القنب الهنديالو ممثل  -

…………………………………………………………………… 

 : …………………………………………………………………… املحليةالسلطة ممثل  -

 : …………………………………………………………………… أو األمن الوطني الدرك امللكيممثل  -

 : …………………………………………………………. الوزارة املكلفة بالفالحةممثل  -

 : …………………………………………………………. وزارة الصناعة والتجارةمثل م -

إلى ......  )تحديد املكان( التابع لجماعة ..................... إقليم …………… في الساعة …………….  بتاريخ 

................................ 

 : قامت اللجنة باإلتالف الكامل للكميات التاليةبعد عمليات التحقق، و 

 

مية املتلفة بالكيلوغرام الك
 ……من 

 الوصف

 ............... 
 ...................... 
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 : استخدمت اللجنة املشتركة املوارد البشرية واملادية التالية

 املوارد البشرية : •

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 املوارد املادية : •

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………….تم االنتهاء من عمليات اإلتالف في الساعة 

  : مالحظات خاصة

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : قيعات والطوابعالتو 

الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة  -

 : القنب الهندي، ممثلة من قبل

................................ 

 : السلطة املحلية، ممثلة من قبل -

........................................ 

 : ، ممثال من قبلأو األمن الوطني الدرك امللكي -

.................................... 

 : ، ممثلة من قبلالوزارة املكلفة بالفالحة -

..................................... 

 

 : وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة من قبل

................................ 

 

 

باا نب)لاهنذي،)ممثلة)من)قبل):

لا2زلر )لملكلفة)بااصناعة)علاتجار ،)ممثلة)من)قبل):
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علاتنم ة) لابحري) علاص ذ) لافالحة) ععزير) لاذلخل ة) ا2زير) مشترك) قرلر)

لا رعية)علمل اه)علاغابات)رقم))).95)2)صادر)في)22)من)ش2لل)و  2 

لا نب) بذعر) لعتماد) عك ف ات) شرعط) بتحذنذ) ()(2(( ماي) (2((

لألنشطة) ات نين) لا2طن ة) لا2كااة) اذن) من) عشتائله) لاهنذي)

لملتول ة)باا نب)لاهنذي.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املشروعة  باالستعماالت  املتعلق   13.21 رقم  القانون  على  بناء 

 للقنب الهندي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ

3 ذي الحجة 1442 ) 14 يوليو 2021(، ال سيما املادة 8 منه ؛

1443 شعبان  من   15 في  الصادر   2.22.159 رقم  املرسوم   وعلى 

13.21 املتعلق  القانون رقم  2022( بتطبيق بعض أحكام  )18 مارس 

باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي، ال سيما املادة 4 منه،

قررا ما يلي :

املادة األولى

إليه  املشار   13.21 رقم  القانون  من   8 املادة  ألحكام  تطبيقا 

الوكالة  قبل  من  وشتائله  الهندي  القنب  بذور  اعتماد  يخضع  أعاله، 

الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي، املشار إليها بعده ب 

»الوكالة«، للشروط التالية :

استيرادها  سيتم  التي  وشتائله  الهندي  القنب  لبذور  بالنسبة   -

تكثير، موضوع  تكون  أن  دون  باملغرب،  زراعتها  قصد   وتسويقها 

األصناف  إلى  تنتمي  التي  تلك  سوى  تعتمد  أن  للوكالة  يجوز  ال 

ألنواع  املؤقتة  القوائم  في  أو  الرسمي  الفهرس  قوائم  في  املسجلة 

للنصوص  وفقا  املغرب،  في  للزراعة  القابلة  النباتات  وأصناف 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ 

- بالنسبة للبذور والشتائل التي سيتم تكثيرها في املغرب قصد زراعتها 

فيه، يعتبر اعتماد الوكالة مكتسبا بمجرد اعتماد البذور والشتائل 

للسالمة الصحية للمنتجات  الوطني  قبل  املكتب  من  املذكورة 

الغذائية  وفًقا ألحكام الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 

10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بتنظيم إنتاج وتسويق 

البذور واألغراس والنصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة 2

املعتمدة  وشتائله  الهندي  القنب  بذور  حصص  تحمل  أن  يجب 

اتخذته  الذي  الهندي  القنب  اعتماد صنف  عنونة تتضمن رقم قرار 

رباعي  ونسبة  الذكر،  السالف   13.21 رقم  للقانون  وفًقا  الوكالة 

هيدروكانابينول )THC( للصنف املعني وكذلك البيان التالي: » القنب 

الهندي: بذور / شتائل معتمدة« أو الرمز املتعلق به.

املادة 3

للنموذج  وفًقا  وشتائله  الهندي  القنب  بذور  اعتماد  طلب  يعد 

 املحدد في امللحق بهذا القرار، ويوقع ويؤرخ ويوجه، على حامل ورقي

أو بطريقة إلكترونية، إلى الوكالة أو يودع لديها مقابل وصل باالستالم.

يجب على الوكالة أن تبت في طلب االعتماد املذكور أعاله وأن تبلغ 

تثبت االستالم، وذلك  بأي وسيلة  أو   ،
ً
بقرارها كتابة الطلب  صاحب 

استالم  تاريخ  من  عمل  يوم   )15( عشر  خمسة  أقصاه  أجل  خالل 

الطلب املذكور.

املادة 4

الهندي  القنب  صنف  يعد  لم  إذا  االعتماد  بسحب  الوكالة  تقوم 

مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منح االعتماد.

املادة 5

موقعها  على  االعتماد  قرارات  قائمة  نشر  الوكالة  على  يجب 

اإللكتروني.

ويجب تحيين القائمة املذكورة بصفة منتظمة من قبل الوكالة.

املادة 6

ينشر هذا القرار املشترك  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1443 )12 ماي 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*

*  *
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 ملحق

نموذج طلب اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله من قبل الوكالة الوطنية لتقنين 

 القنب الهنديباألنشطة املتعلقة 

 القنب الهنديبتعلقة ملا األنشطةلوكالة الوطنية لتقنين ل العام املديرالسيد  إلى

 شتائله أو هما معا اعتماد بذور القنب الهندي أوطلب  :املوضوع

 (الوكالةب خاص) :الطلب مراجع - أوال

 : اإليداع/ التوصلتاريخ  •

 : رقم الطلب• 

 : الطلبصاحب  هوية  - ثانًيا

 : ذاتيشخص  -1    

 : االسم العائلي •

 : الشخص ياالسم  •

 :جواز السفر/ رقم  البطاقة الوطنية االلكترونية للتعريفرقم • 

 : العنوان•

 اتف ، البريد اإللكتروني ، إلخ(:)اله معلومات أخرى • 

 : األنشطة الرئيسيةالنشاط أو  •

حاصل، عند االقتضاء، على رخصة بممارسة النشاط التالي املتعلق بالقنب الهندي: ..................... • 

 ............رقم .......................... املسلمة من لدن الوكالة بتاريخ ...................................

 

• رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية / رقم جواز السفر :
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 (.التي ال فائدة منها البيانات)شطب  شخص اعتباري: -2    

  : شخص اعتباري آخر وشكله القانوني أو أي تسمية الشركة• 

 : / املدينةأي وثيقة أخرى تعرف بالشخص االعتباري طالب االعتمادالسجل التجاري أو • 

 : البريد اإللكتروني  ،الفاكس ،العنوان: الهاتف• 

 : الرئيسيةاألنشطة أو  طالنشا •

: .....................  ، على رخصة بممارسة النشاط التالي املتعلق بالقنب الهندي، عند االقتضاءحاصلة• 

 رقم .......................... املسلمة من لدن الوكالة بتاريخ ...............................................

 للممثل القانوني: الشخص يو االسم العائلي • 

 للممثل املسؤول: جواز السفر / رقم  لكترونية للتعريفالبطاقة الوطنية اإلرقم • 

 :الطلب موضوع - ثالثا

ع  ِّ
وق 
)شطب البيانات غير الوكالة من قبل  أو هما معا شتائله اعتماد بذور القنب الهندي أويطلب املُ

 : املسجل )شطب البيانات غير املفيدة( (........ )اسم الصنف.صنف.........................ب املتعلقة املفيدة(

 القرار الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في املغرب بموجب  الفهرسعلى قوائم  -

  ؛رقم ................. الصادر عن الوزير املكلف بالفالحة 

املكتب  املسلمة من قبل  …….بتاريخ  …………لشهادة رقم بموجب اعلى القوائم املؤقتة أو  -

  للمنتجات الغذائية. الصحية الوطني للسالمة

، % ………. امقداره( THCرباعي هيدروكانابينول )من  نسبة يتوفر علىهذا الصنف ، الذي يكون 

 :)شطب البيانات غير املفيدة(التالية  لالستعماالت امخصص

 يةوصيدلطبية • 

 : (بعده عنيةالقطاعات املأو د القطاع يحدت) ةصناعي• 

• العنوان : الهاتف / الفاكس / البريد اإللكتروني :

• رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية / رقم جواز السفر للممثل املسؤول :

 ،%  .……… مقدارها   )THC( هيدروكانابينول  رباعي  من  نسبة  على  يتوفر  الذي  الصنف،  هذا  يكون 

مخصصا لالستعماالت التالية )شطب البيانات غير املفيدة( :

- طبية وصيدلية

- صناعية )تحديد القطاع أو القطاعات املعنية بعده( :
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 مستحضرات التجميل غير الطبية  -       

 الصناعة الغذائية -      

 النسيج -     

 بناءالمواد  -     

 : ...........................(تحديدها )يجب استعماالت أخرى  -     

 :االعتمادطلب  شتائله أو هما معا موضوع بذور القنب الهندي أو استعماالتطبيعة 

 ؛لتسويقمن أجل ااالستيراد  -      

 التكثير؛من أجل االستيراد  -      

 )يجب تحديدها(: أخرى  استعماالت -      

 .............................……………………… الطلب: صاحب وقيعت

……………………………………………......................... 

