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)44ي رمضان) من) ((( في) صادر) ي).ي6يي) رقم) ايذ ل) ي5زير)  قرار)

ايذ ل) قزير) قرار) قتتم م) بتغ ير) لو�شي) ي)5)() ماي) (((

رقم)7ي.65ي3)املح د)ملوار)املراكز)ايوضائ ة.

وزير العدل،

 1.74.338 رقم  قانون  بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  على  بناء 

بتاريخ 24 من جمادى اآلخرة 1394 )15 يوليو 1974( املتعلق بالتنظيم 

الثاني  الفصل  وتتميمه، وال سيما  تغييره  للمملكة كما وقع  القضائي 

منه ؛

من  25 في  الصادر   2.74.498 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 

الظهير ألحكام  تطبيقا   )1974 يوليو   16(  1394 اآلخرة   جمادى 

جمادى من   24 بتاريخ   1.74.338 رقم  قانون  بمثابة   الشريف 

1974( املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة،  1394 )15 يوليو  اآلخرة 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما باملرسوم رقم 2.21.145 الصادر 

في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( ؛

ربيع من   15 في  الصادر   3160.17 رقم  العدل  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر 1439 )3 يناير 2018( بتحديد مقار املراكز القضائية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 3160.17 رقم  العدل  وزير  بقرار  امللحق  الجدول  ويتمم  يغير 

املشار إليه أعاله بما ورد في الجدول امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتراعى في تنفيذه مقتضيات 

املادة 3 من املرسوم رقم 2.21.145 املشار إليه أعاله.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1442 )5 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

*

*  *
ج قل)باملراكز)ايوضائ ة)ايتي)لو م)بها)قاض)أق)أكثر

املراكز)ايتي)لو م)بها)قاض)أق)أكثراملحاكم)االبت ائ ةمحاكم)االستئناف

طرفايةالعيونالعيون

بئر كندوزواد الذهب

 قرار)ي5زير)ايثوافة)قايشباب)قايرياضة)رقم)ي).66يي)صادر)في)ي))من

قاملستن ات) اي5ثائق) بتح ل ) ي)5)() ماي) (4( )44ي  رمضان)

اقع)قاملذايم)ايتاريخ ة) املطل5بة)يلترخ ص)بكراء)فضاءات)امل5

إنجاز) أجل) من) أق) قاإلشهاري) ايسينمائي) ايتص5ير) أجل) من)

املهن ة ايص5ر) ألخذ) أق) يواءات) تنظ م) أق) قثائو ة)  شرائط)

اقع) يلزقار)داخل)هذه)امل5 اف ة)تذكارية) أق)ألخذ)ص5ر)ف5ت5غر

قاملذايم)من)قبل)محترفي)أخذ)ايص5ر)ايتذكارية.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء على القانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات 

بتاريخ   1.20.06 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  اإلدارية، 

11 من رجب 1441 )6 مارس 2020( ؛

 1442 محرم  من   29 في  الصادر   2.20.660 رقم  املرسوم  وعلى 

 55.19 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2020 )18 سبتمبر 

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية ؛

 1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.328 رقم  املرسوم  وعلى 

)10 نوفمبر 2006( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

على  للحصول  املطلوبة  واملستندات  الوثائق  يلي،  كما  تحدد، 

الترخيص بكراء فضاءات املواقع واملعالم التاريخية من أجل التصوير 

السينمائي واإلشهاري أو من أجل إنجاز شرائط وثائقية :

اإلقليمي  املدير  أو  للثقافة  الجهوي  املدير  إلى  يوجه  خطي  طلب   -

للثقافة التابع لدائرة نفوذه املوقع أو املعلمة التاريخية املعنية؛

بالثقافة  املكلفة  الحكومية  السلطة  نموذجها  تعد  استمارة  ملء   -

لهذا الغرض ؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

- نسخة من البطاقة املهنية عند االقتضاء ؛

بالنسبة  املغربي  السينمائي  املركز  قبل  من  املقدمة  الرخصة   -

للمشروع الفني أو الثقافي أو التلفزي أو اإلشهاري بالنسبة لحاملي 

ملنجزي  بالنسبة  أو  اإلشهاري  أو  التلفزي  أو  السينمائي  املشروع 

الشرائط الوثائقية.

