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 مرس5م)رقم))4ي.ي).))صادر)في)7ي)من)رمضان))44ي )35)أبريل)ي)5))
جمادى من) ((( في) ايصادر) ((.74.498 رقم) املرس5م)  بتغ ير)
ايظهير) ألحكام) تطب وا) 974ي() ل5ي 5) )6ي) 394ي  اآلخر4)
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بايتنظ م)ايوضائي)يلمملكة.

رئيس الحكومة،

 بعد االطالع على املرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى
اآلخرة 1394 )16 يوليو 1974( تطبيقا ألحكام الظهير الشريف املعتبر 
 1394 اآلخرة  جمادى  من   24 بتاريخ   1.74.338 رقم  قانون  بمثابة 
)15 يوليو 1974( املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير العدل ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 2 رمضان 1442 
)15 أبريل 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

إليه  املشار  املرسوم  من  الثاني  الفصل  التالي  النحو  على  يغير 
 1394 اآلخرة  جمادى  من   25 في  الصادر   2.74.498 رقم  أعاله 

)16 يوليو 1974( :

»الفصل الثاني. - يحدد عدد املحاكم االبتدائية في أربعة وثمانين 
»)84( محكمة.«

املادة الثانية

يغير ويتمم الجدول امللحق باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.74.498 
بما ورد في الجدول امللحق بهذا املرسوم.

املادة الثالثة

الرسمية، بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ   يسند 
إلى وزير العدل ويعمل به ابتداء من تاريخ تعيين املسؤولين القضائيين 

باملحكمة االبتدائية ببوجدور.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

*
* *
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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.

*

*  *
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