 

 ………………… هذا الجزءاقطع …...................................

 الوكالة تسلمه وصل

 ...............................................................................................................: ..............طالب الرخصةهوية 

 ........................................................................................................................../ التوصل:تاريخ اإليداع

  .............................................................................................................................رقم الطلب:................

 الطلبات ستالما مصلحة وتوقيع طابع

 .............................................................بتاريخ.، …………................................……………من لدن  عموق

• مستحضرات التجميل غير الطبية

• الصناعة الغذائية

• النسيج

• مواد البناء

• استعماالت أخرى )يجب تحديدها(: ...........................
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لالجتماع ة) عللحمانة) لاصحة) ععزير) لاذلخل ة) ا2زير) مشترك) قرلر)
علمل اه) لا رعية) علاتنم ة) لابحري) علاص ذ) لافالحة) ععزير)
في صادر) (2(96.(( رقم) علاتجار ) لاصناعة) ععزير)  علاغابات)
22)من)ش2لل)و  2 ))2)ماي)))2)())بتحذنذ))يمادج)لاسجالت)
لألنشطة) ات نين) لا2طن ة) لا2كااة) اذن) من) مسكها) عك ف ات)
ممارسة) رخص) أصحاب) اذن) عمن) لاهنذي) باا نب) لملتول ة)

لألنشطة)لملتول ة)باا نب)لاهنذي.

وزير الداخلية،
ووزير الصحة والحماية االجتماعية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزير الصناعة والتجارة،

 بناء على القانون رقم 13.21 املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب
3 ذي  بتاريخ   1.21.59 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الهندي 

الحجة 1442 ) 14 يوليو 2021(، ال سيما املادة 45 منه ؛

1443 شعبان  من   15 في  الصادر   2.22.159 رقم  املرسوم   وعلى 
13.21 املتعلق  القانون رقم  2022( بتطبيق بعض أحكام  )18 مارس 

باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

1 بهذا القرار نماذج السجالت التالية التي يتعين  تحدد في امللحق 
بالقنب  املتعلقة  األنشطة  لتقنين  الوطنية  الوكالة  لدن  من  مسكها 

الهندي املشار إليها بعده »بالوكالة« :

- سجل الرخص املسلمة من لدن الوكالة ؛

بالقنب  املتعلقة  والعمليات  األنشطة  بمختلف  املتعلق  السجل   -
الهندي؛

- سجل مخزون القنب الهندي.

املادة 2 

2 بهذا القرار نماذج السجالت التالية التي يتعين  تحدد في امللحق 
بالقنب  املتعلقة  األنشطة  ممارسة  رخص  أصحاب  لدن  من  مسكها 

الهندي املسلمة من لدن الوكالة :

- السجل املتعلق بزراعة القنب الهندي وإنتاجه ؛

- السجل املتعلق بإنشاء مشاتل القنب الهندي واستغاللها ؛

- السجل املتعلق بتصدير بذور القنب الهندي وشتائله ؛

- السجل املتعلق باستيراد بذور القنب الهندي وشتائله ؛

- السجل املتعلق بتحويل القنب الهندي وتصنيعه ؛

- السجل املتعلق بنقل القنب الهندي ومنتجاته ؛

- السجل املتعلق بتسويق القنب الهندي ومنتجاته ألغراض صناعية ؛

ألغراض  ومنتجاته  الهندي  القنب  بتصدير  املتعلق  السجل   -
صناعية ؛

- السجل املتعلق باستيراد منتجات القنب الهندي ألغراض صناعية.

املادة 3

أعاله   2 و   1 املادتين  في  عليها  املنصوص  السجالت  مسك  يمكن 
على حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية عبر منصة تحدثها الوكالة لهذا 

الغرض.

يجب أن تكون هذه املنصة مؤمنة وأن تمكن على الخصوص من 
السجالت  في  تقييدها  يتم  التي  واملعلومات  املعطيات  سالمة  ضمان 

املذكورة.

املادة 4

دخول  حركات  ذلك  في  بما  واملعطيات،  املعلومات  تقييد  يجب 
وخروج كميات القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته، في السجل 

وفق ترتيب زمني وبكيفية مستمرة، دون فراغات أو شطب أو زيادة.

املادة 5

يتم  أعاله،   2 املادة  في  عليه  منصوص  سجل  أي  استخدام  قبل 
مسكه على حامل ورقي، يجب على الوكالة أن تقوم باإلشهاد، في بداية 
السجل املذكور، على عدد صفحاته وطبيعة املعلومات املراد تقييدها 

فيه، وعلى هوية صاحب الرخصة الذي يمسكه ورقم رخصته.

تقوم الوكالة بعد ذلك بترقيم صفحات كل سجل، وتضع طابعها 
على كل ورقة.

من  واألخيرة  األولى  الصفحة  بتوقيع  القانوني  ممثلها  ويقوم 
السجل.

املادة 6

 تحدد نماذج السجالت التي يتعين مسكها من لدن أصحاب رخص 
وصيدلية  طبية  ألغراض  الهندي  بالقنب  املتعلقة  األنشطة  ممارسة 
وكذا كيفيات مسكها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل.

املادة 7

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1443 )12 ماي 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

*

*  *
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 1رقم ملحق 

 الوكالةلدن من  مسكها الواجب السجالت ذجانم                                                     

 الوكالة لدن نم المسلمة الرخص سجل نموذج 1.1

 المالحظات
 

  األنشطة أو النشاط
 ابه المرخص

 تسليم تاريخ
 الرخصة

   الطلب تاريخ الطلب رقم
 الرخصة رقم

      
      
      
      
      

 
 الهندي بالقنب المتعلقة والعمليات األنشطة بمختلف تعلقالم السجل نموذج 2. 1

 المالحظات
 
 

راقبوا  الذين األعوان (العملية تفاصيل)
على أشرفوا أو 

  العملية/  النشاط

 /المعني الرخصة صاحب
 الرخصة رقم

     المكان
/  النشاط طبيعة
 (*)  العملية

 
/  النشاط تاريخ
 العملية

       
       
       
       
       

  .إلخ ، منتجاته أو الهندي القنب إتالف - المحاصيل تسليم - الموقع في مراقبة عملية  (*)
 

 (شهري تتبع) الهندي القنب مخزون سجل نموذج 3. 1

 

كميات  مخزون  مالحظات
 مخرجة

كميات 
  مدخلة

 ترحيل تقرير
 السنة جرد

 السابقة

 الفترة الرخصة رقم/  الرخصة صاحب     جوالمنت طبيعة 

        
      
      
       

        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 

*         *         *
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 2ملحق رقم 

 أصحاب رخص ممارسة األنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لدن من مسكها الواجب السجالت ذجنما
 
 المتعلق بزراعة القنب الهندي وإنتاجه  نموذج السجل 2-1
 الكميات المدخلة والمخرجة ميزان 2-1-1 

 

 

 
 التاريخ

 
 د(.م) المزود

المرسل  /
 (خ.م) إليه

 الهندي بالقن محاصيل الشتائل البذور
 ....... : الصنف ......… : الصنف  : .…………الصنف

 كميات
 مدخلة

كميات 
 مخرجة

 كميات فائض
 مدخلة

كميات 
 مخرجة

 كميات فائض
 مدخلة

كميات 
 مخرجة

 فائض

 1الصفحة  -مجموع 
           
           
           

اجب ميزان الوال   اجب ترحيلهميزان الوال
اجب ن الوميزاال  ترحيله

  ترحيله

           
           
           
           

 2مجموع الصفحة 
           
           
           

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال
اجب ميزان الوال  ترحيله

  ترحيله 

           
           

           
           

 …مجموع الصفحة 
           
           
           

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال
اجب ميزان الوال  ترحيله

  ترحيله

           
           
           
           
           

المزود 
)مدخالت( / 
المرسل إليه 
)مخرجات(

الصنف : .............. الصنف ... : ..............
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 واستغاللها الهندي القنب مشاتل بإنشاء المتعلق السجل نموذج 2.2
 

 والمخرجة المدخلة ياتكملل الميزان اليومي.1 2.2 
 

 
 التاريخ

 د(.م) المزود
المرسل  /

 (خ.م) إليه

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

 كميات
 مدخلة

 كميات
 مخرجة

 كميات مخزون
 مدخلة

 كميات
 مخرجة

 كميات مخزون
 مدخلة

مياتك  
 مخرجة

 مخزون

 1مجموع الصفحة 
           
           
           

