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مخت21يطنجةيللتجالبي بلدلبساتي بملربقبةي»TTEC«.ي–يمنحي
بعت اديلتق  ميمطابقةيبملنتوجاتيبلصناع ة.

والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  لوزير  قرار 

30 أكتوبر 2019(  3429.19 صادر في فاتح ربيع األول 1441 )  رقم 

 »TTEC« واملراقبة  والدراسات  للتجارب  طنجة  ملختبر  االعتماد  بمنح 

10871لتقييم مطابقة املنتوجات الصناعية..................................................... 

ع الةيبلصخي2بتي-يت الة.ي-يدلبسةيتص  ميبلته ئةيبلع ربف ة.

من   24 في  صادر   3478.19 رقم  عزة  ام  جماعة  مجلس  لرئيس   قرار 

بدراسة تصميم  بالقيام  يتعلق   )2019 أكتوبر   23 (  1441 صفر 

 . تمارة  - الصخيرات  بعمالة  عزة  ام  لجماعة  العمرانية  10871التهيئة 

بملعادالتيبينيبلشهادبت.

استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6776 بتاريخ 3 رمضان 1440 

10872)9 ماي 2019(  ....................................................................................... 

فظاميموظفييبإلدبلبتيبلعامة

فصوصيخاصة

 زبلةيبلدبخل ة.

 1441 األول  ربيع   2 في  صادر   3456.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

بتاريخ   1181.09 رقم  الداخلية  وزير  قرار  بتغيير   )2019 أكتوبر   31(

2009( بتعيين ممثلي اإلدارة  1430 )11 ماي  16 من جمادى األولى 

املتساوية  اإلدارية  اللجان  حظيرة  في  لالجتماع  املدعوين  واملوظفين 

 ........................................... 10873األعضاء املختصة إزاء هيئة رجال السلطة.
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مرسوميلقمي7)3. 1.)يصادليفيي يصفري1331ي)8يأكتواري 21)(ي

بتطب قيبلقافونيلقمي1.18)يبملتعلقيبالض افاتيبملنقولة

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)21.18)املتعلق بالضمانات املنقولة،)الصادر)

1440 11)من شعبان) بتاريخ) (1.19.76  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)17)أبريل)2019(،)وال سيما الباب الرابع منه)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في)19)من شعبان)1440 

)25)أبريل)2019(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة)13)من القانون املشار إليه أعاله رقم)21.18 

إشهار) كيفيات  املرسوم  هذا  يحدد  املنقولة،) بالضمانات  املتعلق 

والتقييدات) حكمها،) في  تدخل  التي  والعمليات  املنقولة  الضمانات 

املتعلقة بها،)والتشطيبات املنصبة عليها في السجل الوطني اإللكتروني)

من القانون املذكور،) (12 للضمانات املنقولة املحدث بموجب املادة)

وكذا كيفيات االطالع على هذا السجل.

املادة)2

املنقولة للضمانات  اإللكتروني  الوطني  السجل  بتدبير   يعهد 

إلى السلطة الحكومية املكلفة بالعدل.

على) بالعدل  املكلفة  الحكومية  السلطة  تعمل  ذلك،) أجل  ومن 

اتخاذ) وتسهر على  املذكور،) السجل  إلكترونية إليواء) إعداد منصة 

جميع اإلجراءات التقنية الالزمة لوضعه رهن إشارة العموم.

كما تتولى مهمة مسك هذا السجل وتجميع وحفظ وتأمين املعطيات)

املتعلق بحماية) (09.08 املضمنة فيه،)مع مراعاة أحكام القانون رقم)

األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�صي،)

والنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بأمن نظم املعلومات.

املادة)3

الذكر السالف  القانون  من  الرابع  الباب  ألحكام   تطبيقا 

تباشر بواسطة السجل الوطني اإللكتروني للضمانات) (،21.18 رقم)

بدون) الرهون  أنواع  بمختلف  املتعلقة  التالية  العمليات  املنقولة 

مع مراعاة املقتضيات الواردة في القانون املذكور واملتعلقة) حيازة،)

بكل عملية منها على حدة):

- إشهار الضمانات املنقولة املنصوص عليها في التشريع الجاري به 

العمل، عن طريق تقييد اإلشعارات املتعلقة بها، باستثناء تلك 

املنصوص عليها في املادة 376 من القانون رقم 15.95 املتعلق 

بمدونة التجارة؛

- إجراء اإلشعارات بالتقييدات الالحقة أو التعديلية عند االقتضاء ؛

- تقييد اإلشعارات املتعلقة بالتشطيبات بالسجل ؛

- تقييد اإلشعارات بتجديد التقييدات املنجزة بالسجل ؛

- تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة، يحدد على 

الخصوص هوية الراهن الذي تم إنذاره، وفي هذه الحالة يشعر 

السجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة فورا باقي الدائنين 

املرتهنين املسجلين.

املنقولة)) للضمانات  اإللكتروني  الوطني  بالسجل  تباشر  كما 

وتجديد) والتعديلية  الالحقة  والتقييدات  بالتقييدات  اإلشعارات 

تدخل التي  التالية  بالعمليات  املتعلقة  والتشطيبات   التقييدات،)

الثالثة من الفقرة  في  عليها  املنصوص  املنقولة  الضمانات   في حكم 

املادة)12)من القانون السالف الذكر رقم)21.18 :

- العمليات املتعلقة بحواالت الحق أو الدين املقدمة على سبيل 

الضمان ؛

- عمليات بيع املنقول مع شرط االحتفاظ بامللكية ؛

- عمليات االئتمان اإليجاري على املنقول ؛

- العمليات املتعلقة بحواالت الديون املهنية املقدمة على سبيل 

الضمان ؛

- عمليات شراء الفاتورات املقدمة على سبيل الضمان.

املادة)4

تباشر التي  املنقولة  بالضمانات  املتعلقة  العمليات  على   عالوة 

في السجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة،)تقوم اإلدارة املكلفة)

بتدبير هذا السجل بالعمليات التالية):

- تمكين مستعملي السجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة)

من فتح حسابات خاصة بهم، للقيام بجميع العمليات املتاحة من 

قبل السجل ؛

 - تخصيص رقم تسجيل وحيد لكل عملية إشهار يراد القيام بها

عبر السجل املذكور ؛

فصوصيعامة
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بالعمليات  املتعلقة  اإلشعار  شهادات  استخراج  إمكانية  إتاحة   -

املنجزة ؛

اإللكتروني  الوطني  بالسجل  املسجلين  الدائنين  باقي  إشعار   -

للضمانات املنقولة باإلنذار املقيد من قبل الدائن املرتهن الذي 

يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة ؛

- حجب كل إشهار يتعلق بتقييد استوفى أجله، وكل تشطيب عليه، 

مع االحتفاظ باملعطيات املتعلقة بهما، ما لم يتم القيام بإجراء من 

إجراءات تحقيق الضمانة ؛

- التشطيب التلقائي على كل تقييد يتعلق بالوعد بالرهن بدون 

حيازة إذا تعدى مدة ثالثة )3( أشهر طبقا ألحكام املادة 18 من 

القانون السالف الذكر رقم 21.18 ؛

بالنسبة لجميع  الكترونية  البحث بطريقة  توفير خدمة محرك   -

أصناف التقييدات املنجزة ؛

- توفير خدمة املساعدة التقنية وأعمال املواكبة من أجل تمكين 

املستعملين من إنجاز العمليات املشار إليها أعاله.

املادة)5

 21.18 15)من القانون السالف الذكر رقم) تطبيقا ألحكام املادة)

يتضمن كل تقييد في السجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة،)

على الخصوص العناصر التالية):

1)-)تحديد هوية الراهن من خالل):

للتعريف  الوطنية  البطاقة  ورقم  والعائلي  الشخ�صي  االسم   •

اإللكترونية بالنسبة للمغاربة ؛

• االسم الشخ�صي والعائلي ورقم جواز السفر مع بيان تاريخ نهاية 

صالحية هذا األخير والبلد الذي سلمه بالنسبة لألجانب ؛

• التعريف الضريبي إذا تعلق األمر بتاجر أو بشركة تجارية وتسميتها 

وطبيعتها ؛

النفع  ذات  للمجموعات  بالنسبة  للمقاولة  املوحد  التعريف   •

االقتصادي ؛

• تسمية التعاونية ورقم تسجيلها في السجل املحلي للتعاونيات ؛

• التسمية بالنسبة لألشخاص االعتباريين اآلخرين ؛

• عنوان الراهن أو املقر االجتماعي إذا تعلق األمر بشخص اعتباري ؛

2)-)تحديد هوية الدائن املرتهن من خالل):

القانونية والطبيعة  التسمية  أو  والعائلي  الشخ�صي  االسم   • 

إذا تعلق األمر بشخص اعتباري ؛

• أو االسم الشخ�صي والعائلي لوكيل الدائن املرتهن، أو التسمية 

والطبيعة القانونية إذا تعلق األمر بشخص اعتباري، مع اإلشارة 

إلى مراجع الوكالة ؛

• عنوان الدائن املرتهن أو عنوان وكيله، أو املقر االجتماعي إذا 

تعلق األمر بشخص اعتباري ؛

• البريد اإللكتروني للدائن املرتهن أو وكيله ؛

-)تحديد ال�صيء)موضوع الرهن بدون حيازة أو وصفه بكيفية) (3

من خالل التنصيص على نوعيته أو صنفه ومستوى جودته) عامة،)

وكميته عند االقتضاء،)وعلى كل املواصفات األخرى املمكن اإلشارة)

إليها حسب طبيعة ال�صيء)محل الرهن؛

4)-)تاريخ انقضاء)الرهن)؛

5)-)مبلغ الدين،)وعند االقتضاء)املبلغ األق�صى للدين.

املادة)6

تطبيقا ألحكام املادة)18)من القانون السالف الذكر رقم)21.18،)

يتضمن كل إشعار بتقييد الوعد بالرهن في السجل الوطني اإللكتروني)

 4 إلى) (1 العناصر املنصوص عليها في البنود من) للضمانات املنقولة،)

باملادة)5)أعاله.

يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد داخل أجل ال يتعدى)

ثالثة))3()أشهر من تاريخ تقييد الوعد بالرهن،)وذلك من خالل تحويل)

وفي) اإلشعار بتقييد الوعد بالرهن املذكور إلى إشعار بتقييد الرهن.)

 5 هذه الحالة،)يجب استكمال باقي البيانات املنصوص عليها في املادة)

أعاله.

في حالة تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد،)يصبح للدائن)

املرتهن حق األولوية ابتداء)من تاريخ تقييد الوعد بالرهن.)ويحتفظ)

اإلشعار بتقييد الرهن بنفس رقم تقييد إشعار الوعد بالرهن.

21.18 من القانون السالف الذكر رقم) (18  عمال بأحكام املادة)

أجل) انقضاء) قبل  الوعد  الرهن موضوع  إشعار  تقييد  يتم  لم  إذا 

أشهر يشطب عليه تلقائيا من السجل الوطني اإللكتروني) ()3( ثالثة)

للضمانات املنقولة،)وفي هذه الحالة يتم حجب إشعار الوعد بالرهن)

من إمكانية البحث واالطالع.
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املادة)7

يتضمن كل إشعار بتقييد الحق أو تقييد تعديلي في السجل الوطني)

اإللكتروني للضمانات املنقولة،)على الخصوص،)العناصر التالية):

- رقم تسجيل التقييد األول ؛

- تعريف الدائن املرتهن املعني بالتقييد الالحق ؛

 - كل إضافة أو تغيير أو حذف أو تصحيح يهم املعطيات الواردة

في التقييد األول، مع تضمين اإلشعار جميع العناصر املنصوص 

عليها في املادة 5 من هذا املرسوم.

ويحتج بهذه التقييدات ابتداء)من تاريخ وساعة إجرائها بالسجل)

الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة.

املادة)8

16)من القانون السالف) لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من املادة)

الذكر رقم)21.18،)يتضمن كل إشعار بتجديد تقييد في السجل الوطني)

اإللكتروني للضمانات املنقولة،)على الخصوص العناصر التالية):

- رقم تسجيل التقييد املراد تجديده ؛

- تعريف الدائن املرتهن املعني بتجديد التقييد ؛

- تاريخ انقضاء إشعار تجديد تقييد الرهن.

يتم تقييد إشعار تجديد الرهن في السجل قبل تاريخ انقضاء)أجل)

الرهن املذكور.

الجديد) التاريخ  غاية  إلى  الرهن  تجديد  إشعار  بتقييد  ويحتج 

النقضائه.

املادة)9

يتضمن كل إشعار بالتشطيب لتقييد في السجل الوطني اإللكتروني)

للضمانات املنقولة،)على الخصوص،)العناصر التالية):

- رقم تسجيل إشعار التقييد املزمع التشطيب عليه ؛

- تعريف الدائن املرتهن املعني بإجراء التشطيب.

يترتب عن تقييد إشعار بالتشطيب انتهاء)حجية التقييد في مواجهة)

يتم حجب إشعار التشطيب) التشطيب.) الدائن املرتهن املعني بإجراء)

والتقييد املتعلق به من إمكانية البحث واالطالع،)ما عدا إذا كان هذا)

وفي هذه الحالة يبقى إشعار) التشطيب يخص فقط بعض الدائنين،)

التقييد بالرهن متاحا للبحث واالطالع إلى حين انقضائه.