املـادة الثانية

على  للحصول  املطلوبة  واملستندات  الوثائق  يلي،  كما  تحدد، 

الترخيص بكراء فضاءات املواقع واملعالم التاريخية من أجل تنظيم 

لقاءات :

اإلقليمي  املدير  أو  للثقافة  الجهوي  املدير  إلى  يوجه  خطي  طلب   -

للثقافة التابع لدائرة نفوذه املوقع أو املعلمة التاريخية املعنية ؛

بالثقافة  املكلفة  الحكومية  السلطة  نموذجها  تعد  استمارة  ملء   -

لهذا الغرض ؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

- نسخة من البطاقة املهنية عند االقتضاء ؛

باملوقع  تنظيمه  املزمع  اللقاء  أو  بالتظاهرة  املتعلق  البرنامج   -

أو املعلمة ؛

- الرخصة املقدمة من قبل السلطات املحلية إن كانت إلزامية.

املـادة الثالثة

على  للحصول  املطلوبة  واملستندات  الوثائق  يلي،  كما  تحدد، 

أخذ  أجل  من  التاريخية  واملعالم  املواقع  فضاءات  بكراء  الترخيص 

صور فوتوغرافية تذكارية للزوار داخل هذه املواقع واملعالم من قبل 

محترفي أخذ الصور التذكارية أو ألجل أخذ الصور املهنية :

اإلقليمي  املدير  أو  للثقافة  الجهوي  املدير  إلى  يوجه  خطي  طلب   -

للثقافة التابع لدائرة نفوذه املوقع أو املعلمة التاريخية املعنية؛

بالثقافة  املكلفة  الحكومية  السلطة  نموذجها  تعد  استمارة  ملء   -

لهذا الغرض؛

-  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية؛

- نسخة من البطاقة املهنية عند االقتضاء؛

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

في) صادر) ي).67يي) رقم) قايرياضة) قايشباب) ايثوافة) ي5زير) قرار)

اي5ثائق) بتح ل ) ي)5)() ماي) (4( )44ي  رمضان) من) ي))

قأرققة) ايواعات) بكراء) يلترخ ص) املطل5بة) قاملستن ات)

املذارض)قاألماكن)ايتابذة)ي5زار4)ايثوافة)قايشباب)قايرياضة)

قص )إقامة)ايتظاهرات)ايثواف ة.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء على القانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات 

 اإلدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من

 رجب 1441 )6 مارس 2020( ؛

 1442 محرم  من   29 في  الصادر   2.20.660 رقم  املرسوم  وعلى 

 55.19 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2020 )18 سبتمبر 

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية ؛

 1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.328 رقم  املرسوم  وعلى 

)10 نوفمبر 2006( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

على  للحصول  املطلوبة  واملستندات  الوثائق  يلي،  كما  تحدد، 

لوزارة  التابعة  واألماكن  املعارض  وأروقة  القاعات  بكراء  الترخيص 

الثقافة والشباب والرياضة قصد إقامة التظاهرات الثقافية :
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اإلقليمي  املدير  أو  للثقافة  الجهوي  املدير  إلى  يوجه  خطي  طلب   -
للثقافة التابعة لدائرة نفوذه القاعة أو رواق املعرض أو األماكن 

املعنية ؛

بالثقافة  املكلفة  الحكومية  السلطة  نموذجها  تعد  استمارة  ملء   -
لهذا الغرض ؛

- نسخة من البطاقة الوطنية اإللكترونية ؛

- البرنامج املتعلق بالتظاهرة الثقافية.

املـادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

في) صادر) ي).68يي) رقم) قايرياضة) قايشباب) ايثوافة) ي5زير) قرار)
اي5ثائق) بتح ل ) ي)5)() ماي) (4( )44ي  رمضان) من) ي))
املذايم) يزيار4) إعن) على) يلحص5ل) املطل5بة) قاملستن ات)
ايتالم ذ) ملجم5عات) باينسبة) األثرية) اقع) قامل5 ايتاريخ ة)

قايطلبة)قالجمذ ات.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء على القانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات 
 اإلدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من

رجب 1441 )6 مارس 2020(؛

 1442 محرم  من   29 في  الصادر   2.20.660 رقم  املرسوم  وعلى 
 55.19 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2020 )18 سبتمبر 

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية؛

 1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.328 رقم  املرسوم  وعلى 
)10 نوفمبر 2006( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الوثائق واملستندات املطلوبة للحصول على إذن  يلي،  تحدد، كما 
لزيارة املعالم التاريخية واملواقع األثرية :

مدير  طرف  من  خطي  طلب  يوجه  التالميذ:  ملجموعة  بالنسبة   -
دراستهم التالميذ  هؤالء  بها  يتابعون  التي  التعليمية   املؤسسة 

إلى املدير الجهوي للثقافة أو املدير اإلقليمي للثقافة التابع لدائرة 
نفوذه املوقع األثري أو املعلمة التاريخية املعنية، يحدد فيه عدد 
التاريخية  املعلمة  أو  األثري  املوقع  زيارة  في  الراغبين  التالميذ 

املذكورة مع تحديد املسؤول املرافق لهم وتاريخ القيام بالزيارة ؛

رئيس  طرف  من  خطي  طلب  يوجه  الطلبة:  ملجموعة  بالنسبة   -
املؤسسة الجامعية املسجلين بها هؤالء الطلبة إلى املدير الجهوي 

املوقع  نفوذه  لدائرة  التابع  للثقافة  اإلقليمي  املدير  أو  للثقافة 

الطلبة  عدد  فيه  يحدد  املعنية،  التاريخية  املعلمة  أو  األثري 

املذكورة التاريخية  املعلمة  أو  األثري  املوقع  بزيارة   الراغبين 

مرفقا  بالزيارة،  القيام  وتاريخ  لهم  املرافق  املسؤول  تحديد  مع 

بنسخة من بطاقة الطالب لكل فرد من املجموعة ؛

- بالنسبة للجمعيات: يوجه طلب خطي من طرف الجمعية إلى املدير 

نفوذه  لدائرة  التابع  للثقافة  اإلقليمي  املدير  أو  للثقافة  الجهوي 

املوقع األثري أو املعلمة التاريخية املعنية، يحدد فيه عدد الزوار 

مع  املذكورة  التاريخية  املعلمة  أو  األثري  املوقع  زيارة  في  الراغبين 

تحديد املسؤول املرافق لهم وتاريخ القيام بالزيارة، مرفقا بنسخة 

من القانون األسا�شي للجمعية.

املـادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

في) صادر) ي).69يي) رقم) قايرياضة) قايشباب) ايثوافة) ي5زير) قرار)

اي5ثائق) بتح ل ) ي)5)() ماي) (4( )44ي  رمضان) من) ي))

يلتص لر)املؤقت) قاملستن ات)املطل5بة)يلحص5ل)على)رخصة)

ألجل) أق) مذارض) تنظ م) بمناسبة) قايذادلات) ايفن ة) يلتحف)

ايبحث)قاي راسة.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

الصادر والعاديات،  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات   واملناظر 

1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

19.05 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع  كما   )1980 دجنبر   25( 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى

األولى 1427 )15 يونيو 2006(، وال سيما الفصل 32-2 منه ؛

املساطر واإلجراءات  بتبسيط  املتعلق   55.19 القانون رقم  وعلى 

 اإلدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من

رجب 1441 )6 مارس 2020( ؛

1442 محرم  من   29 في  الصادر   2.20.660 رقم  املرسوم   وعلى 

 55.19 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2020 سبتمبر   18(

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية؛
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        1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