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال
اجب ميزان الوال  ترحيله

  ترحيله

           
           
           
           

 2مجموع الصفحة 
           
           
           

اجب ميزان الوال  رحيلهاجب تميزان الوال
اجب ميزان الوال  ترحيله

  ترحيله

           
           

           
           

 …الصفحة 
           
           
           

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال
اجب ميزان الوال  ترحيله

  ترحيله

           
           
           
           
           
 

  المفيدة غير العبارة شطب )*(

المزود 
)مدخالت( / 
المرسل إليه 
)مخرجات(

8 

 

 

 والجرد السنوي المخرجةوالشهري للكميات المدخلة  الميزان 2.2.2

 األشهر
 حصر تاريخ
 الشهري الميزان

 السنوي الجرد وأ

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

خرجاتم مدخالت دخالتم مخزون   مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات 
م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج   

           يناير
           فبراير
           مارس

بريلأ            
           ماي
           يونيو
           يوليوز
           غشت
           شتنبر

كتوبرأ            
           نونبر
           دجنبر

      المادي لجردا
 آخر ميزان و'' المادي الجرد'' بين الفارق

''شهر       

 مالحظات
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

…………………………………………… 

 

  المفيدة غير العبارة شطب)*( 
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 والجرد السنوي المخرجةوالشهري للكميات المدخلة  الميزان 2.2.2

 األشهر
 حصر تاريخ
 الشهري الميزان

 السنوي الجرد وأ

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

خرجاتم مدخالت دخالتم مخزون   مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات 
م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج   

           يناير
           فبراير
           مارس

بريلأ            
           ماي
           يونيو
           يوليوز
           غشت
           شتنبر

كتوبرأ            
           نونبر
           دجنبر

      المادي لجردا
 آخر ميزان و'' المادي الجرد'' بين الفارق

''شهر       

 مالحظات
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

…………………………………………… 

 

  المفيدة غير العبارة شطب)*( 
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 والجرد السنوي المخرجةوالشهري للكميات المدخلة  الميزان 2.2.2

 األشهر
 حصر تاريخ
 الشهري الميزان

 السنوي الجرد وأ

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

خرجاتم مدخالت دخالتم مخزون   مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات 
م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج   

           يناير
           فبراير
           مارس

بريلأ            
           ماي
           يونيو
           يوليوز
           غشت
           شتنبر

كتوبرأ            
           نونبر
           دجنبر

      المادي لجردا
 آخر ميزان و'' المادي الجرد'' بين الفارق

''شهر       

 مالحظات
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

…………………………………………… 

 

  المفيدة غير العبارة شطب)*( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ج.س.س.م(

"
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 والجرد السنوي المخرجةوالشهري للكميات المدخلة  الميزان 2.2.2

 األشهر
 حصر تاريخ
 الشهري الميزان

 السنوي الجرد وأ

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

خرجاتم مدخالت دخالتم مخزون   مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات 
م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج   

           يناير
           فبراير
           مارس

بريلأ            
           ماي
           يونيو
           يوليوز
           غشت
           شتنبر

كتوبرأ            
           نونبر
           دجنبر

      المادي لجردا
 آخر ميزان و'' المادي الجرد'' بين الفارق

''شهر       

 مالحظات
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

…………………………………………… 

 

  المفيدة غير العبارة شطب)*( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 والجرد السنوي المخرجةوالشهري للكميات المدخلة  الميزان 2.2.2

 األشهر
 حصر تاريخ
 الشهري الميزان

 السنوي الجرد وأ

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

خرجاتم مدخالت دخالتم مخزون   مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات 
م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج   

           يناير
           فبراير
           مارس

بريلأ            
           ماي
           يونيو
           يوليوز
           غشت
           شتنبر

كتوبرأ            
           نونبر
           دجنبر

      المادي لجردا
 آخر ميزان و'' المادي الجرد'' بين الفارق

''شهر       

 مالحظات
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

…………………………………………… 

 

  المفيدة غير العبارة شطب)*( 
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 وشتائله الهندي القنب بذور بتصدير المتعلق السجل نموذج 3.2
 والمخرجة المدخلة لكمياتل اليومي الميزان.1   3.2

 التاريخ

 المزود
 /(د.م)

 إليه المرسل
 (خ.م)

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

 كميات
 مدخلة

 كميات
 مخرجة

 كميات مخزون
 مدخلة

 كميات
 مخرجة

 كميات مخزون
 مدخلة

 كميات
 مخرجة

 مخزون

 1مجموع الصفحة 
           
           
           

واجب يزان المال  اجب ترحيلهميزان الوال
اجب ميزان الوال  ترحيله

  ترحيله

           
           
           
           

 2مجموع الصفحة 
           
           
           

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال
اجب ميزان الوال  ترحيله

  ترحيله

           
           

           
           

 …الصفحة 
           
           
           

اجب ميزان الوال  لهاجب ترحيميزان الوال
اجب ميزان الوال  ترحيله

  ترحيله

           
           
           
           
           

  المفيدة غير العبارة شطب)*( 

 

المزود 
)مدخالت( / 
المرسل إليه 
)مخرجات(

8 

 

 

 والجرد السنوي المخرجةوالشهري للكميات المدخلة  الميزان 2.2.2

 األشهر
 حصر تاريخ
 الشهري الميزان

 السنوي الجرد وأ

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

خرجاتم مدخالت دخالتم مخزون   مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات 
م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج   

           يناير
           فبراير
           مارس

بريلأ            
           ماي
           يونيو
           يوليوز
           غشت
           شتنبر

كتوبرأ            
           نونبر
           دجنبر

      المادي لجردا
 آخر ميزان و'' المادي الجرد'' بين الفارق

''شهر       

 مالحظات
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

…………………………………………… 

 

  المفيدة غير العبارة شطب)*( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 والجرد السنوي المخرجةوالشهري للكميات المدخلة  الميزان 2.2.2

 األشهر
 حصر تاريخ
 الشهري الميزان

 السنوي الجرد وأ

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

خرجاتم مدخالت دخالتم مخزون   مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات 
م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج   

           يناير
           فبراير
           مارس

بريلأ            
           ماي
           يونيو
           يوليوز
           غشت
           شتنبر

كتوبرأ            
           نونبر
           دجنبر

      المادي لجردا
 آخر ميزان و'' المادي الجرد'' بين الفارق

''شهر       

 مالحظات
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

…………………………………………… 

 

  المفيدة غير العبارة شطب)*( 
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 والجرد السنوي المخرجةوالشهري للكميات المدخلة  الميزان 2.3.2

 األشهر
 حصر تاريخ
 الشهري الميزان

 السنوي الجرد وأ

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

خرجاتم مدخالت دخالتم مخزون   مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات 
م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج   

           يناير

           فبراير

           مارس

بريلأ            

           ماي

           يونيو

           يوليوز

           غشت

           شتنبر

كتوبرأ            

           نونبر

           دجنبر

      المادي لجردا

 آخر ميزان و'' المادي الجرد'' بين الفارق
''شهر  

     

 مالحظات

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

…………………………………………… 

  المفيدة غير العبارة شطب)*( 

 

)ج.س.س.م(

"

8 

 

 

 والجرد السنوي المخرجةوالشهري للكميات المدخلة  الميزان 2.2.2

 األشهر
 حصر تاريخ
 الشهري الميزان

 السنوي الجرد وأ

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

خرجاتم مدخالت دخالتم مخزون   مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات 
م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج   

           يناير
           فبراير
           مارس

بريلأ            
           ماي
           يونيو
           يوليوز
           غشت
           شتنبر

كتوبرأ            
           نونبر
           دجنبر

      المادي لجردا
 آخر ميزان و'' المادي الجرد'' بين الفارق

''شهر       

 مالحظات
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

…………………………………………… 

 

  المفيدة غير العبارة شطب)*( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 والجرد السنوي المخرجةوالشهري للكميات المدخلة  الميزان 2.2.2

 األشهر
 حصر تاريخ
 الشهري الميزان

 السنوي الجرد وأ

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

خرجاتم مدخالت دخالتم مخزون   مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات 
م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج   

           يناير
           فبراير
           مارس

بريلأ            
           ماي
           يونيو
           يوليوز
           غشت
           شتنبر

كتوبرأ            
           نونبر
           دجنبر

      المادي لجردا
 آخر ميزان و'' المادي الجرد'' بين الفارق

''شهر       

 مالحظات
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

…………………………………………… 

 

  المفيدة غير العبارة شطب)*( 
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 وشتائله الهندي القنب بذور باستيراد المتعلق السجل نموذج 4.2
  والمخرجة المدخلة لكمياتل اليومي الميزان 1.4.2.