املادة)10

من القانون السالف) (14 عمال بأحكام الفقرة األخيرة من املادة)

تقوم اإلدارة املشرفة على تدبير السجل الوطني) (،21.18 الذكر رقم)

كل تقييد تعديلي أو تشطيب) اإللكتروني للضمانات املنقولة بإجراء)

وتحتفظ اإلدارة السالفة الذكر بنسخ) على مقرر قضائي نهائي.) بناء)

من املقررات القضائية التي تم على أساسها إجراء)العمليات املذكورة.

املادة)11

يجب أن يتضمن كل إشعار بتقييد اإلنذار من أجل تحقيق ضمانة،)

املشار إليه في املادة)3)من هذا املرسوم،)العناصر التالية):

- هوية الراهن ؛

- رقم تسجيل إشعار التقييد املعني بإجراء تحقيق الضمانة ؛

- تعريف الدائن املرتهن الذي يباشر إجراءات تحقيق الضمانة ؛

- مراجع اإلنذار، ال سيما رقمه وتاريخه، وهوية الراهن، وتحديد 

ال�صيء املرهون موضوع التحقيق ؛

- طريقة تحقيق الضمانة ؛

- التاريخ املقترح ملباشرة إجراءات التحقيق ؛

- العنوان الذي يختاره الدائن املرتهن الذي يباشر إجراءات تحقيق 

الضمانة من أجل تمكين باقي الدائنين املرتهنين بالتصريح بديونهم ؛

من  األموال  لتلقي  املؤهلة  االئتمان  مؤسسة  وعنوان  تسمية   -

التحقيق عملية  عن  الناتج  املبلغ  لديها  سيودع  التي   الجمهور 

أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة ال�صيء املرهون، إذا تعلق األمر 

بتملك ال�صيء املرهون عن طريق االتفاق، أو بيعه بالترا�صي.



الجريدة الرسميةعدد)6832 - 23)ربيع األول)1441 )21)نوفمبر)2019(  1282

اإللكتروني) الوطني  بالسجل  املسجلين  الدائنين  باقي  إشعار  يتم 

للضمانات املنقولة عبر بريدهم اإللكتروني باإلنذار املقيد من قبل)

الدائن املرتهن الذي يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة.

املادة)12

اإللكتروني) الوطني  السجل  تأوي  التي  اإللكترونية  املنصة  تقدم 

للضمانات املنقولة خدماتها بكيفية مستمرة وبدون انقطاع طيلة أيام)

األسبوع.

املادة)13

التي تدخل في حكمها) يتم إشهار الضمانات املنقولة والعمليات 

االستمارات) لنماذج  طبقا  بها،) املتعلقة  والتشطيبات  والتقييدات 

العموم) إشارة  رهن  واملوضوعة  الغرض،) لهذا  املعدة  اإللكترونية 

بالسجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة.

املادة)14

التقييدات) وكذا  لها  التعديلية  والتقييدات  التقييدات  إلجراء)

السجل) في  عليها  املصادق  البحث  وعمليات  والتشطيبات  الالحقة،)

الذاتي الشخص  يقوم  املنقولة،) للضمانات  اإللكتروني   الوطني 

أو االعتباري أو وكيله أو ممثله القانوني بفتح حساب في السجل يسمى)

ويمكن هذا الحساب صاحبه من تتبع التقييدات) »حساب الزبون«.)

من هذا) (3 املادة) في  إليها  العمليات املشار  والتشطيبات وغيرها من 

املرسوم التي تتم باسمه ولحسابه من لدن األشخاص التابعين له.

ومن أجل الولوج إلى حساب الزبون،)تضع اإلدارة املكلفة بتدبير)

السجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة اسما للمستخدم وقنا)

سريا رهن إشارته،)والذي يمكن له تغييرهما متى رغب في ذلك.

يمكن لصاحب حساب الزبون أن يمنح لألشخاص التابعين له،)من)

3)من هذا املرسوم،)اسم) أجل القيام بالعمليات املشار إليها في املادة)

مستخدم وقنا سريا يمكن له تغييرهما متى رغب في ذلك.

املادة)15

والتقييدات) التعديلية  التقييدات  وكذا  التقييدات  إشهار  يتم 

الالحقة والتشطيبات املتعلقة بها عند االقتضاء،)وتجديد التقييدات،)

وتقييد اإلنذار من أجل تحقيق ضمانة،)في السجل الوطني اإللكتروني)

صحة) على  موافقته  باألمر  املعني  تأكيد  فور  املنقولة  للضمانات 

املعلومات التي تم ملؤها في االستمارة اإللكترونية املعدة لذلك.

يجب أن يكون كل إشعار بتقييد أو تشطيب تم القيام به مؤرخا)

ويحدد ساعة إجرائه.

املادة)16

يتوصل كل شخص قام بإجراء)تقييد بإشعار يؤكد إجراء)التقييد)

وكذا) التقييد،) ويتضمن رقم التقييد وتاريخ وساعة إجراء) املذكور.)

جميع املعلومات املتعلقة بهذا التقييد.

املادة)17

لفائدة) املنقولة  للضمانات  اإللكتروني  الوطني  السجل  يتيح 

للزبون إمكانية استخراج) الذين يتوفرون على حساب  املستعملين 

الوثائق التالية):

- شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد الحق 

أو تشطيب يتعلق بضمانة من الضمانات ؛

تعديلي تقييد  أو  تقييد  كل  إشهار  تثبت  واحدة  إشعار  شهادة   - 

أو تقييد الحق أو تشطيب يتعلق بعدة ضمانات.

املادة)18

يحق للعموم القيام بعمليات البحث واالطالع طيلة أيام األسبوع،)

على املعلومات املضمنة في السجل الوطني اإللكتروني) وفي أي وقت،)

للضمانات املنقولة.

شهادة) استخراج  السجل،) في  بالبحث  قام  ويمكن ألي شخص 

إشعار مصادق عليها من قبل هذا األخير تحمل رقما وتتضمن بصفة)

خاصة،)املعطيات التالية):

- وقت وتاريخ االطالع على مضامين التقييد املنجز بالسجل ؛

- معيار البحث الذي استند إليه الشخص الذي قام باالطالع من 

أجل الحصول على املعلومات املطلوبة ؛

املتعلقة للمعلومات  االقتضاء  عند  املتضمنة  البحث  نتيجة   - 

التقييد وتاريخ وساعة  القيام به، وال سيما رقم  بأي تقييد تم 

إجرائه.

املادة)19

يتم االطالع على املعلومات املضمنة في السجل الوطني اإللكتروني)

تقييد) البحث عبر معيار رقم  إجراء) املنقولة من خالل  للضمانات 

اإلشعار أو معيار هوية الراهن.
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وتحدد هوية الراهن من خالل):

• رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية بالنسبة للمغاربة ؛

• أو رقم جواز السفر، بالنسبة لألجانب ؛

• أو رقم التعريف الضريبي إذا تعلق األمر بتاجر أو بشركة تجارية ؛

ذات  للمجموعات  بالنسبة  للمقاولة  املوحد  التعريف  رقم  أو   •

النفع االقتصادي ؛

• أو رقم التسجيل في السجل املحلي للتعاونيات بالنسبة للتعاونيات ؛

• أو التسمية بالنسبة لباقي األشخاص االعتباريين اآلخرين.

املادة)20

تتولى اإلدارة املكلفة بتدبير السجل الوطني اإللكتروني للضمانات)

تتضمن بصفة) بيانات إحصائية إجمالية ومفصلة،) املنقولة إعداد 

املذكور) بالسجل  املنجزة  بالتقييدات  املتعلقة  املعطيات  خاصة 

إشارة) رهن  وتضعها  بها،) املتعلقة  والتشطيبات  أصنافها  بمختلف 

اإلدارات والهيئات العمومية املعنية إما بمبادرة منها أو بناء)على طلب)

من هذه األخيرة.

املادة)21

يمكن لإلدارة املكلفة بتدبير السجل الوطني اإللكتروني للضمانات)

املنقولة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة التي تمكن من القيام بكل)

عملية للربط اإللكتروني بين املنصة اإللكترونية التي تأوي السجل)

مع غيرها من املنصات اإللكترونية التي تشرف عليها إدارات أو هيئات)

عمومية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

املادة)22

تضع السلطة الحكومية املكلفة بالعدل رهن إشارة املستعملين)

والعموم دليال استرشاديا يتضمن على الخصوص كيفيات الولوج إلى)

املنصة اإللكترونية التي تأوي السجل الوطني اإللكتروني للضمانات)

البحث) وكذا  والتشطيبات  التقييدات  إجراء) وكيفيات  املنقولة،)

واالطالع على املعلومات املضمنة فيه.

املادة)23

من القانون السالف الذكر (26 في مدلول املادة) »باإلدارة«)  يراد)

رقم)21.18)السلطة الحكومية املكلفة بالعدل.

املادة)24

التدابير) بالعدل التخاذ جميع  املكلفة  الحكومية  السلطة  تؤهل 

الوطني) السجل  سير  حسن  لضمان  الالزمة  والتقنية  اإلدارية 

اإللكتروني للضمانات املنقولة.

املادة)25

الفعلي الشروع  تاريخ  بالعدل  املكلفة  الحكومية  السلطة   تحدد 

في العمل بالسجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة،)وتتخذ جميع)

ثالثين))30() اإلجراءات الالزمة من أجل إحاطة العموم علما بذلك،)

يوما على األقل قبل التاريخ املذكور.

املادة)26

26)من القانون السالف) تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة)

الذكر رقم)21.18،)يتعين على الدائنين املرتهنين الذين قاموا بتقييدات)

لضمانات منقولة طبقا للتشريع الجاري به العمل،)قبل تاريخ الشروع)

املنقولة) للضمانات  اإللكتروني  الوطني  بالسجل  العمل  في  الفعلي 

 والذين يقومون بنقل التقييدات املذكورة إلى هذا السجل،)أن يضمنوا

في السجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة،)عالوة على البيانات)

التاريخ السابق لتقييد) 5)من هذا املرسوم،) املنصوص عليها في املادة)

ضماناتهم املنقولة.

املادة)27

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير)

العدل ووزير االقتصاد واملالية كل واحد منهما فيما يخصه،)ويعمل به)

ابتداء)من التاريخ املنصوص عليه في املادة)25)أعاله.

وحرر بالرباط في)9)صفر)1441 )8)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد أوجار.

وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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(1441 بر 3) لا عي مني (15 في) صادلي (2.19.887 لقم) مرسومي
بلقافون) مني (1( ( (11 بملادتين) بتطب قي ()2019 فون 21) (13(

بالقتصادي) باملجلسي بملتعلقي (1(8.1( لقم) بلتنظ  يي

 بالجت اعيي بلب ئي.

رئيس الحكومة،

باملجلس) املتعلق  (128.12 رقم) التنظيمي  القانون  على  بناء)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  والبيئي  واالجتماعي   االقتصادي 

()وال سيما) (2014 يوليو) (31  (  1435 3)شوال) بتاريخ) (1.14.124 رقم)

املادتين)11)و12)منه)؛

 وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.376)الصادر في)3)جمادى األولى)1378

بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،)كما وقع تغييره) ()1958 ) 15)نوفمبر)

وتتميمه)؛

في) الصادر  (1.57.187 رقم) الشريف  الظهير  وعلى 

1963()بسن نظام أسا�صي) 1383 )12)نوفمبر) 24)من جمادى اآلخرة)

للتعاون املتبادل،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصادر) الصغيرة  بالسلفات  املتعلق  (18.97 رقم) القانون  وعلى 

1419 من شوال) (18 بتاريخ) (1.99.16  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

) 5)فبراير)1999)()كما وقع تغييره وتتميمه)؛)

وعلى القانون رقم)112.12)املتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير)

 الشريف رقم)1.14.189)بتاريخ)27)من محرم)1436 ) 21)نوفمبر)2014)(

كما وقع تغييره)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.04.969)الصادر في)28)من ذي القعدة)1425

بتاريخ) (1.58.376 رقم) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2005 يناير) (10(

تأسيس) حق  بتنظيم  ()1958 نوفمبر) (15  (  1378 األولى) جمادى  (3

الجمعيات؛

وباقتراح من السلطات الحكومية املعنية)؛

 وبعد دراسة املشروع في اجتماع مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ

2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

لألجراء،) تمثيال  األكثر  النقابات  فئة  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد 

11)))البند ب)()من القانون التنظيمي املشار إليه) املنصوص عليها في املادة)

واملؤهلة القتراح ممثليها داخل املجلس االقتصادي) (،128.12 أعاله رقم)

واالجتماعي والبيئي وكذا عدد األعضاء)املخصص لكل واحدة منها.