باملحافظة  املتعلق   22.80 رقم  القانون  بتطبيق   )1981 أكتوبر   22(

الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر  التاريخية  املباني  على 

بتاريخ  1.80.341 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   والعاديات، 

17 من صفر 1401 )25 دجنبر 1980( ؛

1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.328 رقم  املرسوم   وعلى 

)10 نوفمبر 2006( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

على  للحصول  املطلوبة  واملستندات  الوثائق  يلي،  كما  تحدد، 

بمناسبة  والعاديات  الفنية  للتحف  املؤقت  بالتصدير  للقيام  رخصة 

تنظيم معارض أو ألجل البحث والدراسة :

السلطة  نموذجها  تعد  استمارة  بواسطة  املؤقت  التصدير  طلب   -

الحكومية املكلفة بالثقافة لهذا الغرض ؛

- وثائق الدعوات من الطرف املستورد ؛

- الئحة التحف حسب الحجم والشكل مصحوبة بنظيرين بالصور 

امللونة لها عالية الدقة مصحوبة ببطاقات وصفية لكل تحفة ؛

االعتباريين  لألشخاص  بالنسبة  التحف  وأصل  ملكية  شهادة   -

باملجموعات  املتعلقة  أو  العتيقة  أو  الفنية  التحف  ومالك 

أو تصريح بالشرف بالنسبة للفنانين املبدعين للتحف الفنية.

املـادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

في صادر) ي).88)ي) رقم) اإلسالم ة) قايشؤقن) األققاف) ي5زير)  قرار)

املواع ) ع د) بتح ل ) ي)5)() ل5ن 5) (7( )44ي  ش5ال) من) ((6

في)شأنها)ي5ي5ج)سلك)املاستر)بمذه )محم )ايسادس) املتبارى)

الجامذ ة) ايسنة) برسم) ايورآن ة) قاي راسات) يلوراءات)

.2022-2021

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.13.50 الصادر في 21 من جمادى

اآلخرة 1434 )2 ماي 2013( بإحداث معهد محمد السادس للقراءات 

والدراسات القرآنية، وال سيما املادة 12 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بمعهد  املاستر  سلك  لولوج  بشأنها  املتبارى  املقاعد  عدد  يحدد 

محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية 

2021-2022 كالتالي :

- خمسة عشر )15( مقعدا ملسلك القراءات القرآنية املعمقة ؛

- خمسة عشر )15( مقعدا ملسلك الدراسات القرآنية املعمقة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شوال 1442 )7 يونيو 2021(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في صادر) ي).89)ي) رقم) اإلسالم ة) قايشؤقن) األققاف) ي5زير)  قرار)

املواع ) ع د) بتح ل ) ي)5)() ل5ن 5) (7( )44ي  ش5ال) من) ((6

املتبارى)في)شأنها)ي5ي5ج)سلك)اإلجاز4)بمذه )محم )ايسادس)

الجامذ ة) ايسنة) برسم) ايورآن ة) قاي راسات) يلوراءات)

.2022-2021

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.13.50 الصادر في 21 من جمادى

اآلخرة 1434 )2 ماي 2013( بإحداث معهد محمد السادس للقراءات 

والدراسات القرآنية، وال سيما املادة 12 منه ؛

 2932.13 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  وعلى 

الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 )22 أكتوبر 2013( بتحديد برامج 

التكوين ونظام الدراسات واالمتحانات واملراقبة املستمرة للمعلومات 

بسلك اإلجازة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، 

وال سيما املادة 9 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

السادس  محمد  معهد  بمقر   ،2021 يوليو   29 و   28 يومي  تجرى 

برسم  اإلجازة  سلك  ولوج  مباراة  القرآنية،  والدراسات  للقراءات 

السنة الجامعية 2022-2021.