 

 
 التاريخ

 
 /(د .م) المزود

 إليه المرسل
 (خ.م)

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

 كميات

 مدخلة

 كميات

 مخرجة

 كميات مخزون

 مدخلة

 كميات

 مخرجة

 كميات مخزون

 مدخلة

 كميات

 مخرجة

 مخزون

 1مجموع الصفحة 
           
           
           

اجب ميزان الوال  جب ترحيلهاميزان الوال
اجب ميزان الوال  ترحيله

  ترحيله

           
           
           
           

 2مجموع الصفحة 
           
           
           

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال
اجب ميزان الوال  ترحيله

  ترحيله

           
           

           
           

 3الصفحة 
           
           
           

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال
اجب ميزان الوال  ترحيله

  ترحيله

           
           
           
           
           

 المفيدة غير العبارة شطب )*(

 

 

المزود 
)مدخالت( / 
المرسل إليه 
)مخرجات(
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 والجرد السنوي المخرجةالمدخلة وللكميات  الشهري الميزان 2.4.2

 

 األشهر
 حصر تاريخ
 الشهري الميزان

 السنوي الجرد وأ

:..........1الصنف  
الشتائل)*( /البذور   

 :..........2الصنف
 /الشتائل)*( البذور 

  :.............الصنف
 الشتائل)*( /البذور

خرجاتم مدخالت دخالتم مخزون  ونمخز جاتمخر مدخالت مخزون مخرجات   
م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج   

           يناير
           فبراير
           مارس

بريلأ            
           ماي
           يونيو
           يوليوز
           غشت
           شتنبر

كتوبرأ            
           نونبر
           دجنبر

      المادي لجردا
 آخر ميزان و'' المادي الجرد'' بين الفارق

''شهر  
     

 مالحظات
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

…………………………………………… 

 المفيدة غير العبارة شطب)*( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ج.س.س.م(

"
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 وتصنيعه الهندي القنب بتحويل المتعلق السجل نموذج 5.2
 المدخلة والمخرجة كمياتالميزان اليومي لل 1.5.2

 

 

 التاريخ

 

 المزود
( /م)  

 الزبون
(ز)  

 ... المنتوج 2 المنتوج 1 المنتوج

 ………………… : الوصف ……………………… : الوصف ……………………… : الوصف

 مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون  مخرجات مدخالت

 1مجموع الصفحة 

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهالو ميزانال  اجب ترحيلهميزان الوال
 ترحيله

 

           

           

           

 2مجموع الصفحة 

 اجب ترحيلهميزان الوال
اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال  

 ترحيله
 

           

           

           

 مجموع الصفحة....

  اجب ترحيلهميزان الوال  ترحيلهاجب ميزان الوال   اجب ترحيلهميزان الوال

           

           

           

 

 

 

المزود 
)مدخالت( 
/ الزبون 
)مخرجات(

الميزان الواجب 
ترحيله

الميزان الواجب 
ترحيله

الميزان الواجب 
ترحيله الميزان الواجب ترحيله

الميزان الواجب ترحيلهالميزان الواجب ترحيله الميزان الواجب ترحيله



82ووالجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

14 

 

 

 الميزان الشهري للمدخالت والمخرجات والجرد السنوي 2.5.2

 

 األشهر

 تاريخ
 حصر

الميزان 
 الشهري

 الجرد وأ
 السنوي

 .... المنتوج 2 المنتوج 1المنتوج    الهندي القنب محاصيل
 ……………… : الوصف ……………… : الوصف …………………… : الوصف …………………… : الصنف

 مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت

م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج  م.س.س.ج   
              يناير
              فبراير
              مارس

بريلأ               
              ماي
              يونيو
              يوليوز
              غشت
              شتنبر

كتوبرأ               
              نونبر
              دجنبر

        المادي لجردا
 و'' المادي الجرد'' بين بين الفارق

''شهر ميزان اخر''  
       

 مالحظات
................................................................... 

................................................................ 
............................................................... 

 
 

 

 

 

 

)ج.س.س.م(

الفارق بين "الجرد المادي" و
"ميزان اخر شهر"
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  ومنتجاته الهندي القنب بنقل المتعلق السجل نموذج 6.2
  اليومي للكميات المنقولة الميزان 1.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يمالتسل تاريخ  

 
رقم وصل 

 التسليم

مكان 
وصول 
 المنتوج

 

رقم وصل 
 المرسل اإلرسال

تاريخ 
ومكان تسلم 

 المنتوج

كمية 
المنتوج 
 المنقول

طبيعة المنتوج 
 المنقول
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  صناعية ألغراض ومنتجاته الهندي القنب بتسويق المتعلق السجل نموذج 7.2
  لكميات المدخلة والمخرجةالميزان اليومي ل 1.7.2

 

 
 التاريخ

 
 المزود

( /م)  
 الزبون

(ز)  

 ... المنتوج 2 المنتوج 1 المنتوج
 ………………… : الوصف ……………………… : الوصف ……………………… : الوصف

 مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون  مخرجات مدخالت

 1مجموع الصفحة 

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال
 ترحيله

 

           
           
           

 2مجموع الصفحة 

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الولا   اجب ترحيلهميزان الوال
 ترحيله

 

           
           
           

 مجموع الصفحة....
  اجب ترحيلهميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال   اجب ترحيلهميزان الوال
           
           
           

 
 

 

 

 

 

 

 

المزود 
)مدخالت( 
/ الزبون 
)مخرجات(

الميزان الواجب ترحيله

الميزان الواجب 
ترحيله

الميزان الواجب 
ترحيله الميزان الواجب ترحيله

الميزان الواجب ترحيله الميزان الواجب ترحيلهالميزان الواجب ترحيله
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 والجرد السنوي الشهري للمدخالت والمخرجات  الميزان 2.7.2

 األشهر

 تاريخ
 حصر

الميزان 
 الشهري

 الجرد وأ
 السنوي

 ... المنتوج 2 المنتوج 1المنتوج    الهندي القنب محاصيل
 ……………… : الوصف ……………… : الوصف …………………… : الوصف …………………… : الصنف

رجاتمخ مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت  مخزون 

م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج  م.س.س.ج   
              يناير
              فبراير
              مارس

بريلأ               
              ماي
              يونيو
              يوليوز
              غشت
              شتنبر

كتوبرأ               
              نونبر
              دجنبر

        المادي لجردا
 و'' المادي الجرد'' بين بين الفارق

''شهر ميزان اخر''  
       

 مالحظات
................................................................... 

................................................................ 
............................................................... 

 

 

 

 

 

 

)ج.س.س.م(

الفارق بين "الجرد المادي" و
"ميزان اخر شهر"
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 صناعية ألغراض ومنتجاته الهندي القنب بتصدير المتعلق السجل نموذج 8.2
 لكميات المدخلة والمخرجة الميزان اليومي ل 1.8.2

 
 التاريخ

 
 المزود

( /م)  
 الزبون

(ز)  

 ... المنتوج 2 وجالمنت 1 المنتوج
 ………………… : الوصف ……………………… : الوصف ……………………… : الوصف

 مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون  مخرجات مدخالت

 1مجموع الصفحة 

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال
 ترحيله

 

           
           
           

 2مجموع الصفحة 

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال   اجب ترحيلهميزان الوال
 ترحيله

 

           
           
           

 مجموع الصفحة....
  اجب ترحيلهميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال   اجب ترحيلهميزان الوال
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

المزود 
)مدخالت( 
/ الزبون 
)مخرجات(

الميزان الواجب 
ترحيله

الميزان الواجب 
ترحيله

الميزان الواجب 
ترحيله الميزان الواجب ترحيله

الميزان الواجب ترحيله الميزان الواجب ترحيلهالميزان الواجب ترحيله
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 للمدخالت والمخرجات والجرد السنوي  الشهري الميزان 2.8.2

 األشهر

 تاريخ
 حصر

الميزان 
 الشهري

 الجرد وأ
 السنوي

 ... المنتوج 2 المنتوج 1المنتوج    الهندي القنب محاصيل
 ……………… : الوصف ……………… : الوصف …………………… : الوصف …………………… : الصنف

 مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت

م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج  م.س.س.ج   
              يناير
              فبراير
              مارس

بريلأ               
              ماي
              يونيو
              يوليوز
تغش               

              شتنبر
كتوبرأ               

              نونبر
              دجنبر

        المادي لجردا
 و'' المادي الجرد'' بين بين الفارق

''شهر ميزان اخر''  
       

 مالحظات
................................................................... 

................................................................ 
............................................................... 

 

 

 

 

 

)ج.س.س.م(

الفارق بين "الجرد المادي" و
"ميزان اخر شهر"



87ووالجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

20 

 

  صناعية ألغراض الهندي القنب منتجات باستيراد المتعلق السجل نموذج 9.2
 لكميات المدخلة والمخرجة الميزان اليومي ل 1.9.2

 
 التاريخ

 
 المزود

( /م)  
 الزبون

(ز)  

 ... المنتوج 2 المنتوج 1 المنتوج
 ………………… : الوصف ……………………… : الوصف ……………………… : الوصف

 مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون  مخرجات مدخالت

 1مجموع الصفحة 

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال
 رحيلهت

 

           
           
           

 2مجموع الصفحة 

اجب ميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال   اجب ترحيلهميزان الوال
 ترحيله

 

           
           
           

 مجموع الصفحة....
  اجب ترحيلهميزان الوال  اجب ترحيلهميزان الوال   اجب ترحيلهميزان الوال
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

الميزان الواجب الميزان الواجب ترحيلهالميزان الواجب ترحيله
ترحيله

الميزان الواجب الميزان الواجب ترحيلهالميزان الواجب ترحيله
ترحيله

الميزان الواجب ترحيلهالميزان الواجب ترحيلهالميزان الواجب ترحيله

المزود 
)مدخالت( 
/ الزبون 
)مخرجات(
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 الشهري للمدخالت والمخرجات والجرد السنوي  الميزان 2.9.2

 األشهر

 تاريخ
 حصر

الميزان 
 الشهري

 الجرد وأ
 السنوي

 ... المنتوج 2 المنتوج 1المنتوج    الهندي القنب محاصيل
 ……………… : وصفال ……………… : الوصف …………………… : الوصف …………………… : الصنف

 مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت مخزون مخرجات مدخالت

م.س.س.ج م.س.س.ج  الماضية للسنة السنوي الجرد م.س.س.ج  م.س.س.ج   
              يناير
              فبراير
              مارس

بريلأ               
              ماي
              يونيو
              يوليوز
              غشت
              شتنبر

كتوبرأ               
              نونبر
              دجنبر

        المادي لجردا
 و'' المادي الجرد'' بين بين الفارق

''شهر ميزان اخر''  
       

 مالحظات
................................................................... 