عدديبرعضاء

تس  ةيبلنقابة
بملج وع بلقطاعي

بلخاص
بلقطاعي
بلعام

9 6 3 االتحاد املغربي للشغل

5 3 2 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

4 2 2 االتحاد العام للشغالين باملغرب

4 2 2 االتحاد الوطني للشغل باملغرب

2 1 1 الفيدرالية الديمقراطية للشغل

(3 13 12 بملج وع

املادة الثانية
املهنية) والجمعيات  الهيئات  فئة  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد 

املمثلة للمقاوالت واملشغلين،)املنصوص عليها في املادة)11)))البند ج)()

من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله رقم)128.12)واملؤهلة القتراح)

عدد) وكذا  والبيئي،) واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  داخل  ممثليها 

األعضاء)املخصص لكل واحدة منها):

عددي
برعضاء

تس  ةيبله ئةيأ يبلج ع ةيبملهن ة بلقطاعات

1
1

• النقابة الوطنية للتجار واملهنيين؛
• االتحاد العام للمقاوالت واملهن.

بلتجالةي

يبلخدمات

1 • فدرالية تكنولوجيات االعالم واالتصاالت وترحيل الخدمات. - التكنولوجيا الحديثة

1 • جامعة النقل واللوجيستيك. - النقل

1 • الكونفدرالية الوطنية للسياحة. - السياحة

1 • الجامعة املغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين. - التأمينات

1 • الجمعية املغربية للمستثمرين في الرأسمال. - الخدمات املالية

1 • الجمعية املغربية لصناعة النسيج واأللبسة.

1بلصناعة • الجمعية املغربية لصناعة وتسويق السيارات.

1 • تجمع الصناعات املغربية في الطيران والفضاء.

1 • الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

1بلفالحة • االتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية باملغرب.

1 • الهيئة البيمهنية املغربية للزيتون.

1 • الكونفدرالية املغربية للصيد الساحلي. بلص ديبلبحريي

1
• الفيدرالية الوطنية للكهرباء واإللكترونيك والطاقات 

املتجددة.
بلطاقة

1 • جامعة الصناعات املعدنية. بملعادن

1 • الفيدرالية الوطنية للبناء واألشغال العمومية. برشغا3يبلع وم ة

1 • الجامعة املغربية لالستشارة والهندسة. بلبناء

1 • فيدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية. بلصناعةيبلتقل دية

بملج وع 1
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وتضم هذه الالئحة عالوة على ذلك الهيئات والجمعيات املهنية)
املخصص لكل واحدة منها على النحو) ويوزع عدد األعضاء) التالية،)

التالي):

عدديبرعضاء تس  ةيبله ئةيأ يبلج ع ةيبملهن ة

1 االتحاد العام ملقاوالت املغرب 

1 جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات    

1 الجامعة املغربية للغرف الفالحية 

1 جامعة غرف الصناعة التقليدية 

1 جامعة غرف الصيد البحري

5 بملج وع

املادة الثالثة

تحدد على النحو التالي الئحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في)
املنصوص عليها في) مجاالت االقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي،)
املادة)11)))البند د)()من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم)128.12 
واالجتماعي) االقتصادي  املجلس  داخل  ( ممثليها) القتراح  واملؤهلة 

والبيئي،)وكذا عدد األعضاء)املخصص لكل واحدة منها):

عددي
برعضاء

تس  ةيبله ئةيأ يبلج ع ة بملجاالت

8 1ي-يبالقتصاديبالجت اعيي:

1
1

• االتحاد الوطني للتعاونيات الفالحية املغربية؛
• اتحاد التعاونيات النسائية إلنتاج وتسويق زيت 

أركان واملنتجات الفالحية تيسالوين، بعمالة أكادير 
إداوتنان.

املجال التعاوني

1
• التعاضدية العامة للتربية الوطنية. املجال التعاضدي

1
1

• مؤسسة "أر�صي"؛
• مؤسسة "األمانة". مجال السلفات الصغيرة

1
1

1

• جمعية "إنجاز املغرب"؛
 "Réseau Maroc شبكة املغرب للمقاولة •

"entreprendre؛
• الشبكة املغربية لالقتصاد االجتماعي والتضامني.

مجال التنمية البشرية

8 ي)ي-يبلع ليبلج عويي:ي

1
1
1

• جمعية "حنان" لرعاية األطفال املعاقين؛
• العصبة املغربية لحماية الطفولة؛

• مؤسسة “أمل" ملر�صى القصور الكلوي واألعمال 
االجتماعية باملغرب.

مجال الرعاية االجتماعية

1
1

• جمعية املبادرة للتضامن االجتماعي؛
• الجمعية الصحراوية للتنمية املستدامة وتشجيع 

وجلب االستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب.
مجال محاربة الفقر 

والهشاشة 

1 • الجامعة املغربية لحقوق املستهلك. مجال حماية املستهلك

1
1

• مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ؛
• جمعية شباب التنمية املستدامة.

مجال حماية وصون البيئة

16 بملج وع

املادة الرابعة

طبقا ألحكام املادة)11)من القانون التنظيمي رقم)128.12)السالف)

الذكر،)يتم التعيين من قبل رئيس الحكومة،)ورئيس مجلس النواب،)

ورئيس مجلس املستشارين،)حسب كل فئة من فئات ممثلي النقابات)

والهيئات والجمعيات الواردة في اللوائح املشار إليها أعاله كما يلي):

أ)()األعضاء)الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس الحكومة واملحدد)

عددهم في)32)عضوا موزعين كما يلي):)

- 12 عضوا من بين ممثلي النقابات؛

- 12 عضوا من بين ممثلي الهيئات والجمعيات املهنية؛

- 8 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجاالت 

االقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي. 

الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس النواب) األعضاء) ب()

واملحدد عددهم في)16)عضوا موزعين كما يلي:

- 6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛ 

- 6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات املهنية؛

- 4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال 

االقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي.

ج()األعضاء)الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس املستشارين)

واملحدد عددهم في)16)عضوا موزعين كما يلي):)

- 6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛

- 6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات املهنية؛

- 4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجاالت 

االقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي. 

املادة الخامسة

يتم التنسيق بين كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب)

ورئيس مجلس املستشارين في شأن اقتراح ممثلي النقابات والهيئات)

والجمعيات،)التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممثلين عنها في املجلس،)

طبقا ألحكام هذا املرسوم،)وتفادي ازدواجية تعيين نفس األشخاص)

املقترحين من قبلها.
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املادة السادسة

أعاله،) الخامسة  املادة  في  إليه  املشار  التنسيق  نتائج  ضوء) في 

يراسل كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس)

النقابات والهيئات والجمعيات املعنية،)قصد موافاتهم) املستشارين،)

باقتراحاتها،)داخل أجل يحددونه من أجل إجراء)التعيينات املشار إليها)

في املادة)4)من هذا املرسوم.

املادة السابعة

يتعين على النقابات والهيئات والجمعيات املعنية،)موافاة كل من)

رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين،)

األشخاص املنتدبين من قبل أجهزتها التداولية واملقترحين) بأسماء)

على أن ال يقل) لتمثيلها في املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،)

عن) شغلها  املقرر  املقاعد  من  مقعد  لكل  بالنسبة  املرشحين  عدد 

مرشحين اثنين.

املادة الثامنة

الذكر) السالف  التنظيمي  القانون  من  (11 املادة) تطبيقا ألحكام 

رقم)128.12،)يجب أن تراعي النقابات والهيئات والجمعيات املعنية في)

اختيار املترشحين الذين تعتزم تقديمهم إلى جهات التعيين)،)حسب كل)

فئة على حدة،)الشروط التالية):)

والخبرة  التجربة  على  املقترحين  املرشحين  أو  املرشحات  توفر   -

واملؤهالت العلمية الالزمة التي تؤهلهم لعضوية املجلس، واإلسهام 

في أشغاله بالفعالية املطلوبة؛

- مراعاة التمثيلية النسائية تطبيقا ألحكام الفصل 19 من الدستور؛  

- مراعاة تمثيلية املغاربة املقيمين بالخارج تطبيقا ألحكام الفصل 

18 من الدستور؛

إحدى حاالت  في  املقترحون  املرشحون  أو  املرشحات  يوجد  أال   -

التنافي املنصوص عليها في املادة 13 من القانون التنظيمي السالف 

الذكر رقم 128.12 ؛

املدنية  بحقوقهم  املقترحين  املرشحين  أو  املرشحات  تمتع   -

والسياسية طبقا ألحكام املادة 15 من القانون التنظيمي السالف 

الذكر رقم 128.12.

املادة التاسعة

ينشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

بلتجهيزي بلنقلي بللوجيست كي بملاء)  زير) لوزيري مشت2كي قربلي

 1331 صفر) مني (11 في) صادلي لقم) 3126.1) بلدبخل ةي

بلتجهيزي بلنقل) قربلي زيري بتغ ي2ي تت  مي )12)أكتوار) 21)()

في) بلصادلي ((825.13 لقم) بلدبخل ةي  بللوجيست كي  زيري

3)شوب3)1335))ناتحيأغسطس)213)()بملتعلقيبعالماتيبلسي2)

علىيبلطرقي تنف ذيبلدل ليبلعاميللتشويريبلطرقي.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

ووزير الداخلية،

بناء)على القانون رقم)52.05)املتعلق بمدونة السير على الطرق كما)

وقع تغييره وتتميمه والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.10.07 

 85 املواد) وال سيما  ()2010 فبراير) (11(  1431 من صفر) (26 بتاريخ)

إلى)90)منه)؛

ربيع) من  (11 في) الصادر  (1.83.353 رقم) الشريف  الظهير  وعلى 

بعالمات) الخاصة  االتفاقية  بنشر  ()1986 نوفمبر) (14( األول)1407 

السير على الطرق املوقعة في فيينا يوم)8)نوفمبر)1968)؛

 1431 من شوال) (20 في) الصادر  (2.10.420 وعلى املرسوم رقم)

)29)سبتمبر)2010()بتطبيق أحكام القانون رقم)52.05)املتعلق بمدونة)

السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق والسيما املواد)55 

إلى)94)منه؛

والنقل) التجهيز  لوزير  املشترك  القرار  على  االطالع  وبعد 

واللوجيستيك ووزير الداخلية رقم)2805.14)الصادر في)3)شوال)1435 

)فاتح أغسطس)2014()املتعلق بعالمات السير على الطرق،

قررا ما يلي :

املادة األولى

11)من القرار املشترك) 9)و) (،7 (،6 (،5 (،4 (،3 (،2 (،1 تغير وتتمم املواد)

رقم)2805.14)الصادر في)3)شوال)1435))فاتح أغسطس)2014()املتعلق)

بعالمات السير على الطرق كما يلي):

توضع اإلشارات الطرقية على الطرق والطرق) (- »املادة األولى.)

للمعايير) وفقا  املحددة  والجودة  السالمة  ملتطلبات  تلبية  »السيارة 

»املعمول بها.
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نوعية) حسب  تختلف  وبألوان  بأشكال  اإلشارات  هذه  »تكون 

»البيانات التي ينبغي تنبيه مستعملي الطرق إليها.

»وتصنف هذه اللوحات إلى أربع فئات):

»1)-)لوحات الخطر)؛

»2)-)لوحات تقاطع الطرق وحق األسبقية)؛

»3)-)لوحات متضمنة لتعليمات والتي تنقسم إلى:

»1.3)-)لوحات املنع أونهاية املنع)؛

»2.3)-)لوحات اإللزام أونهاية اإللزام)؛

»3.3)-)لوحات تحديد املناطق أونهاية تحديد املناطق.

»4)-)لوحات متضمنة إلرشادات والتي تنقسم إلى:

»1.4))-)لوحات الخدمات)؛

»2.4)-)لوحات اإلخبار والسالمة الطرقية؛

»3.4)-)لوحات االتجاه أوالتموقع.«

السلسلة) في  بعده  املذكورة  اللويحات  تستخدم  ال  (- (.2 »املادة)

توضيحات أو معلومات) مقترنة بلوحات أخرى إال إلعطاء) »رقم)80)

»إضافية.

»يجب أن تثبت اللويحات تحت اللوحة التي ترتبط بها.

أن) يفهم  الحامل،) نفس  متعددة على  لوحات  »وفي حالة وجود 

»مضمون اللويحة يطبق على كل لوحة تعلوها ما لم تثبت تحتها لويحة)

الشكل،) اللويحات مستطيلة  هذه  وتكون  بواسطة صورة.) »أخرى 

 »ذات خلفية بيضاء.)وتكون الكتابات والرموز باللون األسود ما عدا

»اللويحات)80.16)و80.17)و80.22)و87.08)والتي تحمل اللون األصفر)

»و/أو اللون األحمر.

»وتنقسم))هذه العالمات إلى تسع فئات):

»1)-)فئة)80)املتعلقة باألصناف):

»تشير هذه اللويحات إلى رموز أو كتابة مع اللوحات املكملة لها.

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

»2)-)فئة)81)املتعلقة بإشارات مكملة للوحات التوقف والوقوف):

وتتضمن) والوقوف  التوقف  قواعد  بشأن  تفاصيل  »تقدم 

»اللوحات):)81.01)-)81.03)-)81.04)-)81.05)-)81.06)-)81.08.

»3)-)فئة)82)املتعلقة باملسافة):

»تشير إلى طول املقطع الفاصل بين اإلشارة وبداية املمر الخطير)

»أو املنطقة الخاضعة للتقنين،)أو من النقطة موضوع اإلشارة.