................................................................ 
............................................................... 

 

)ج.س.س.م(

الفارق بين "الجرد المادي" و
"ميزان اخر شهر"
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لالجتماع ة) عللحمانة) لاصحة) ععزير) لاذلخل ة) ا2زير) مشترك) قرلر)

علمل اه) لا رعية) علاتنم ة) لابحري) علاص ذ) لافالحة) ععزير)

في) صادر) (2(97.(( ( رقم) علاتجار ) لاصناعة) ععزير) علاغابات)

22)من)ش2لل)و  2 ))2)ماي)))2)()بتحذنذ)نسب)ماد )رباعي)

ه ذرعكايابين2ل))THC()لملنص2ص)عليها)في)لملادتين)6)ع)27)من)

ال نب) لملشرععة) باالستوماالت) لملتولق) 2).و2) رقم) لا اي2ن)

لاهنذي.

وزير الداخلية،

ووزير الصحة والحماية االجتماعية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الصناعة والتجارة،

 بناء على القانون رقم 13.21 املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب

بتاريــخ  1.21.59 رقـــم  الشـــريف  الظهير  بتنفيـــذه  الصـــادر   الهنـــدي، 

3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(، ال سيما املادتين 6 و 17 منه ؛

 1443 شعبان  من   15 في  الصادر   2.22.159 رقم  املرسوم  وعلى 

)18 مارس 2022 ( بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  13.21 املتعلق 

باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي،

قرروا ما يلي :

املادة األولى 

 )THC( نسبة مادة رباعي هيدروكانابينول )% تحدد في واحد في املائة )1

املنصوص عليها في املادة 6 من القانون  رقم 13.21 املشار إليه أعاله.

املادة 2

)THC( نسبة مادة رباعي هيدروكانابينول )% تحدد في واحد في املائة )1  

املنصوص عليها في املادة 17 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر. 

املادة 3

 ينشر هذا القرار املشترك  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1443 )12 ماي 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

و  2  ش2لل) من) (22 في) صادر) (2(98.(( رقم) لاذلخل ة) ا2زير) قرلر)

))2)ماي)))2)()بتحذنذ)ك ف ات)لاتصريح)باألضرلر)عللخسائر)

لاتي)نمكن)أن)تتورض)اها)محاص ل)لا نب)لاهنذي.

وزير الداخلية،

املشروعة  باالستعماالت  املتعلق   13.21 رقم  القانون  على  بناء 

للقنب الهندي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 

3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(، ال سيما املادة 9 منه ؛

 1443 شعبان  من   15 في  الصادر   2.22.159 رقم  املرسوم  وعلى 

)18 مارس 2022( بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  13.21 املتعلق 

باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 9 من القانون رقم 13.21 املشار إليه أعاله، 

محاصيل هالك  أو  تضرر  حالة   في  واملنتجين،  املزارعين  على  يجب 

التصريح  فجائي،  حادث  أو  قاهرة  قوة  حدوث  نتيجة  الهندي  القنب 

الهندي  بالقنب  املتعلقة  األنشطة  لتقنين  الوطنية  للوكالة  بذلك 

التوصل، وذلك داخل  تثبت  بأي وسيلة أخرى  أو  إلكترونية  بطريقة 

األجل املحدد في املادة 9 املذكورة.

املادة 2

أعاله،  األولى  املادة  في  عليه  املنصوص  التصريح،  نموذج  يحدد 

بامللحق بهذا القرار.

املادة 3

ينشر هذا القرار  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1443 )12 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *
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 ملحق

 محاصيل القنب الهنديلها  تعرضتي تالنموذج التصريح باألضرار والخسائر 

.......................، مغربي)ة( الجنسية، مولود )ة( بتاريخ ................... في أسفله. )ة(أنا املوقع

..............، الساكن)ة( بدوار رقم...............، حامل)ة( للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية 

...............................، إقليم ................، الحامل)ة( للرخصة رقم  ................، التابع لجماعة

تاريخ ب األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي........................، املسلمة من لدن الوكالة الوطنية لتقنين 

............... .  

 أصرح بما يلي:

 ................. بتاريخ 

  وصا ة خصجماملزروع بالقطعة األرضية موضوع الرخصة لألضرار والخسائر النااملحصول تعرض

 (:ضع عالمة في الخانة املناسبةالتالية ) الوقائع ىحدإعن 

 

  حريق
  فيضان

  رعد
  جراد

  .........................................: ....................ايجب تحديده أخرى  واقعة
............................................................................................................  

...........................................................................................................  
 

  تعرضت لألضرار أو الخسائر ب....................متر مربع.تقدر مساحة القطعة األرضية التي 

 ......................وحرر ب .................... في 

 )ة( التصريح وقيع صاحبت

ملحق
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 2262.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)
بتتم م ()(2(( أبريل) ((2( و  2  رمضان) من) (29 في)  صادر)
2 (7 لألعلى) جمادى) من) (29 في) لاصادر) 26. و22) رقم)  لا رلر)
)26)ن2ي 2)226)()بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)دبل2م)

لاتخصص)في)لاطب،)تخصص):)للجرلحة)على)لاسرطان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ،
بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين 
 األطر والبحث العلمي  رقم 1134.06 الصادر في 19 من جمادى األولى 1427

دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2006 يونيو   16(
وقع  كما  السرطان،  على  الجراحة   : تخصص  الطب،  في  التخصص 

تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :
املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 1134.06 الصادر في 19 من جمادى األولى  1427)16 يونيو 2006(  :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الجراحة على السرطان :

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

»-)لاسينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de cancérologie, (option  
« chirurgie), délivré par la Faculté de médecine, de 
« pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh-Anta- 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 22 mai 2018, assorti d’un 
« stage d’une année au sein du C.H.U. Rabat - Salé et 
« d’une attestation d’évaluation des connaissances et 
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Rabat. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2262.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)

صادر)في)29)من)رمضان)و  2 )2))أبريل)))2)()بتتم م)لا رلر)

 (2997 )و)ديسمبر)  2 28 ))شوبان) في) لاصادر) 97.و96)) رقم)

بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)دبل2م)دكت2ر)في)لاطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

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

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)أعكرلي ا):

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

« – Qualification specialist general medicine, doctor of 

« medicine, délivrée par Zaporizhzhia state medical 

« University - Ukraine - le 30 juin 2018, assortie d’un stage 

« de deux années : une année au sein du Centre hospitalier 

« Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre 

يص2ص)خاصة
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« hospitalier préfectoral Mohamed Sekkat de Casablanca, 

« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca - le 5 janvier 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 226(.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)

صادر)في)29)من)رمضان)و  2 )2))أبريل)))2)()بتتم م)لا رلر)

 (2997 )و)ديسمبر)  2 28 ))شوبان) في) لاصادر) 97.و96)) رقم)

بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)دبل2م)دكت2ر)في)لاطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

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

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)أعكرلي ا):

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

« – Qualification specialist general medicine, doctor of 

« medicine, délivrée par Zaporizhzhia state medical 

« University - Ukraine - le 30 juin 2018, assortie d’un stage 

« de deux années : une année au sein du Centre hospitalier 

« Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre 

« hospitalier préfectoral Mohammédia, validé par la Faculté 

« de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 23 décembre 

« 2021.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 226 .(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)
صادر)في)29)من)رمضان)و  2 )2))أبريل)))2)) بتتم م)لا رلر)
 (2997 )و)ديسمبر)  2 28 ))شوبان) في) لاصادر) 97.و96)) رقم)

بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)دبل2م)دكت2ر)في)لاطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :
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»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  شعبة   « 

» بمعادلته لها :

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

»-)ف ذرلا ة)رعس ا):

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

« – Qualification en médecine générale, docteur en médecine, 

« délivrée par l’Université d’Etat de médecine de Riazan - 

« Fédération de Russie - le 24 juin 2013, assortie d’un stage 

« de trois années : deux années au sein du Centre hospitalier 

« Ibn Rochd de Casablanca et une année à l’hôpital provincial  

« Mohammed V d’El Jadida, validé par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Casablanca - le 21 février 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2265.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)

صادر)في)29)من)رمضان)و  2 )2))أبريل)))2)()بتتم م)لا رلر)

 (2997 )و)ديسمبر)  2 28 ))شوبان) في) لاصادر) 97.و96)) رقم)

بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)دبل2م)دكت2ر)في)لاطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته  لها :

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

»-)أعكرلي ا):

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

« – Qualification specialist general medicine, doctor of 

« medicine, délivrée par Zaporizhzhia state medical 

« University - Ukraine - le 30 juin 2019, assortie d’un stage 

« de deux années : une année au sein du Centre hospitalier 

« Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre 

« hospitalier provincial Mansour Bernoussi de Casablanca, 

« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca - le 30 décembre 2021.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2266.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)
صادر)في)29)من)رمضان)و  2 )2))أبريل)))2)()بتتم م)لا رلر)
 (2997 )و)ديسمبر)  2 28 ))شوبان) في) لاصادر) 97.و96)) رقم)

بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)دبل2م)دكت2ر)في)لاطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 
تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛
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بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 
»بمعادلته لها :

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

»-)ف ذرلا ة)رعس ا):

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

« – Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité 

« médecine générale, délivrée par l’Université d’Etat de 

« Tambov G.R. Derjavin - Fédération de Russie - le 10 juillet 

« 2018, assortie d’un stage de deux années : une année au sein  

« du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une 

« année au sein du Centre hospitalier préfectoral Mohamed 

« Sekkat de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et 

« de pharmacie de Casablanca - le 5 janvier 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2267.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)
صادر)في)29)من)رمضان)و  2 )2))أبريل)))2)()بتتم م)لا رلر)
 (2997 )و)ديسمبر)  2 28 ))شوبان) في) لاصادر) 97.و96)) رقم)

بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)دبل2م)دكت2ر)في)لاطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 
تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 
»بمعادلته لها :

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

»-)رعماي ا):

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

» –  Titlul doctor-medic in demeniul sanatate specializarea 
» medicina, délivré par Facultatea de medicina, Universitatii 
» de medicina si farmacie din Craiova - Roumanie - 
» le 30 septembre 2016, assorti d’une attestation 
» d’évaluation des connaissances et des compétences, 
» délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 
» de Casablanca - le 28 décembre 2021.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(22.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)
صادر)في)5))من)رمضان)و  2 )7))أبريل)))2)()بتتم م)لا رلر)
 (2997 )و)ديسمبر)  2 28 ))شوبان) في) لاصادر) 97.و96)) رقم)

بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)دبل2م)دكت2ر)في)لاطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 
تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 
»بمعادلته لها :

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

»-)ف ذرلا ة)رعس ا):

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

« – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine 

« générale, délivrée par l’Université d’Etat de médecine 

« I.P.Pavlov de Riazan - Fédération de Russie - le 28 

« juin 2018, assortie d’un stage de deux années, validé par 

« la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 

« le 31 janvier 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رمضان 1443 )27 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(2(.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)
صادر)في)5))من)رمضان)و  2 )7))أبريل)))2)()بتتم م)لا رلر)
 (2997 )و)ديسمبر)  2 28 ))شوبان) في) لاصادر) 97.و96)) رقم)

بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)دبل2م)دكت2ر)في)لاطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 
تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 
»بمعادلته  لها :

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

»-)ف ذرلا ة)رعس ا):

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

« – Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité 

« médecine générale, délivrée par l’Université d’Etat de 

« Tambov G.R. Derjavin - Fédération de Russie - le 10 

« juillet 2018, assortie d’un stage de deux années, validé par 

« la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 

« le 31 janvier 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رمضان 1443 )27 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(2(.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)
صادر)في)6))من)رمضان)و  2 )8))أبريل)))2)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Economie et marketing تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of sciences in business management, 

préparé et délivré au siège de Istanbul Aydin University - 

Turkie - le 23 février 2021,

علوم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

العلوم  كلية  املسلمة من  املالي  التدبير   : والتدبير، تخصص  االقتصاد 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالقنيطرة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).و2)2  رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  2 )8))أبريل)))2)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit public تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

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

recherche, mention : droit public, spécialité : droit public 

général, préparé et délivré au siège de l’Université Paris 5 - 

France - le 11 janvier 2012,

 : العام  القانون   : في الحقوق، تخصص  مشفوعة بشهادة اإلجازة 

واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة  الدولية  العالقات 

واالجتماعية بوجدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(25.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  2 )8))أبريل)))2)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛
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واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Finance, banque, في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: assurance

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

monnaie, banque, finance, assurance, préparé et délivré 

au siège de l’Université de Montpellier - France - le 

13 décembre 2021, assorti du diplôme de licence droit, 

économie, gestion, mention : économie, préparé et délivré 

au siège de la même université - le 13 novembre 2017,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(26.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  2 )8))أبريل)))2)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Management تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

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

management, préparé et délivré au siège de CY Cergy Paris 

Université - France - le 22 avril 2021, assorti du diplôme 

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

et gestion, délivré par l’Université le Havre Normandie 

)membre de la Cumue Normandie Université( - France - le 

21 janvier 2019,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(27.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  2 )8))أبريل)))2)()بتحذنذ)بوض)

لملوادالت)بين)لاشهادلت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit privé

– La maîtrise droit,  mention : droit privé, préparée et 

délivrée au siège de l’Université Paris 8 - France - le 

9 mars 2004,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2( 7.(( رقم) علالبتكار) لاولمي) علابحث) لاوالي) لاتول م) ا2زير) قرلر)

صادر)في)6))من)رمضان)و  2 )8))أبريل)))2)()بتتم م)لا رلر)

رقم)و25.2و)لاصادر)في)2))من)محرم) ) 2 )5))مارس)و22)) 

بتحذنذ)الئحة)لاشهادلت)لاتي)توادل)شهاد )لاذكت2رله)في)طب)

لألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

16 مارس 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  »املادة 
مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  »املطلوبة 
 »بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»)-)أعكرلي ا):

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

» – Qualification specialist, degree dentistry, qualification 
» dentist, délivrée par Lugansk state medical University - 
» Ukraine - le 25 juin 2018 ;

– Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 
» délivrée par Dnipropetrovsk medical Academy of the 
» ministry of Health of Ukraine - Ukraine - le 11 juin 2019 ;

» – Qualification specialist degree dentistry, qualification of 
» dentist, délivrée par Odessa national medical University - 
» Ukraine - le 25 juin 2019 ;

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 
» délivrée par Kharkiv national medical University - 
» Ukraine - le 26 juin 2019 ;

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 
» délivrée par ukrainian medical stomatological Academy - 
» Ukraine - le 26 juin 2019 ;

» – Qualification specialist degree dentistry, qualification 
» dentists, délivrée par International Humanitarian 
» University - Ukraine - le 30 juillet 2019,

» assorties d’un stage clinique de six mois au Centre 
» hospitalier universitaire Ibn Rochd )Centre de consultations 
» et de traitement dentaires(, au Centre de soins de l’Université 
» Mohamed VI des sciences de la santé et à la délégation du 
» ministère de la santé de la région du grand Casablanca, 
» validé par la Faculté de médecine dentaire de Casablanca - le 
» 17 février 2022. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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في) صادر) (2299.(( رقم) علاغابات) علمل اه) لا رعية) علاتنم ة) لابحري) علاص ذ) لافالحة) ععزير) لاذلخل ة) ا2زير) مشترك) قرلر)

 ))من)رمضان)و  2 )6))أبريل)))2)()ن �شي)بمنح)لا طع)لملحذثة)بااو ار)لاتابع)الجماعة)لاسالا ة)»لشبايات)2)ع))« 

لقع)بإقل م)س ذي)قاسم)دلخل)دعلئر)لاري)بح2ض)سب2)لملت2سط)بأقاا م)فاس)عتاعيات)عس ذي)قاسم. علا2

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة 

 في دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440

)9 أغسطس 2019( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.84.320 الصادر في 22 من شعبان 1404 )24 ماي 1984( بتحديد القطاعين الثاني والثالث للمنطقة املسقية 

 بحوض سبو املتوسط بأقاليم فاس وتاونات وسيدي قاسم الخاضعة ألحكام الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى

األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق لالستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم 1439.10 الصادر في 14 من جمادى األولى 1431 )29 أبريل 2010( باملصادقة 

على الئحة ذوي الحقوق الخاصة بالعقار التابع للجماعة الساللية اشبانات 1 و 2  بإقليم سيدي قاسم الواقع داخل دوائر الري 

بحوض سبو املتوسط بأقاليم فاس وتاونات وسيدي قاسم ؛

3488.19 رقم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  القرار   وعلى 

في  الصادر   1.69.30 رقم  الشريف  الظهير  من   12 الفصل  بتطبيق   )2019 نوفمبر   7(  1441 األول  ربيع   9 في  الصادر 

10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( يتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى الجماعي  للعقار  التمليك  عملية  من  املستفيدين  أسماء  قائمة  املشترك،  القرار  بهذا  املرفقة  الالئحة  في   تحدد 

»بالد جماعة الشبانات« التابع للجماعة الساللية »اشبانات 1 و 2«.