.....................................................................................................(-(4«

»5)-))فئة)84)املتعلقة بالوقوف واألسبقية وتتضمن):

» - اللويحات 84.01 وتشير إلى املسافة الفاصلة بين العالمة واملكان 

»الذي يجب على السائق الوقوف عنده وترك األسبقية.

لتكملة  األسبقية«  »أترك  عبارة  لتوضيح   84.02 اللويحات   -  «

»اللوحة 202.1.

»6)-))فئة)85)املتعلقة بتبيان التموقع أواالتجاهات

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

»7)-)فئة)86)املتعلقة بتعليمات التوقف والوقوف):

»تعطي بيانات حول حدود مقطع الطريق املطبقة عليه تعليمات)

»التوقف والوقوف.

»وتتضمن السلسلة التالية):

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

....................................................................................................(-(8«

»9)-))فئة)88)املتعلقة برسوم امللتقيات):

»تقدم من خالل رسم تبياني تقاطع الطريق املقبل الذي سيتم)

»تناوله وتشير بخط عريض إلى الفروع ذات األسبقية.)ويمثل الفرع)

»العمودي في النصف األسفل للويحة إلى الطريق التي نصبت عليها)

»هذه اللويحة.«

تفرض لوحات الخطر على مستعملي الطريق يقظة) (- (.3 »املادة)

»خاصة وتخفيض السرعة وتكييفها حسب طبيعة الخطر املعلن عنه.

»تنصب كلما ارتأت السلطات املختصة أن ذلك ضروريا لإلشعار)

»عن بعد باألخطار التالية):
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» - اللوحة 101.1 : منعرج على اليمين ؛

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

» - اللوحة 109 : قارعة طريق تطفو عليها املياه ؛

» - اللوحة 110 : تناثر الح�صى ؛

» - اللوحة 111 : خطر تساقط األحجار ؛

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

» - اللوحة 127 : مرور مركبات مجرورة بواسطة الدواب.

»........................................................................)الباقي بدون تغيير.«

في) األسبقية  الطرق وحق  تقاطع  لوحات  تستخدم  (- (.4 »املادة)

بنظام) واإلعالم  ملتقيات  بوجود  للتنبيه  الطرق  تقاطع  »جوانب 

»األسبقية.

»هذه اللوحات هي):

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

محاطة) حمراء) أرضية  لها  الشكل،) ثمانية  (201 اللوحة) »تكون 

»بحاشية بيضاء)وتكون الكتابات باللون األبيض.

 202.2 اللوحات) وتتكون  الشكل.) مثلثة  (202.1 اللوحة) »تكون 

84)على) 82)و) 202.1)مقرونة بلويحات من فئة) »و202.3)من اللوحة)

محاطة بشريط أحمر) وتكون أرضية هذه اللوحات بيضاء) »التوالي.)

»سميك محاط بدوره بحاشية بيضاء.

».........................................................................)الباقي بدون تغيير.«

»املادة)5.)-)تنقسم اللوحات املتضمنة لتعليمات إلى):

» - لوحات املنع ؛

» - لوحات نهاية املنع ؛

» - لوحات اإللزام ؛

» - لوحات نهاية اإللزام ؛

» - لوحات تحديد املناطق ؛

» - لوحات نهاية تحديد املناطق.

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

»1)-)تتكون لوحات املنع من):

» - لوحة 301 : اتجاه ممنوع ؛

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

» - لوحة 322.1 : ممنوع التجاوز ؛

املحورية   واملركبات  السيارات  على  ممنوع   :  322.2 لوحة   -  «

»والقطارات املزدوجة أو مجموعة من املركبات املخصصة لنقل 

»البضائع التي تزيد حمولتها اإلجمالية املسموح بها أو السير بها 

»عن 3,5 طنا تجاوز جميع املركبات ذات محرك ما عدا تلك ثنائية 

»العجالت التي ال تتوفر على عربة مجرورة. 

- عندما تكون الحمولة اإلجمالية املسموح بها أو السير بها التي  («

»يطبق املنع عليها مختلفة، يشار إلى ذلك في لويحة من صنف 80.11 ؛

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

» - لوحة 326 : وقوف عند حاجز الثلوج؛

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

» - لوحة 331 : منع آخر تبين طبيعته بواسطة كتابة على اللوحة.

»تكون لوحات املنع دائرية الشكل،)لها أرضية بيضاء)محددة بخط)

»أحمر محاط بدوره بحاشية بيضاء)باستثناء):

» - لوحة 301 والتي تكون أرضيتها حمراء محاطة بحاشية بيضاء؛ 

- لوحات 328.1 و 328.2 و328.3 و328.4 والتي تكون أرضيتها   «

»زرقاء.

»تكون الكتابة والرموز باللون األسود باستثناء)اللوحة)301)حيث)

328.3)و328.4))حيث تكون) »يكون الرمز باللون األبيض واللوحات)

»الكتابة باللون األبيض.

ويكون الرمز باللون األصفر) بيضاء) (313 »تكون أرضية اللوحة)

»واألحمر واألسود.

»تكون أرضية اللوحة)314.2)بيضاء)ويكون الرمز باللون األصفر)

»واألسود.

»يكون جزء)من الرمز في اللوحات)314.1)و322.1)و322.2)و322.3 

»باللون األحمر والجزء)اآلخر باللون األسود.
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»2 - تتكون لوحات نهاية املنع من :

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

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

»3 - تتكون لوحات اإللزام من :

» - لوحة 340.1 :  إلزامية االنعطاف نحو اليمين قبل اللوحة ؛

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

» - لوحة 351    : ممر إلزامي على الفرسان ؛

» - لوحة 352    : التزموا أق�صى اليمين ؛

» - لوحة 353    : ممر إلزامي على الراجلين ؛

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

» - لوحة 358 : إلزامية تشغيل األضواء ؛

» - لوحة 359.1 : ممر مخصص للترام ؛

» - لوحة 359.2 : ممر مخصص للعربات البطيئة.

محاطة) لها أرضية زرقاء) »تكون لوحات اإللزام دائرية الشكل،)

»بحاشية بيضاء)وتكون الرموز والكتابات باللون األبيض.

»4)-)تتكون لوحات نهاية اإللزام من):

» - لوحة 360  : نهاية السرعة الدنيا اإللزامية ؛

» - لوحة 361  : نهاية املمر اإللزامي على الدراجات ؛

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

- لوحة 365 : نهاية إلزامية استعمال سالسل الثلوج في عجلتي   «

»القيادة على األقل ؛

» - لوحة 366  : نهاية إلزامية تشغيل األضواء ؛

» - لوحة 367  : نهاية املمر املخصص للترام ؛

» - لوحة 368  : نهاية املمر املخصص للعربات البطيئة.

زرقاء) أرضية  لها  الشكل،) دائرية  اإللزام  نهاية  لوحات  »تكون 

األبيض) باللون  والكتابات  الرموز  وتكون  بيضاء) بحاشية  »محاطة 

»وتتضمن خطا أحمرا مائال.

»5)-)تتكون لوحات تحديد املناطق ونهاية تحديد املناطق من):

» - لوحة 370.1 : دخول منطقة ممنوع فيها الوقوف ؛

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

370.1)و370.2)و370.3)و370.4)و370.5)مربعة) »تكون اللوحات)

»الشكل وذات أرضية بيضاء)وحاشية باللون األحمر.)وتحمل إعادة)

»لإلشارة)328.1)املناسب ملنع الوقوف.

إلى) (370.5 و) (370.2 اللوحات) في  األبيض  باللون  الكتابة  »تشير 

»التناوب في مدة نصف شهر بالنسبة للوقوف املسموح به.

باللون) أيضا رموزا  و370.5) و370.4) (370.3 اللوحات) »تتضمن 

»األسود.

األصغر) ضلعها  ويكون  الشكل  مستطيلة  (371 اإلشارة) »تكون 

الكتابات) تكون  باللون األحمر.) وحاشية  لها أرضية بيضاء) »أفقيا،)

»باللون األسود وتحمل إعادة لإلشارة)323)املناسبة لتحديد السرعة)

»في)30)كلم في الساعة.

».........................................................................)الباقي بدون تغيير.«

»املادة)6.)-)تنقسم العالمات واملعالم التي تحتوي على إشارات إلى):

»1)-)لوحات اإلرشاد):

»أ()لوحات البيانات من)400)الى)440)والتي تعطي معلومات مفيدة)

»لسياقة املركبات):

» - لوحة 401.1 : موقف للسيارات ؛

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

» - لوحة 422 : إعالن عن األداء بالبطاقة البنكية ؛

- لوحة 423.1 : إعالن عن األداء بواسطة االشتراك بالبطاقة   «

»البنكية ؛

» - لوحة 423.2 : إعالن عن األداء عن بعد بواسطة االشتراك ؛

» - لوحة 424 : إعالن عن األداء بواسطة القطع النقدية ؛

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

» - لوحة 435 : نهاية املمر الخاص بالراجلين واملركبات بدون محرك ؛

» - لوحة 436 : موقف الحافالت ؛
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» - لوحة 437 : موقف الترام ؛

» - لوحة 438 : مكان التوقف على استعجال.

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

»تكون لوحات اإلرشاد بأرضية زرقاء)و حاشية باللون األبيض.)

»وتكون الرموز والكتابات باللون األبيض باستثناء):

» - اللوحة 403 التي لها أرضية بيضاء وحاشية حمراء وتحتوي على 

»رمز متعدد األلوان ؛

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

- اللوحات 405 و415 و425 التي تتضمن رموزا باللون األسود   «

»داخل مثلث باللون األبيض ؛

- اإلشارة 423.2 حيث يكون رمزها باللون البرتقالي داخل مربع   «

»باللون األسود ؛

» - اإلشارة 434 حيث يكون أحد رموزها باللون األخضر ؛

» - اإلشارة 435 حيث يكون أحد رموزها باللون األخضر ومقطوعة 

»بخط مائل باللون األحمر.

»ب()لوحات الخدمات)):

من) القرب  أو  وجود  عن  معلومات  الخدمات  لوحات  »تعطي 

»الخدمات أو مرافق ذات فائدة ملستعملي الطريق وتتضمن):

» - لوحة 440 : مركز إغاثة ؛

» - لوحة 442 : معدات وخدمات متنوعة ؛

» - لوحة 443 : محطة إصالحات أولية ؛

» - لوحة 444 : محطة هاتف ؛

» - لوحة 444.1 : محطة نداء االستغاثة ؛

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

» - لوحة 472 : اإلشعار املسبق باألداء.

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

»ج()لوحات اإلخبار والسالمة الطرقية):

»توضع لوحات اإلخبار والسالمة الطرقية على الطرق من أجل)

»تذكير مستعملي الطرق بقواعد السالمة الطرقية وتتضمن):

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

»ال تحتوي اإلشارات)480)إال على كتابات تبتدئ بعبارة)»من أجل)

»سالمتكم«)وهي ذات أرضية زرقاء)وكتابات باللون األبيض.

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

وذات) الشكل  مستطيلة  (484 و) (483 و) (482 اإلشارات) »تكون 

األعلى واألسفل من) الجانب  فى  الوسط وزرقاء) في  بيضاء) »أرضية 

»اللوحة.)وتكون الكتابات باللون األبيض والرموز باللون األزرق مع)

»وجود خط مائل متقطع أحمر على اللوحة رقم)484.

»2)-)لوحات االتجاه):

ويتم وضعها عند) اتباعه.) »تبين هذه اللوحات االتجاه الواجب 

»ملتقى الطرق بكيفية تجعل املناورة عند االقتضاء)تتم أمام اللوحة.)

»وتتضمن):

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

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

بيضاء) الطريق  على  املنصوبة  االتجاهات  تبيان  لوحات  »تكون 

 »ولها حاشية سوداء)باستثناء)اللوحات)511)و)512)و)513.1)و)513.2

»و)514)و)515.1)و)515.2)و)516.1)و)516.2)و)517)و)518.1))و)518.2 

األماكن واملعلومات عن) وتكون أسماء) (.520 و) (519.2 و) (519.1 »و)

»املسافات إذا احتوت عليها تلك اللوحات وكذا تشكيل تقاطع الطرق)

»باللون األسود.

الكتابات) إضافة  مع  (509 للوحة) مطابقة  (511 اللوحة) »تكون 

»املتعلقة باتجاه الطريق السيار بحروف بيضاء)داخل مستطيل أزرق.

محاطة بحاشية وبها رموز) بأرضية بيضاء) (512 اللوحة) »تكون 

»وكتابات باللون األسود أو بأرضية باللون األزرق لها حاشية وبها)

»رموز وكتابات بيضاء)إذا كان املسار الذي تشير إليه طريقا سيارا.

»تكون اللوحتين)513.1)و)513.2)وكذا لوحات االتجاه في الطريق)

وتكون) بيضاء،) بحاشية  محاطة  األزرق  باللون  بأرضية  »السيار 

»الكتابات والرموز بيضاء.