املادة الثانية

تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري رقم 30/37766 لذوي الحقوق املحددة أسماؤهم في الالئحة املذكورة في املادة األولى 

أعاله، باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار الجماعي التابع للجماعة الساللية »اشبانات 1 و 2« بإقليم سيدي قاسم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1443 )26 أبريل 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *
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22 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )2 و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



و2 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية  2 و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



25 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 26 و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



27 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 28 و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



29 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 22 و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



22 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )2 و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



و2 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية  2 و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



25 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 26 و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



27 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 28 و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



29 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 2) و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



2) والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )) و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



و) والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية  ) و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



5) والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 6) و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



7) والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 8) و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



9) والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 2و و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



2و والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )و و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



وو والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية  و و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



5و والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 6و و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



7و والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 8و و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



9و والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 2  و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



2  والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )  و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



و  والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية    و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



5  والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 6  و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



7  والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 8  و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



9  والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 52 و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



52 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )5 و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



و5 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية  5 و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



55 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

 مساحتهاأرقام)لاب ع
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 56 و  

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



57 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 58 و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
لالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



59 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

أرقام)لاب ع
 مساحتها
بااهكتار

لالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
لارقم)لالستذاللي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 62 و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



62 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )6 و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



و6 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

 مساحتهاأرقام)لاب ع
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية  6 و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شيبااهكتار

بالجريذ )لارسم ة
 رقم)بطاقة

لاتوريف)لا2طن ة
مساحات)دعي

للح 2ق)بااهكتار



65 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 66 و  

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



67 والجريدة الرسمية عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022( 

 مساحتهاأرقام)لاب ع
بااهكتار

لارقم)لالستذالليلالسم)لاوائلي)علاشخ�شي
بالجريذ )لارسم ة

 رقم)بطاقة
لاتوريف)لا2طن ة

مساحات)دعي
للح 2ق)بااهكتار



عدد 7096 -)2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 68 و  

قرلر)ال2زير)لملنتذب)اذى)رئيس)للحك2مة)لملكلف)باالستثمار)علات ائ ة)

29)من في) )).29 2)صادر) رقم) لاوم2م ة) لاس اسات)  عت   م)

ش2لل)و  2 )2))ماي)))2)()بتف2يض)لإلمضاء.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394ّ صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم   وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.848 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزير 

وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 

السياسات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والشؤون  املوارد  مدير  الكحيش،  رشيد  السيد  إلى  يفوض 

والتقائية  باالستثمار  املكلفة  بالوزارة  املعلومات  ونظم  القانونية 

الوزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  العمومية،  السياسات  وتقييم 

وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 

بتدبير  املتعلقة  اإلدارية  الوثائق  جميع  على  العمومية  السياسات 

شؤون املوظفين بما في ذلك التوظيف والتعيين وإنهاء املهام في مناصب 

املسؤولية وتعيين لجن االمتحانات واملباريات ولجن انتقاء املرشحين 

والنقل واإللحاق واالستيداع  والترقية  والترسيم  ملناصب املسؤولية 

واالحتفاظ واإلدماج وإعادة اإلدماج والوضع رهن اإلشارة والتأديب 

والرخص  والتعويضات  العائلية  والوضعيات  والتدريب  والتكوين 

واإلحالة على التقاعد والحذف من األسالك اإلدارية وحوادث الشغل 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد رشيد الكحيش اإلمضاء أو التأشير على األوامر 

للنفقات  املثبتة  الوثائق  جميع  وعلى  االعتمادات  تحويل  أو  بصرف 

الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر 

باالستثمار  املكلفة  للوزارة  واالستثمار  التسيير  بميزانيتي  املتعلقة 

والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

املادة الثالثة

الصادرة  األوامر  الكحيش اإلمضاء على  السيد رشيد  إلى  يفوض 

والتقائية  باالستثمار  املكلفة  للوزارة  التابعين  واألعوان  للموظفين 

وعلى  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام  العمومية  السياسات  وتقييم 

قرارات استعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات املصلحة 

اإلدارية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1443 )20 ماي 2022(.

اإلمضاء : محسن الجزولي.



69 والجريدة الرسمية عدد 7096 -)2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(  

قرلر)المنذعب)لاوام)إلدلر )لاسج2ن)عإعاد )لإلدماج)رقم))).62)2 

صادر)في) )ش2لل)و  2 )5)ماي)))2)()بتف2يض)لإلمضاء

املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،

ربيع من   22 في  الصادر   1.08.49 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

اآلخر 1429 )29 أبريل 2008( بتعيين املندوب العام إلدارة السجون 

من الثانية  الفقرة  سيما  وال  اختصاصاته  وبتحديد  اإلدماج   وإعادة 

املادة الرابعة منه ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

العام للوظيفـة العمـوميـة  النظام األسا�ضي  1958( بمثابة  )24 فبراير 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

في  أسماؤهم  الواردة  السجنية  املؤسسات  مديري  إلى  يفوض 

الجدول املبين بعده اإلمضاء نيابة عن املندوب العام إلدارة السجون 

وإعادة اإلدماج على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية :

*)تذبير)شؤعن)لمل2ظفين):

• تقارير تقييم املوظفين ؛

• البطاقة الفردية للتنقيط ؛

• مقرر استفادة املوظفة الحامل من رخصة الوالدة ؛

• رخصة الرضاعة ؛

• القيام باملراقبة الطبية واإلدارية لرخصة املرض قصيرة األمد ؛

• رخصة أداء فريضة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛

• الرخص السنوية ؛

• الرخص االستثنائية أو اإلذن بالتغيب للموظفين الذين يدلون 

بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية على أال تتجاوز مدة 

هذه الرخص عشرة أيام في السنة ؛

• الترخيص بالتغيب للموظفين املدعوين للمشاركة في التظاهرات 

القانونية  املقتضيات  مراعاة  مع  الدولية  أو  الوطنية  الخارجية 

الجاري بها العمل ؛

• الترخيص من أجل االستفادة من برامج التكوين املستمر املنظمة 

من طرف اإلدارة ؛

األبناء  - متابعة  - االزدياد  الزواج   : العائلية  التعويضات  • ملفات 

للدراسة - الكفالة أو التحمل العائلي - الطالق والحضانة ؛

• اإلنذار باستئناف العمل ؛

• الوثائق الخاصة بتدبير ملفات حوادث الشغل ؛

• األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

• الوثائق الخاصة بتدبير السكن اإلداري.

*)تسل م)لا2ثائق)لإلدلرية):

املقتضيات  مراعاة  مع  ألصولها  الوثائق  مطابقة  على  اإلشهاد   •

القانونية الجاري بها العمل ؛

• تبليغ القرارات واالستدعاءات والرسائل ؛

• شهادة العمل ؛

• شهادة األجرة ؛

• شهادة الضريبة على الدخل ؛

• شهادة وقف أداء األجرة )الراتب( ؛

• شهادة إثبات الوضعية العائلية ؛

• شهادة إثبات االقتطاعات من الراتب ؛

• شهادة إثبات الوضعية اإلدارية ؛

• شهادة احتساب الخدمات السابقة.



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 72 و  

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شوال 1443 )5 ماي 2022(.

اإلمضاء : محمد صالح التامك.

المفوض إليهم



72 والجريدة الرسمية عدد 7096 -)2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(  

قرلر)اآلمر)بااصرف)ملذنرية)لاشؤعن)لا نصل ة)علالجتماع ة)رقم))).)6)2 
لا رلر) عتتم م) بتغ ير) ()(2(( أبريل) ( ( و  2  رمضان) (( في) صادر)
 ((227 7) 2 )8)ننانر) 28)من)دي)للحجة) 82.27))لاصادر)في) رقم)

بتو ين)آمرين)مساعذنن)بااصرف)عي2لب)عنهم.

اآلمر بالصرف ملديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية،

من  18 في  الصادر   281.07 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

بالصرف  بتعيين آمرين مساعدين   )2007 يناير   8( 1427 ذي الحجة 

ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله 

رقم 281.07 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1427 )8 يناير 2007( :

»املادة األولى .- يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي 

»............................. واملعتبرة مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة :

»2)-)لاسفارلت):

لالختصاص)

لاترلبي

لآلمرعن)لملساعذعن)

بااصرف
لملحاسب2ن)لملكلف2نلان2لب

....................................................................................................................جمهورية بوروندي

جمهورية الطوغو
سفير صاحب الجاللة 

أو القائم باألعمال
نائب السفير

العون املحاسب لدى 

سفارة اململكة املغربية 

بلومي

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022(.

اإلمضاء : فؤاد القدميري.



عدد 7096 - 2 ذو القعدة 1443 )2 يونيو 2022(الجريدة الرسمية )7 و  

لملحكمة)لاذست2رية

قرلر)رقم))).282)م.إ)صادر)في) ))من)ش2لل)و  2 )5))ماي)))2))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على العريضة املسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، 
التي قدمها السيد أمين نقطى - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب 
السيد هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب في االقتراع الذي أجري 
في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة االنتخابية املحلية »مديونة« )إقليم مديونة(، 
الدين وصالح  الشفيق  أمين  هاشم  السيدين  انتخاب  إثره  على   وأعلن 

أبو الغالي عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد االطالع على املذكرة الجوابية املسجلة بنفس األمانة العامة 
في 15 نوفمبر 2021 ؛

في  املذكورة  العامة  باألمانة  املسجل  الطلب  على  االطالع  وبعد 
10 نوفمبر 2021، الذي تنازل بموجبه السيد أمين نقطى عن طعنه، 

ملتمسا من املحكمة الدستورية أن تشهد عليه بذلك ؛

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

 وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91
بتـاريخ 27 من شعبان 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( ؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب،
ذي من   16 بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

القعدة 1432 )14 أكتوبر2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

األماكن  بتحديد  املتعلق   2.16.669 رقم  املرسوم  على  وبناء 
العامة  االنتخابات  بمناسبة  االنتخابية  اإلعالنات  بتعليق  الخاصة 
 1437 القعدة  ذي  من   6 في  الصادر  النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب 

)10 أغسطس 2016( ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

من)ح ث)لاشكل):

بدعوى  الطعن،  قبول  بعدم  يدفع  انتخابه  في  املطعون  إن  حيث 
تقديمه خارج األجل القانوني ؛

اكن،

32 من القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة  حيث إن أحكام املادة 
نتائج  إعالن  أن  علما  يوما،   30 في  الطعن  أجل  حددت  الدستورية، 
يوم  طعنه  قدم  الطاعن  وأن   ،2021 سبتمبر   9 يوم  كان  االنتخاب 
األجل  داخل  قدم  الطعن  معه  يكون  الذي  األمر   ،2021 أكتوبر   8

القانوني ؛

من)ح ث)لمل2ض2ع):

في)شأن)لاتنازل)لاذي)ت ذم)به)لاس ذ)أمين)ي طى):

حيث إن طلب تنازل الطاعن، الذي يهم عريضة الطعن، لئن جاء 
واضحا وصريحا، فإن الدعوى االنتخابية، تنصرف إلى حماية حرية 
أحكام  في  مبادؤها  املقررة  االنتخابية  العملية  وشفافية  وصدقية 
الفصلين 2 و11 من الدستور، األمر الذي يتعين معه عدم االستجابة 

لطلبه ؛

في)شأن)لملأخذ)لملتولق)بالحملة)لاليتخاب ة):

حيث إن هذا املأخذ يتلخص في دعوى أن املطعون في انتخابه، قام 
بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون اإلشارة إلى 
كونه »وكيل الئحة الترشيح«، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت 
لالنتخابات  املترشحين  من  مجموعة  وصور  أسماء  املنشورات  هاته 
باالختصاصات  املتعلق  االنتخابي  وبرنامجهم  والجهوية  الجماعية 
التنظيمي  القانون  في  عليه  منصوص  هو  كما  للجماعات  الذاتية 
االقتراع  نمط  أن  الناخبين  موهما  بالجماعات،  املتعلق   113.14 رقم 
املتعلقة  االنتخابية  العمليات  كون  ومستغال  الئحيا  وليس  فردي 
الجماعات  مجالس  بأعضاء  املتعلقة  وتلك  النواب  مجلس  بأعضاء 
يتعلق  ال  األمر  أن  والحال  واحد،  يوم  في  تمت  قد  الجهات  ومجالس 
التابعة  الجماعات  بجميع  بذلك  قام  وأنه  واحدة،  انتخابية  بعملية 
نتيجة  على  وأثر  تدليسية،  مناورة  شكل  مما  االنتخابية،  للدائرة 

االقتراع لفائدة املرشح الفائز ؛  

 وحيث إن املادة األولى من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب،
تنص على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق االقتراع بالالئحة ؛

لطبيعته  بالنظر  يستوجب،  االقتراع  من  النمط  هذا  إن  وحيث 
على  الناخبون  يتعرف  أن  الفرص،  وتكافؤ  الشفافية  ملبدإ  ومراعاة 

صور جميع املترشحين والبيانات املتعلقة بهم ؛

وحيث إن املادة 23 من القانون التنظيمي املذكور، تنص على أنه: 
األسماء  من  عددا  الترشيح  لوائح  من  الئحة  كل  تتضمن  أن  »يجب 

يعادل عدد املقاعد الواجب شغلها.« ؛
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وحيث إنه، لئن كانت املادة املذكورة تتعلق بعملية الترشيح، فإنه 
 يستفاد منها أن اإلعالنات االنتخابية، بغض النظر عن شكلها، يجب

يسمح  ال  بما  املعنية  الالئحة  في  املترشحين  بعض  أسماء  تخفي  أال 
للناخبين التعرف عليهم جميعا ؛

وحيث إن املادة الرابعة من املرسوم املومإ إليه أعاله، تنص على 

أنه: » تتضمن اإلعالنات االنتخابية...كال أو بعضا : 

 • البيانات التي تعرف باملترشحين أوببرامجهم االنتخابية أو إنجازاتهم

أو برامج األحزاب السياسية التي ينتسبون إليها ؛

• صور املترشحين ؛

• الرمز االنتخابي ؛

• شعار الحملة االنتخابية ؛

• اإلخبار بانعقاد اإلجتماعات االنتخابية.« ؛

بلوائح  تعرف  التي  البيانات  إلى  أيضا  تشير  املادة  هذه  إن  وحيث 

تبرير  يسوغ  ما  فيها  وليس  الجمع،  بصيغة  وصورهم  املترشحين 

التعريف ببعضهم فقط، كما أن عبارة »كال أو بعضا« الواردة فيها، 

تعني أن البيانات التي يجوز أن تتضمنها اإلعالنات االنتخابية، إما أنها 

تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء بيانات الئحة الترشيح 

من خالل إظهار بيانات بعض املترشحين بها دون الباقي ؛ 

ملعاينات  محاضر  بثالثة  عريضته  رفقة  أدلى،  الطاعن  إن  وحيث 

مؤرخ  وواحد   2021 سبتمبر   6 في  مؤرخان  منها  إثنان  اختيارية، 

في  مؤرخ  ملعاينة  آخر  ملحضر  بصورة  وكذا   2021 سبتمبر   7 في 

ومرفقة  قضائي  مفوض  قبل  من  منجزة  جميعها   ،2021 سبتمبر   6

بإعالنات انتخابية خاصة باملطعون في انتخابه، تعرف به بمفرده، دون 

املرتب ثانيا بالئحة ترشيحه، وبقرص مدمج مع محضر تفريغه مؤرخ 

بالحملة االنتخابية تظهر  يتعلق  2021، يتضمن شريطا  6 سبتمبر  في 

بإفادتين  وكذا  بمفرده،  األخير  بهذا  تعرف  انتخابية  منشورات  فيه 

مرفقتين بمنشورين انتخابيين يتضمنان نفس املعطيات ؛

املذكرة  في  جاء  ملا  خالفا  الحال،  نازلة  في  املنازعة  إن  وحيث 

الرموز  استعمال  منع  على  تنصب  ال  انتخابه،  في  للمطعون  الجوابية 

العمومية البنايات  استعمال  أو  واألخضر  األحمر  واللونين   الوطنية 

 أو أماكن العبادة في الحملة االنتخابية، وال بتفسير لفظي »كال أو بعضا«

الواردين في املادة الرابعة من املرسوم املشار إليه أعاله، وال بإعداد 

انتخابية أخرى نظمت  باملترشحين لعمليات  انتخابية تعرف  إعالنات 

إعالنات  بتوزيع  الفائز  املترشح  بقيام  تتعلق  وإنما  واحد،  يوم  في 

انتخابية تعرف به بمفرده، دون املرتب ثانيا بالئحة ترشيحه بالدائرة 

االنتخابية  برسم االقتراع موضوع الطعن ؛

وحيث إن املطعون في انتخابه، فضال عن كونه لم ينازع في مذكرته 

الجوابية فيما ورد باملأخذ املذكور، فإنه لم يدل سوى بصورة شمسية 

إلعالن انتخابي يتضمن صورة املرتب ثانيا بالئحة ترشيحه مما يتعين 

معه استبعادها ؛

وبيانات  صور  تتضمن  انتخابية  إعالنات  توزيع  عدم  إن  وحيث 

املترشَحين بالئحة الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صورة 

وبيانات املرتب ثانيا بهذه الالئحة للتأثير على إرادة الناخبين، ويشكل 

بالتالي، إخالال بصدقية وشفافية االقتراع ؛

السيد  انتخاب  بإلغاء  التصريح  لذلك،  تبعا  يتعين،  إنه  وحيث 

هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب ؛

اهذه)لألسباب):

أعال):

-)تق�ضي بإلغاء انتخاب السيد هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس 

النواب على إثر االقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة 

إثره  على  وأعلن  مديونة(،  )إقليم  »مديونة«  املحلية  االنتخابية 

الغالي  أبو  الدين  وصالح  الشفيق  أمين  هاشم  السيدين  انتخاب 

عضوين بمجلس النواب ؛

- تأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص املقعد الذي 

91 املادة  بأحكام  الشفيق، عمال  أمين  هاشم  السيد  يشغله   كان 

من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛

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

النواب وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة وإلى الطرفين املعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

24 من  وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم األربعاء 

شوال 1443 )25 ماي 2022(.
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