تهم كل مسار من) جزئين أو عدة أجزاء) (514 اللوحة) »تتضمن 

»املسارات املؤكدة.)بالنسبة للمسارات الطرقية غير الطرق السيارة،)

محاطة بحاشية لونها أسود وبداخلها) »تكون أرضية اللوحة بيضاء)

»كتابات باللون األسود.)أما إذا كان املسار مارا بطريق سيار فتكون)

»األرضية باللون األزرق محاطة بحاشية لونها أبيض وتكون الكتابات)

»والرموز باللون األبيض.
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.........................................................................................................«

»ألوان لوحات االتجاه):

»تحدد ألوان األرضية املستعملة في إشارات االتجاه حسب صنف)

»الطريق حيث يستعمل):

» - األبيض في الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية ؛

» - األزرق في لوحات السالمة الطرقية وفي الطرق السيارة ؛

» - األخضر عند مخارج الطرق السيارة ؛ 

» - البني في اللوحات املتضمنة ملعلومات سياحية أو محلية ؛

» - األبيض في باقي الحاالت ؛

» - األصفر في إشارات االتجاه املؤقتة.

»3)-)لوحات املواقع):)

تمكن الخراطيش من تحديد رقم الطريق التي نصبت عليها،) »أ()

»وتكون موضوعة فوق اللوحات املعنية بها.)وتتضمن تعريفا للطريق)

»مكونا من رقم.

»وتنقسم هذه الخراطيش إلى):

» - 600.1 : تشير إلى رقم الطريق الوطنية وتكون مستطيلة الشكل 

»ولها أرضية حمراء محاطة بحاشية باللون األسود وتحمل كتابة 

»باللون األبيض ؛

» - 600.2 : تشير إلى رقم الطريق الجهوية وتكون مستطيلة الشكل 

»ولها أرضية صفراء محاطة بحاشية باللون األسود وتحمل كتابة 

»باللون األسود ؛

» - 600.3 : تشير إلى رقم الطريق اإلقليمية وتكون مستطيلة الشكل 

»ولها أرضية بيضاء محاطة بحاشية باللون األسود وتحمل كتابة 

»باللون األسود ؛

» - 600.4 : تشير إلى رقم الطريق الغابوي وتكون مستطيلة الشكل 

»ولها أرضية خضراء محاطة بحاشية باللون األسود وتحمل كتابة 

»باللون باألبيض.

»تنصب هذه الخراطيش فوق لوحات املواقع أو لوحات االتجاه)

»تكملة لها.

»ب()لوحات األماكن أو األنهار التي تعبرها الطريق):

التجمعات  )مداخل(  حدود  عند  تنصب  التي   601.1 لوحة   -  «

»العمرانية وهي مستطيلة الشكل ولها أرضية بيضاء محاطة بخط 

»أحمر وذات حاشية بيضاء. وتكون الكتابات باللون األسود؛

» - لوحة 601.2 التي تنصب عند نهاية )مخارج( التجمعات العمرانية 

» وهي مستطيلة الشكل ولها أرضية بيضاء وحاشية باللون األسود 

» وخط أحمر مائل. وتكون الكتابات باللون األسود ؛

» - اللوحة 602.1 التي تعرف بأسماء »أماكن بعينها« وهي مستطيلة 

الكتابات  وتكون  بيضاء.  وحاشية  زرقاء  أرضية  ولها  »الشكل 

»باللون األبيض ؛

» - اللوحة 602.2 التي تشير إلى أسماء األنهار وهي مستطيلة الشكل 

الكتابات  وتكون  األسود.  باللون  وحاشية  بيضاء  أرضية  »ولها 

»واألشكال باللون األسود ؛

- اللوحة 603.1 التي تشير إلى موقع باحة على الطريق السيار   «

»وهي مستطيلة الشكل ولها أرضية زرقاء وحاشية بيضاء. وتكون 

»الكتابات باللون األبيض ؛

» - اللوحة 603.2 التي تشير إلى نهاية باحة على الطريق السيار وهي 

»مستطيلة الشكل ولها أرضية زرقاء وحاشية باللون األسود وخط 

»أحمر مائل. وتكون الكتابات باللون األبيض.

إلى تجمعات) التي تشير  (601.2 و) (601.1 اللوحات) »توضع فوق 

»عمرانية خراطيش تحمل رقم الطريق.

»ج()صفائح الشوارع من نوع)610 :

»تمكن مستعملي الطريق من تحديد اسم الشارع املنصوبة فيه.)

الجماعة) باسم  العبارة  تتميم هذه  الشارع ويمكن  »وتتضمن اسم 

»وشعارها ورقم الدائرة أو أرقام البنايات عند تقاطع الطرق.

 »وتكون مستطيلة الشكل والكتابات بالحروف العربية واألمازيغية

»باإلضافة إلى نسخها بحروف التينية.

»د()إرشاد الراجلين ملنافذ اإلغاثة):

للراجلين الطريق الواجب سلوكه) و642.2) (641.1 »تبين اللوحات)

»للوصول إلى منفذ اإلغاثة.)وتوضع موازية ملحور قارعة الطريق كل)

»100)متر.
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التموقع) وصفائح  الطريق  على  املوضوعة  املعالم  تمكن  »ه()

»مستعملي الطرق من تحديد مكانهم على الطريق.

»وتنقسم إلى األنواع التالية):

» - املعلمة 21 وتستعمل لإلشارة إلى الحدود بين األقاليم املجاورة. 

وبكتابات  بيضاء  أرضية  فوق  املجاورة  األقاليم  أسماء  »وتبين 

باللون  الطريق  رقم  منها  العلوي  الجزء  ويبين  األسود.  »باللون 

»األسود ويختلف لون هذا الجزء حسب صنف الطريق : أحمر 

»بالنسبة للطرق الوطنية وأصفر بالنسبة للطرق الجهوية وأزرق 

»بالنسبة للطرق اإلقليمية ؛

وتبين املبلطة  الطرقية  الشبكة  فوق  وتستعمل   22 املعلمة   -  «

»اسم املسار وبيانات التحديد الطولي باللون األسود فوق أرضية 

»بيضاء. ويختلف لون رأسها حسب صنف الطريق : أحمر بالنسبة 

»للطرق الوطنية وأصفر بالنسبة للطرق الجهوية وأزرق بالنسبة 

»للطرق اإلقليمية. ويمكن كذلك أن تبين علو الطريق على الجانب 

»املوازي للطريق ؛

- املعلمة 23 وهي عبارة عن صفيحة لتبيان التموقع الكيلومتري   «

الطريق  اسم  وتبين  الشكل  مربعة  وهي  السيارة.  الطرق  »على 

»السيار بالحرف »أ« متبوع برقم وبيانات التحديد الطولي فوق 

»أرضية باللون األزرق وبكتابات بيضاء ؛

» - املعلمة 24 وهي عبارة عن صفيحة لتبيان تموقع النقط املميزة 

»وتستعمل في الشبكة الطرقية املبلطة. وهي مستطيلة الشكل 

النقط املميزة فوق  ببيانات تحديد  »وتبين اسم الطريق متبوع 

» أرضية بيضاء وبكتابات باللون األسود. ويبين الجزء العلوي منها

»رقم الطريق ويختلف لون هذا الجزء حسب صنف الطريق : 

»أحمر بالنسبة للطرق الوطنية وأصفر بالنسبة للطرق الجهوية 

»وأزرق بالنسبة للطرق اإلقليمية. وتكون الكتابة باللون األسود 

»باستثناء املعلمة الخاصة بالطرق اإلقليمية حيث تكون الكتابة 

»باللون األبيض.

»........................................................................)الباقي بدون تغيير.«

في) واملدرجة  أدناه  املذكورة  العالمات  تستعمل  (- (.7 »املادة)

»السلسلتين)10)و)30)للداللة على موقع األخطار أو))لتعزيز التشوير)

»وهي):

الطرق  على  املتواجدة  املنعرجات  في  وتستعمل   11.1 األرمة   -  «

»املصنفة وهي أسطوانية الشكل وذات لون أبيض. ويختلف لون 

»الجزء العلوي منها حسب صنف الطريق: أحمر بالنسبة للطرق 

»الوطنية وأصفر بالنسبة للطرق الجهوية وأزرق بالنسبة للطرق 

»اإلقليمية ؛

ملتقيات  عند  التموقع  تشوير  لتعزيز  وتستعمل   11.3 األرمة   -  «

»الطرق. وهي أسطوانية الشكل وذات لون أبيض وتحمل شريطا 

»أحمرا عاكسا للضوء تحت رأس األرمة باللون األبيض ؛

على  واملستمر  الدائم  التشوير  لتعزيز  جهاز  وهي   11.4 األرمة   -  «

»األرض. وهي أسطوانية الشكل وذات لون أبيض وتحمل شريطين 

»مفترقين عاكسين للضوء باللون األبيض ؛

في  الدائم على األرض  التشوير  لتعزيز  11.5 وهي جهاز  - األرمة   «

أزرق  لون  وذات  الشكل  أسطوانية  وهي  متباعدة.  »اتجاهات 

»وتحمل شريطين مفترقين عاكسين للضوء باللون األبيض ؛

» - األرمة 11.6 وتستعمل لتحديد قارعة الطريق. وهي شبه منحرفة 

»الشكل وتحمل شريطا مائال باللون األسود فوق مستطيل عاكس 

»للضوء باللون األبيض ؛

» - األرمة 12 وتستعمل في املنعرجات على شكل لوحة ديكور مكونة 

»من سهم واحد أو أكثر باللون األبيض واألزرق على التوالي. وهي 

»لوحة مستطيلة الشكل إذا كان الديكور يحتوي على عدة أسهم 

»ومربعة إذا كان ال يمثل إال سهما واحدا ؛

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

تباعد  إلى  لإلشارة  امللتقيات  عند  وتستعمل   15.1 األرمة   -  «

دائرة  وتتكون من عنصر وحيد على شكل نصف  »االتجاهات. 

»تحمل في واجهتها األمامية سهمين بلون أبيض فوق أرضية زرقاء ؛

تباعد  إلى  لإلشارة  امللتقيات  عند  وتستعمل   15.2 األرمة   -  «

»االتجاهات. وتتكون من عدة عناصر تحمل الواجهة األمامية لكل 

»عنصر منها رسما على شكل سهم بلون أبيض فوق أرضية زرقاء ؛

» - ............................................................ الباقي بدون تغيير.«



عدد)6832 - 23)ربيع األول)1441 )21)نوفمبر)2019( الجريدة الرسمية2)128  

-)العالمات الضوئية املنظمة لحركة املركبات أو عبور) (.9 »املادة)

»الراجلين.

»تكون ألوان العالمات الضوئية املنظمة لحركة املركبات أو عبور)

»الراجلين).................................................................................................

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

»1)-)أضواء)من صنف)802:)إشارات ثالثية األلوان

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

إشارات تخصيص) (: (811 و) (810 و) (809 إشارات من صنف) (- (7«

»املسالك

»توضع هذه اإلشارات على كل مسلك على الطريق قصد تنظيم)

»حركة السير بشكل منفصل على هذه املسالك.)وتتكون من):

- إشارة حمراء قارة من صنف 809 تكون على شكل »X« على   «

»أرضية سوداء مربعة الشكل وتعني منع استعمال املسلك أسفله؛

» - إشارة خضراء قارة من صنف 810 تكون على شكل سهم متجه 

»نحو األسفل على أرضية سوداء مربعة الشكل وتعني السماح 

»باستعمال املسلك أسفله؛

»  - إشارة صفراء وامض من صنف 811 تكون على شكل سهم

»مائل متجه نحو األسفل على أرضية سوداء مربعة الشكل وتعلن 

»عن منع السير في املسلك الذي توجد تحته. وتعني وجوب تحويل 

»االتجاه نحو املسلك املحاذي للطريق واملشار إليه بالسهم.

».........................................................................)الباقي بدون تغيير.«

»املادة)11.)-)التشوير املؤقت

أدناه) املذكورة  املؤقت  التشوير  وأجهزة  العالمات  »تستعمل 

»واملدرجة في السلسلة)900)لإلعالن عن عائق أو خطر مؤقت.

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

الشكل أرضيتها) مثلثة  (908 إلى) (900 الخطر من) »تكون لوحات 

وتكون) بيضاء.) وبحاشية  عريض  أحمر  بشريط  محاطة  »صفراء)

»الرموز والكتابات باللون األسود باستثناء):

التي تحتوي على رموز دالة على لون العالمات   905 اللوحة   -  «

»الضوئية في اللوحة 961.1 و 961.2  )األحمر واألصفر واألخضر( ؛

» - اللوحة 908 والتي تكون رموزها باللونين األحمر واألسود.

»........................................................................ الباقي بدون تغيير.«

املادة الثانية

 تنشر بالجريدة الرسمية تسمية عالمات السير على الطرق موضوع

القرار رقم)2805.14)الصادر في)3)شوال)1435))فاتح أغسطس)2014()

املتعلق بعالمات السير على الطرق كما وقع تغييره وتتميمه بهذا القرار.

املادة الثالثة

الرسمية) بالجريدة  القرار  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء) تنفذ 

مقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي املرفق بأصل هذا القرار.

وتطبق أحكامه على جميع الجهات املخول لها وضع عالمات السير)

على الطرق العمومية املفتوحة أمام حركة السير حسب القوانين)

الجاري بها العمل.

تنجز عمليات التشوير ووضع عالمات السير على الطرق العمومية)

وفق) العمليات  هذه  نوع  كان  كيفما  السير،) حركة  أمام  املفتوحة 

مقتضيات هذا الدليل.

املادة الرابعة

تطبق مقتضيات هذا القرار والدليل العام للتشوير الطرقي عند)

كل استبدال لإلشارات أو األضواء)أو العالمات على األرض املوضوعة)

حاليا.

أو العالمات على األرض املوضوعة) تبقى اإلشارات أو األضواء)

الطرقي) للتشوير  العام  القرار وللدليل  لهذا  والغير مطابقة  مجددا 

ملدة أقصاها عشر سنوات ابتداء)من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة)

الرسمية.

املادة الخامسة

بالجريدة) نشره  تاريخ  من  ابتداء) املشترك  القرار  بهذا  يعمل 

الرسمية.)

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

 وزير التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

الرسمية للجريدة  الرسمية  الترجمة  نشرة  في  الطرقية  اإلشارات  ملحق   يراجع 

عدد)6832)بتاريخ)23)ربيع األول)1441 )21)نوفمبر)2019(.
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فصوصيخاصة

قربليلوزيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجيست كي بملاء)لقم) 1. )33)صادل)
بإلمضاء) بتفويضي أكتوار) 21)() ( (  1331 صفر) (12 في)

 بملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة نادية نحيل،)مديرة أنظمة املعلومات،)اإلمضاء)
على) أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
املثبتة) الوثائق  وعلى  املوارد  وقبض  االعتمادات  بصرف  األوامر 
للنفقات وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة بميزانية مرفق الدولة)
املسير بصورة مستقلة املسمى)»مديرية النقل عبر الطرق والسالمة)

الطرقية«)التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

قرارات تعيين لجن فتح) ( يفوض إلى السيدة نادية نحيل إمضاء)
األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية املبرمة من طرف مديرية)
والنقل) التجهيز  لوزارة  العامة  امليزانية  إطار  في  املعلومات  أنظمة 
وميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة) واللوجيستيك واملاء)

املسمى)»مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية«):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 

درهم.

كما يفوض إليها إمضاء)اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها)

أعاله وفسخها واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية)

املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق)

50.000)درهم.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيدة نادية نحيل اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

التالية):

للقيام  املعلومات  أنظمة  مديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر   -

بمأموريات داخل املغرب ؛

التابعين  والعرضيين  املياومين  واألعوان  املوظفين  تدبير شؤون   -

ملديرية أنظمة املعلومات ما عدا التصرفات اإلدارية التالية :

اتخاذ قرارات التوظيف)؛•)

اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية)؛•)

املرتبين•) لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات   اتخاذ 

في السلم)11)؛

اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين)•)

بإدارات أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الرابعة

إذا تغيبت السيدة نادية نحيل أو عاقها عائق نابت عنها كل من)

السيدة نادية الصغير،)رئيسة قسم استغالل وسالمة األنظمة بمديرية)

األولى) املادتين  موضوع  التفويض  يخص  فيما  املعلومات  أنظمة 

رئيسة قسم التصاميم املديرية) والثالثة أعاله والسيدة مينة أزمو،)

وتطوير البرامج بنفس املديرية فيما يخص التفويض موضوع املادة)

األولى أعاله.
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)املادة الخامسة

 1439 رجب) من  (22 في) الصادر  (1285.18 رقم) القرار  ينسخ 

)9)أبريل)2018()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر))2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قربليلوزيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجيست كي بملاء)لقم) 3332.1)صادل)

بإلمضاء) بتفويضي أكتوار) 21)() ( (  1331 صفر) (12 في)

 بملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) ((30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطرق) عبر  النقل  مدير  ديب،) الدين  نور  السيد  إلى  يفوض 

التجهيز) وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) الطرقية،) والسالمة 

والنقل واللوجيستيك واملاء)على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض)

وصرف) للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  املوارد  وقبض  االعتمادات 

بصورة) املسير  الدولة  مرفق  بميزانية  املفتوحة  االلتزام  اعتمادات 

مستقلة املسمى)»مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية«)التابع)

لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وكذا الحساب الخصو�صي)

النفقات) (3.2.0.0.1.00.006 املوارد) (3.1.0.0.1.00.006 للخزينة رقم)

املسمى)»صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط)

بين املدن«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد نور الدين ديب إمضاء)قرارات تعيين لجن فتح)

امليزانية) التالية املبرمة في إطار  األظرفة واملصادقة على الصفقات 

العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وميزانيات مرفقي)

عبر) النقل  »مديرية  املسميان) مستقلة  بصورة  املسيرين  الدولة 

االختبارات) الوطني إلجراء) »املركز  و) الطرقية«) والسالمة  الطرق 

»صندوق) املسمى) للخزينة  الخصو�صي  الحساب  وكذا  والتصديق«)

مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين املدن«):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية  

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 درهم.

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 

لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها)

ال يفوق)50.000)درهم.
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)املادة الثالثة

يفوض إلى السيد نور الدين ديب اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

املتعلقة باختصاصات مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية)

الصادر في (2.06.472 15)من املرسوم رقم)  املنصوص عليها في املادة)

بتحديد اختصاصات وتنظيم) ()2008 أغسطس) (4(  1429 شعبان) (2

كما) التنظيمية.) التجهيز والنقل ما عدا املراسيم والقرارات  وزارة 

يفوض إليه إمضاء)الوثائق املتعلقة بتنسيق ومراقبة أعمال التجهيزات)

واملراقبة التقنية والتصديق على العربات وتوابعها ودراسة النماذج)

التي تساعد على االقتصاد في الطاقة في النقل الطرقي والتصديق على)

إحداث شبكات ومراكز الفحص التقني وتتبعها ومراقبتها واعتماد)

مؤسسات تكوين األعوان الفاحصين التقنيين وكذا القرارات املتعلقة)

باعتماد الصناع ووكالئهم.

األوامر) على  اإلمضاء) ديب  الدين  نور  السيد  إلى  يفوض  كما 

الصادرة ملوظفي مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية للقيام)

بمأموريات داخل املغرب والوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين)

واألعوان املياومين والعرضيين ما عدا الوثائق التالية):

-)قرارات التوظيف)؛

-)قرارات التسمية في مناصب املسؤولية)؛

-)قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم)11)؛

- قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة وإلحاق 

املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد نور الدين ديب أو عاقه عائق ناب عنه):

اإلدارية  والشؤون  امليزانية  قسم  رئيس  رملي،  شكيب  السيد   -

بمديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية وذلك فيما يخص :

( التفويض موضوع املادة األولى أعاله من هذا القرار)؛•

( قرارات تعيين لجن فتح األظرفة املتعلقة بالصفقات التالية)•

والنقل) التجهيز  لوزارة  العامة  امليزانية  إطار  في  املبرمة 

وميزانية مرفق الدولة املسير بصورة) واللوجيستيك واملاء)

والسالمة) الطرق  عبر  النقل  »مديرية  املسمى) مستقلة 

الطرقية«):

1)-)الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات)

 5.000.000 يفوق) إذا كان مبلغها ال  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية 

درهم)؛

2)-)الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية))

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق)2.000.000)درهم)؛

وكذا) التفاوضية  املسطرة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات  (- (3

الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق)500.000 

درهم.

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 

لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها)

ال يفوق)50.000)درهم.

( تدبير شؤون املوظفين وإمضاء)األوامر الصادرة لهم للقيام)•

بمأموريات داخل املغرب.

بمديرية  الطرقي  النقل  رئيس قسم  الدين،  السيد شهيدي عز   -

النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية وذلك فيما يخص :

( الرخص االستثنائية لنقل األشخاص نحو املناطق الجنوبية)؛•

( إمضاء)رخص استغالل الخطوط الدولية الطرقية املنتظمة)•

بين املغرب وإحدى الدول األجنبية وتجديدها وتغييرها)؛

( الشركات)• بين  املبرمة  الشراكة  اتفاقيات  على  املصادقة 

املغربية واألجنبية املتعلقة بالنقل الطرقي الدولي للبضائع)؛

( الترخيص االستثنائي ملركبات النقل الدولي املرقمة بالخارج)•

بالدخول الفارغ إلى التراب الوطني)؛

( واستغالل)• بفتح  املتعلقين  والترخيص  املبدئية  املوافقة 

واستغالل) وبفتح  سائق  بدون  السيارات  كراء) مؤسسات 

بعض) لتحيين  الرخص  تغيير  وكذا  الفرعية  املؤسسات 

عناصرها.

- الرخص االستثنائية لعبور التراب الوطني للشاحنات والحافالت 

الفارغة املتوجهة لدول جنوب الصحراء.

)املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر))2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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قربليلوزيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجيست كي بملاء)لقم) 3331.1)صادل)

بإلمضاء) بتفويضي أكتوار) 21)() ( (  1331 صفر) (12 في)

 بملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة والسيما املادة األولى منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة أمان فتح اللـه،)مديرة املالحة التجارية،)إمضاء)

قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية)

املبرمة من طرف مديرية املالحة التجارية في إطار امليزانية العامة)

وميزانية مرفق الدولة) لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

املسير بصورة مستقلة املسمى)»مديرية املالحة التجارية«):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 200.000 

درهم.

كما يفوض إليها إمضاء)اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها)

أعاله وفسخها واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية)

املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق)

50.000)درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة أمان فتح اللـه اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

في) التجارية املنصوص عليها  املتعلقة باختصاصات مديرية املالحة 

 1429 شعبان) (2 في) الصادر  (2.06.472 من املرسوم رقم) (20 املادة)

التجهيز) وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  ()2008 أغسطس) (4(

والنقل ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

األوامر) على  اإلمضاء) اللـه  فتح  أمان  السيدة  إلى  يفوض  كما 

الصادرة ملوظفي مديرية املالحة التجارية للقيام بمأموريات داخل)

املغرب والوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين)

والعرضيين ما عدا التصرفات اإلدارية التالية):

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

- اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم 11 ؛

- اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة 

وإلحاق املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة أمان فتح اللـه أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

رئيس قسم النقل البحري بمديرية املالحة التجارية) أناس الولية،)

وذلك فيما يخص التفويض موضوع املادة األولى أعاله وكذا الوثائق)

وإمضاء) التجارية  املالحة  مديرية  موظفي  شؤون  بتدبير  املتعلقة 

األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر))2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 قـــربليلوزيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجيست كي بملاءيلقمي 1.)333ي
صادليفيي12يصفري1331ي) يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إلجراء) الوطني  املركز  رئيس  أديب،) كريم  السيد  إلى  يفوض 
االختبارات والتصديق بالدار البيضاء،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)
على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان التابعين)

لنفس املركز):

- األوامر الصادرة للوظفين للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- الرخص اإلدارية واملرضية ؛

- ملفات إصابات العمل ؛

- اإلنذار بااللتحاق بالعمل.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد كريم أديب اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية)
املتعلقة بتنسيق ومراقبة أعمال أجهزة املراقبة التقنية والتصديق)
على العربات وتوابعها ودراسة النماذج التي تساعد على االقتصاد)
في الطاقة في النقل الطرقي وكذا القرارات املتعلقة بشبكات ومراكز)
الفحص التقني وتتبعها ومراقبتها واعتماد مؤسسات تكوين األعوان)
الفاحصين التقنيين وكذا القرارات املتعلقة باعتماد الصناع ووكالئهم)
تفتيش) وأعوان  وهيئات  املركبات  مراقبة  وأعوان  هيئات  وتأهيل 
املركبات) لخبراء) الوطنية  القائمة  وتحديد  التقني  الفحص  مراكز 

املصابة بأضرار خطيرة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد كريم أديب أو عاقه عائق ناب عنه السيد عصام)

رئيس مصلحة التصديق على العربات وتوابعها باملركز) بنشعبون،)

االختبارات والتصديق فيما يخص التفويض املشار) الوطني إلجراء)

إليه أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر))2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قربليلوزيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجيست كي بملاء)لقم) 3333.1)صادل)

بإلمضاء) بتفويضي أكتوار) 21)() ( (  1331 صفر) (12 في)

 بملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) ((30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير املعهد العالي للدراسات) يفوض إلى السيد محمد بريويك،)

قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على) إمضاء) البحرية،)

الصفقات املبرمة في إطار ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة)

املسمى)»املعهد العالي للدراسات البحرية«)عن طريق طلبات العروض)

وكذا الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق)

20.000.000)درهم).

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد بريويك اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على جميع الوثائق والتصرفات)

اإلدارية التالية التي تدخل ضمن اختصاصات املعهد العالي للدراسات)

البحرية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

- األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

عدا  ما  والعرضيين  املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون  تدبير   -

التصرفات اإلدارية التالية :

• اتخاذ قرارات التوظيف ؛

• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

في  املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات  اتخاذ   •

السلم 11 ؛

• اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة 

وإلحاق املوظفين بإدارات أخرى.

)املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد بريويك أو عاقه عائق ناب عنه السيد خالد)

الكاتب العام للمعهد العالي للدراسات البحرية وذلك فيما) مترجي،)

يخص التفويض املشار إليه في املادتين األولى والثانية أعاله.

)املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر))2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قربليلوزيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجيست كي بملاء)لقم) 3333.1)صادل)

بإلمضاء) بتفويضي أكتوار) 21)() ( (  1331 صفر) (12 في)

 بملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768 وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349 وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 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)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين)

بعده اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

باملصالح) الخاصة  التالية  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  عـــــلى  واملاء)

التابعة لهم):

الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  مقررات   -

املبرمة اإلعذارات  على  اإلمضاء  ذلك  في  بما  وفسخها   التالية 

في إطار االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير التجهيز والنقل 

الدولة  مرفق  وميزانية  العامة  امليزانية  من  واملاء  واللوجيستيك 

املسير بصورة مستقلة املسمى »مديرية النقل عبر الطرق والسالمة 

التابعة  للخزينة  الخصوصية  الحسابات  وميزانيات  الطرقية« 

لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء :

• الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض املفتوحة وكذا 

مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

ال يفوق 20.000.000 درهم ؛
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وكذا  التفاوضية  املسطرة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •

مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

ال يفوق 1.000.000 درهم.

- مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئات 

شخص  املكلف  األثقال  وحامالت  املصاعد  ومراقبة  الستالم 

بمرافقتها ؛

باملوانئ  املتعلقة  واملالية  واالقتصادية  االستراتيجية  الدراسات   -

وامللك العمومي البحري ذات الطابع الجهوي ؛

بتتبع  املتعلقة  والوثائق  املينائية  واملشاريع  املديرية  املخططات   -

تنفيذ املخطط املديري للهيدروغرافيا وتجميع املعطيات الهيدر-

أقيانوغرافية على صعيد الجهة ؛

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -

البحرية ؛

- التصرفات اإلدارية الخاصة بتأمين التركيبة املالية وتتبع املشاريع 

 ذات الطابع الجهوي املمولة من طرف مانحي القروض الوطنية

أو الدولية أو في إطار التعاون الدولي أو عن طريق الشراكة ؛

- املخططات والبرامج الخاصة بالدراسات التقنية املتعلقة بالبنيات 

التحتية املينائية والبحرية املنجزة من طرف املديريات اإلقليمية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك التابعة للجهة واملصادقة عليها ؛

- التقارير املنجزة من طرف املديرية الجهوية واملتعلقة بتنفيذ وتدبير 

قوانين املالية ؛

- مؤشرات األهداف املسطرة لبرامج االستثمار على الصعيد الجهوي 

املعدة من طرف املديرية الجهوية ؛

املينائية  التقني لإلعدادات  بالتنسيق والتأطير  املتعلقة  الوثائق   -

والبحرية على مستوى الجهة ؛

املوقعة االتفاقيات  وتنفيذ  بتتبع  املتعلقة  اإلدارية  التصرفات   - 

من طرف الوزارة على صعيد الجهة ؛

- التصرفات اإلدارية املساهمة في تحسين جودة األشغال وبلورة 

املعايير وإنجاز دفاتر التحمالت املشتركة ودالئل اإلرشادات وكذا 

دفاتر التحمالت الخاصة واملساطر ؛

على  البحري  العمومي  امللك  لتثمين  االستراتيجية  الدراسات   -

الصعيد الجهوي ؛

- دراسات البرمجة املعمارية والتقنية للمشاريع ذات البعد الجهوي 

التي ال تتجاوز كلفتها عشرون مليون )20.000.000( درهم ؛

العمومية  املباني  وتأهيل  صيانة  بمشاريع  املتعلقة  الدراسات   -

التابعة للجهة ؛

- الدراسات العامة املتعلقة بالتجهيزات العامة على صعيد الجهة ؛

- الدراسات املتعلقة بمشاريع بناء التجهيزات العامة التابعة للجهة 

التي ال تتجاوز كلفتها عشرون مليون )20.000.000( درهم ؛

بالتجهيزات  املتعلقة  باملشاريع  الخاصة  التقني  التدقيق  - ملفات 

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات  طرف  من  املنجزة  العامة 

واللوجيستيك التابعة للجهة ؛

- الدراسات واألبحاث والتجارب املتعلقة بتطوير وتثمين التقنيات 

املحلية للبناء وتطوير اإلجراءات املتعلقة بتكييف املعايير التقنية 

مع الخصوصيات املحلية ؛

- الدراسات املتعلقة بكل من :

والجهوية  الوطنية  الطرق  تهم  التي  الطرقية  املخططات   •

واإلقليمية باستثناء الطرق السيارة ؛

التمهيدية  الدراسات  ذلك  في  بما  العادية  الفنية  املنشآت   •

والتفصيلية والتنفيذية باستثناء املنشآت الفنية ذات الطابع 

الخاص ؛

• البطاقات التقنية الخاصة بصيانة الطرق الوطنية والجهوية 

واإلقليمية ؛

• البرامج السنوية للصيانة الطرقية االعتيادية ؛

• طرق الولوج إلى مشاريع االستثمار.

الشبكة  وتحديث  وتهيئة  صيانة  برامج  وتتبع  إنجاز  إجراءات   -

الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

- محاضر تقييم العمليات املنجزة والتتبع السنوي ملؤشرات نجاعة 

األداء للبرامج على املستوى الجهوي ؛

الطابع  ذات  املهنيين  مطالب  وتتبع  بمعالجة  املتعلقة  الوثائق   -

الجهوي ؛

- قرارات وبطاقات التكليف بشرطة ملك الدولة العام وبمراقبة 

املقالع واللوحات اإلشهارية على جوانب طرق املواصالت التابعة 

للدولة الخاصة باملوظفين التابعين للجهة ؛
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 - اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ التصميم املديري للالتمركز اإلداري

على مستوى الجهة ؛

- قرارات تعيين املوظفين ونواب عنهم لإلشهاد على مطابقة نسخ 

الوثائق ألصولها على صعيد الجهة ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

الخاصة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام بالنسبة للمشاريع 

لوالة  املفوضة  االختصاصات  تدخل ضمن  ال  التي  االستثمارية 

الجهات والتي ال تفوق قيمتها مائتي مليون درهم )200.000.000 

درهم( ؛

- اتفاقيات وضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات املحلية تطبيقا 

والنقل  التجهيز  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين  املشتركة  للدورية 

واللوجيستيك واملاء حول تدبير الشواطئ من طرف الجماعات ؛

- الوثائق والتصرفات الخاصة بتدبير وحماية واملحافظة على ملك 

الدولة العام على الصعيد الجهوي املتعلقة باإلجراءات التالية :

• تتبع مشاريع االستثمار املفوضة إلى والة الجهات ؛

• السهر على تتبع مسطرة حاالت الترامي على ملك الدولة العام ؛

• ضمان تتبع عمليات مراقبة وحماية ملك الدولة العام ؛

• تتبع تحصيل اإلتاوات املترتبة عن استغالل ملك الدولة العام.

الصعيد  على  املينائي  االستغالل  وتتبع  وأمن  سالمة  إجراءات   -

الجهوي وخاصة املتعلقة منها ب :

• ضمان تجميع املعطيات املتعلقة بالوسط البحري ؛

)اللواء  بالشواطئ  املتعلقة  الحكامة  منتديات  في  املساهمة   •

األزرق، شواطئ نظيفة( ؛

• املشاركة في تنفيذ املخطط االستعجالي الوطني ملحاربة التلوث 

البحري وتتبع تدابيره ؛

• تخطيط وتتبع وتقييم العمليات املرتبطة بتشوير الشواطئ ؛

• املشاركة في التداريب واملحاكاة واألنشطة املرتبطة بحماية البيئة 

املينائية والبحرية ؛

• السهر على إنجاز الدراسات املتعلقة بمعرفة الوسط البحري.

- قرارات الترخيص بتصوير األفالم والروبورتاجات داخل املباني 

التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بناء على رأي 

املديرية اإلقليمية املعنية ؛

- قرارات إسناد املساكن اإلدارية التابعة للجهة بناء على اقتراح 

لجنة اإلسناد ؛

- محاضر تتبع أعمال اللجنة اإلدارية لتقييم العقارات موضوع نزع 

امللكية ؛

- انتداب املحامين للدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي 

تكون وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

وزارة  تكون  التي  القضايا  مختلف  في  الصادرة  األحكام  تنفيذ   -

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها على صعيد الجهة ؛

- مقررات أداء أتعاب املحامين الذين تم انتدابهم على صعيد الجهة 
من أجل الدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي تكون 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- ملفات تحديد ملك الدولة العام ؛

- التهيئة الخاصة بالسالمة الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

- الوثائق املتعلقة بسالمة املالحة والسباحة على صعيد الجهة ؛

- تجديد شواهد االمتثال املتعلقة بأمن املوانئ والتجهيزات املينائية ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

• تدبير الشؤون اإلدارية الخاصة باملديرين اإلقليميين للتجهيز 

إمضاء  ذلك  في  بما  الجهة  على صعيد  واللوجيستيك  والنقل 

األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

باستثناء  الجهة  صعيد  على  املوظفين  حركية  قرارات  اتخاذ   •

حركية املسؤولين ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   •

اململكة ؛

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات حوادث وإصابات العمل ؛

السكن  عن  االستثنائية  والتعويضات  العائلية  التعويضات   •

وتعويضات موزعي املكاملات الهاتفية ؛

• إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين ؛

• العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛

• اإلحالة على التقاعد ؛

• التنقيط ؛

املياومين  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير   •

والعرضيين ؛

• تنظيم وإنجاز دورات تكوينية ملوظفي املصالح التابعة للجهة.
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بلسادةي:

 -امبارك فنشا، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس -

ماسة بأكادير.

بلس دبتي بلسادةي:

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  زمزامي،  ميمون   -

لكلميم - واد نون.

 - فضلي بنمان، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأكادير -

إداوتنان.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  فرندي،  هشام   -

باشتوكة - إنزكان.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  السنو�صي،  محمد   -

لتارودانت.

باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة  رئيس  عريكة،  الله  عبد   -

الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

والية جهة

سوس - ماسة

 - ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم -

واد نون بكلميم.

- امبارك فنشا، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الشرادي،  خالد   -

بكلميم بالنيابة.

- أوصالح املختار، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم - واد نون.

والية جهة

كلميم - واد نون

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء بالعيون.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الربعي،  الحسن   -

للداخلة - وادي الذهب.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الفن،  الحق  عبد   -

بالعيون.

واملقالع  العمومي  امللك  تدبير  مصلحة  رئيس  مجدوبي،  محمد   -

باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون.

والية جهة

العيون - الساقية الحمراء

 - حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للداخلة -

وادي الذهب بوادي الذهب.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الجوي،  رشيد   -

بالداخلة.

- الحسين الهكسوس، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة - وادي الذهب.

والية جهة

الداخلة - وادي الذهب

 - عمار الحداد، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش -

آسفي بمراكش.

- لسوس  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  فنشا،  امبارك   - 

ماسة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  لطرش،  مصطفى   -

بمراكش.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  سحيتة،  الجياللي   -

بالحوز.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  السعدي،  عباس   -

بآسفي

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  رئيس مصلحة  بنتوكي،  - محمد   

للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

والية جهة

مراكش - آسفي

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  طبو�صي،  رشيد   -

للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  وداني،  أحمد   - 

بالدار البيضاء بالنيابة.

 - عبد املالك أبو النجاح، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

بسطات.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  زهير،  محمد   - 

باملحمدية.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيسة  العربي،  إلهام   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات وذلك ابتداء 

من 9 سبتمبر 2019.

والية جهة

الدار البيضاء - سطات
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واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  برادة،  منصف   - 

لبني مالل - خنيفرة ببني مالل.

 - عمار الحداد، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش -

آسفي.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الحسين،  طلحة   - 

ببني مالل.

- عبد الهادي لفريد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بأزيالل.

- إبراهيم العزاوي، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.

والية جهة

بني مالل - خنيفرة

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط - سال -القنيطرة بالرباط.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  طبو�صي،  رشيد   - 

للدار البيضاء - سطات.

- أحمد إدوم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الزوين،  سعيد   -

بالخميسات.

االقتصادية  والدراسات  التخطيط  مصلحة  رئيس  بوجة،  عزيز   -

- سال   - للرباط  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية   باملديرية 

القنيطرة.

والية جهة

الرباط - سال - القنيطرة

 - محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة -

تطوان - الحسيمة بطنجة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  العلواوي،  الكبير  عبد   -

للرباط - سال -القنيطرة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  تشيكرت،  محمد   -

بتطوان.

- احساين الحضري، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

والية جهة

طنجة - تطوان - الحسيمة

 - محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس -

مكناس بفاس.

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لدرعة - تافياللت.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديرة  نعيمة خديدج،   -

بفاس.

- الحسين أيت يشو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بمكناس.

- منى جيبر، رئيسة مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

والية جهة

فاس - مكناس

- عزيز أسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق 

بوجدة.

 - محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - 

مكناس.

 - معمر دحماني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة - 

أنجاد.

- عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالناضور.

- الهبري الزكراوي، رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية 

باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.

والية جهة

الشرق

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لدرعة - تافياللت بالرشيدية.

 -محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - 

مكناس.

- عبد الكريم العالوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالرشيدية.

- محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  بمصلحة  املكلف  نازي،  سعيد   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بدرعة - تافياللت.

والية جهة

درعة - تافياللت

بتفويض اإلمضاء) ()2019 أغسطس) (26(  1440 من ذي الحجة) (24 الصادر في) (3239.19 ينسخ القرار رقم) املادة الثانية.-)

واملصادقة على الصفقات.

املادة الثالثة.-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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قربليلوزيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجيست كي بملاء)لقم) 3335.1)صادل)
بإلمضاء) بتفويضي أكتوار) 21)() ( (  1331 صفر) (12 في)

 بملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768 وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349 وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 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)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين)
بعده اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
باملصالح) الخاصة  التالية  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  عـــــلى  واملاء)

التابعة لهم):

الصفقات   على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  مقررات   -
في  املبرمة  التالية وفسخها بما في ذلك اإلمضاء على اإلعذارات 
والنقل  التجهيز  وزير  لدن  من  إليهم  املفوضة  االعتمادات  إطار 
الدولة  مرفق  وميزانية  العامة  امليزانية  من  واملاء  واللوجيستيك 
املسير بصورة مستقلة املسمى »مديرية النقل عبر الطرق والسالمة 
التابعة   للخزينة  الخصوصية  الحسابات  وميزانيات  الطرقية« 

لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء :

• الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض املفتوحة وكذا 
مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

ال يفوق 5.000.000 درهم ؛

وكذا  التفاوضية  املسطرة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •
مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

ال يفوق 500.000 درهم.

- الدراسات التقنية املتعلقة بالبنيات التحتية املينائية والبحرية 
املتعلقة باملشاريع غير الكبرى ذات البعد اإلقليمي ؛

- اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتتبع إنجاز الدراسات املينائية وبتنفيذ 
ذات البعد  باملشاريع  الخاصة  للهيدروغرافيا  املديري  املخطط 

اإلقليمي ؛

التي  اإلقليمي  البعد  ذات  للمشاريع  املفصلة  املعمارية  البرامج   -
ال تتجاوز كلفتها عشرون مليون درهم )20.000.000 درهم( ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 
الخاصة باالحتالل املؤقت للملك الطرقي العام ؛

اللوحات اإلشهارية على جوانب طرق  الترخيص بوضع  - قرارات 
املواصالت التابعة للدولة باستثناء الطرق السيارة ؛

- قرارات الترخيص باستخراج مواد البناء من ملك الدولة العام 
باستثناء امللك البحري العام ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 
ملزاولة  البحري  العام  الدولة  مللك  املؤقت  باالحتالل  الخاصة 
الزوارق  ذلك  في  بما  الصيفية  املوسمية  التجارية  األنشطة 

واملعدات البحرية الترفيهية ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 
الخاصة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام بالنسبة للمشاريع 
املفوضة  االختصاصات  ضمن  تدخل  ال  التي  االستثمارية 
درهم مليون  عشرون  قيمتها  تفوق  ال  والتي  الجهات   لوالة 

)20.000.000 درهم( ؛

- اإلجراءات املتعلقة بمسطرة نزع ملكية العقارات الالزمة إلنجاز  
املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء التالية :

ملكية  بنزع  املتعلق  اإلداري  البحث  بإجراء  الخاصة  الوثائق   •
العقارات الالزمة إلنجاز املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل 

ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

• إشهار املراسيم املتعلقة باملنفعة العامة ومراسيم نزع ملكية 
العقارات الالزمة إلنجاز املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل 

ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

• مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

• محاضر االتفاق بالترا�صي ؛

• انتداب املحامين من أجل تقديم دعاوى الحيازة ونقل امللكية ؛

 • مقررات تنفيذ األحكام الصادرة عن مختلف محاكم اململكة
في موضوع نزع امللكية ؛
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التحفيظ  العام ومطالب  الدولة  اإلدراج بسجل ملك  • شواهد 

ومطالب التقسيم والضم الخاصة بالعقارات املقتناة لفائدة ملك 

الدولة العام من أجل إنجاز املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل 

ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

• مقررات أداء التعويضات الناتجة عن اقتناء األمالك والعقارات 

الالزمة إلنجاز املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل ضمن 

اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

• مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن األشغال الالزمة إلنجاز املنشآت ذات املنفعة العامة التي 

تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء ؛

إلنجاز  الالزمة  الخاصة  للملكيات  املؤقت  االحتالل  قرارات   •

األشغال املتعلقة باملشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل ضمن 

اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

الخاصة  للملكيات  املؤقت  االحتالل  عن  التعويض  مقررات   •

الالزمة إلنجاز األشغال املتعلقة باملشاريع ذات املنفعة العامة التي 

تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء ؛

صعيد  على  املينائي  االستغالل  وتتبع  وأمن  سالمة  إجراءات   -

اإلقليم وخاصة املتعلقة بـ :

• ضمان تجميع املعطيات املتعلقة بالوسط البحري ؛

)اللواء  بالشواطئ  املتعلقة  الحكامة  منتديات  في  املساهمة   •

األزرق، شواطئ نظيفة( ؛

• املشاركة في تنفيذ املخطط االستعجالي الوطني ملحاربة التلوث 

البحري وتتبع تدابيره ؛

• تخطيط وتتبع وتقييم العمليات املرتبطة بتشوير الشواطئ ؛

• املشاركة في التداريب واملحاكاة واألنشطة املرتبطة بحماية 

البيئة املينائية والبحرية ؛

• إنجاز الدراسات املتعلقة بمعرفة الوسط البحري.

اإلسم  وتغيير  امللكية  وتحويل  بالتسجيل  املتعلقة  الوثائق   -

امللكية  األنشطة وشواهد  وطبيعة  الربط  وميناء  واملواصفات 

والتشطيب والنظائر الخاصة بملفات األسطول أقل من TJB10 ؛

- إجراء بث اإلشعارات للبحارة في إطار املساعدة على اإلبحار ؛

- تقارير التحقيقات في الحوادث البحرية ؛

- قرارات الترخيص ملحطات الخدمات ومراقبة السفن ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

- انتداب املحامين للدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا 

التي تكون وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- تنفيذ األحكام الصادرة في مختلف القضايا التي تكون وزارة التجهيز 

والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها على الصعيد اإلقليمي ؛

صعيد  على  انتدابهم  تم  الذين  املحامين  أتعاب  أداء  مقررات   -

اإلقليم من أجل الدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي 

تكون وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- إجراءات تحديد وتحفيظ ملك الدولة العام ومراقبته ؛

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -

البحرية ؛

- الوثائق املتعلقة باستغالل األنظمة املعلوماتية وقاعدة البيانات 

املتعلقة باملنشآت الفنية ؛

- التصرفات اإلدارية املتعلقة بتتبع وتنفيذ االتفاقيات املوقعة من 

طرف الوزارة على الصعيد اإلقليمي ؛

الخاص  الدولة  ملك  وتدبير  بإجراءات صيانة  املتعلقة  الوثائق   -

املخصص للوزارة على صعيد اإلقليم ؛

-)تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص):

باستثناء  املوظفين على صعيد اإلقليم  اتخاذ قرارات حركية   •

حركية املسؤولين ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   •

اململكة ؛

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات حوادث وإصابات العمل ؛

السكن  عن  االستثنائية  والتعويضات  العائلية  التعويضات   •

وتعويضات موزعي املكاملات الهاتفية ؛

• إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين ؛

• العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛

• اإلحالة على التقاعد ؛

• التنقيط ؛

املياومين  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير   •

والعرضيين.
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بالختصاصيبلت2ببيبلنوبببملفوضيإليهم

بلس دبتي بلسادةي:

فضلي بنمان، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأكادير - إداوتنان.

بلس دبتي بلسادةي:

- امبارك فنشا، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة. 

- هشام فرندي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باشتوكة - إنزكان.

- محمد السنو�صي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتارودانت.

- عثمان بزاوي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بأكادير - إداوتنان.

أكادير - إداوتنان.

- امبارك فنشا، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.هشام فرندي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باشتوكة -إنزكان.

- فضلي بنمان، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأكادير - إداوتنان.

- محمد السنو�صي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتارودانت.

- سارة الحمدوني، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك باشتوكة - إنزكان. 

اشتوكة - آيت باها

إنزكان - آيت ملول

- امبارك فنشا، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.محمد السنو�صي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتارودانت.

-عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

للتجهيز  باملديرية اإلقليمية  التدبير والبرامج  - فضول ايت محند، رئيس مصلحة 

والنقل واللوجيستيك بتارودانت.

تارودانت

- امبارك فنشا، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة. عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

- محمد السنو�صي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتارودانت.

- ياسين العسري، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بتيزنيت.

تيزنيت

- امبارك فنشا، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.منى الهردوزي، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطاطا.

-عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  الطوجني،  النور  - حمزة عبد 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطاطا.

طاطا

- ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم - واد نون.خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم بالنيابة.

- علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطانطان.

- حمادي لكريرات، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بكلميم.

كلميم

- ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم - واد نون.محمد جراز، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي إفني.

- خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم بالنيابة.
سيدي إفني

- ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم - واد نون.احمد قوبي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأسا - الزاك بالنيابة.

- علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطاطان.

- إبراهيم اكيدر، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بأسا - الزاك.

أسا - الزاك

- ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم - واد نون.علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطانطان.

طانطان- خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم بالنيابة.

واللوجيستيك عبد الحق الفن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون. والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

بالعيون -  الساقية الحمراء.

- محمد مجدوبي، رئيس مصلحة تدبير امللك العمومي واملقالع باملديرية اإلقليمية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون.

العيون

واللوجيستيك عمر بوداني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببوجدور. والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

بالعيون - الساقية الحمراء.

- صالح يابسة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالسمارة.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  زركو،  - علي 

واللوجيستيك ببوجدور.

بوجدور

واللوجيستيك صالح يابسة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالسمارة. والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

بالعيون - الساقية الحمراء.

- خفيفي فراجي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالسمارة.

السمارة
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- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة - وادي الذهب.رشيد الجوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة.

- صالح يابسة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالسمارة.

- لحسن بولباز، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالداخلة.

الداخلة

- عمار الحداد، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.مصطفى لطرش، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمراكش.

- الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.

- عبد الجليل بوتدغارت، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بمراكش.

مراكش

- عمار الحداد، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.مصطفى تفسوت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشيشاوة.

شيشاوة- عباس السعدي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي.

- عمار الحداد، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.

الحوز- عز الدين الهاللي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

- عمار الحداد، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.عز الدين الهاللي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

- الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  نميز،  - محمد 

واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

قلعة السراغنة

الرحامنة

- عمار الحداد، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.عبد الرحيم زكروم، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالرحامنة.

الرحامنة- عز الدين الهاللي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

- عمار الحداد، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.فتح اللـه بوغرارة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالصويرة.

- عباس السعدي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي.

- مصطفى ثابت، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالصويرة.

الصويرة

- عمار الحداد، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.عباس السعدي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي.

- فتح اللـه بوغرارة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالصويرة

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  تناس،  الرحيم  - عبد 

والنقل واللوجيستيك بآسفي.

آسفي

بالدار البيضاء  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  وداني،  أحمد 

بالنيابة.

- رشيد طبو�صي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

- محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  الدواحدي،  - شعيب 

والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء.

الدار البيضاء

- رشيد طبو�صي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.مصطفى جهري، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك ببرشيد.

برشيد- أحمد وداني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء بالنيابة.

- رشيد طبو�صي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

- محمد لكحل، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك باملحمدية.
املحمدية

- رشيد طبو�صي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.سليمان أحجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالجديدة.

- أحمد بلعايزا، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالجديدة.

الجديدة

سيدي بنور

- رشيد طبو�صي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.أحمد كليدة، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي بنور.

- سليمان أحجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالجديدة.

- أحمد بلعايزا، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالجديدة.

سيدي بنور
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- رشيد طبو�صي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.ثرية البركاوي، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببنسليمان.

- محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

- لحسن أبهوس، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك ببنسليمان.

بنسليمان

- رشيد طبو�صي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.عبد املالك أبو النجاح، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بسطات.

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  الفتاح صدقي،  - عبد 

والنقل واللوجيستيك بسطات.
سطات

- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.طلحة الحسين، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببني مالل.

- عبد الهادي لفريد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأزيالل.

- سعد فخر الدين، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك ببني مالل.
بني مالل

- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.عبد الهادي لفريد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأزيالل.

- سمية الجوهري، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بأزيالل.

أزيالل

- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.عبد الرحمان بنمو�صى، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخنيفرة.

- يوسف أوحمي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بخنيفرة.
خنيفرة

- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.عبد السالم العمراني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخريبكة.

- امبارك بنصديق، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بخريبكة.
خريبكة

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال أحمد ادوم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

- القنيطرة.

باملديرية  االقتصادية  والدراسات  التخطيط  مصلحة  رئيس  بوجة،   - عزيز 

الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة.

الرباط

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال جمال بوعبيد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

- القنيطرة.

- سعيد الزوين، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالخميسات.

- محمد جمال حماني، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

القنيطرة

بسيدي  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  رئيس مصلحة  اللطيف سابحي،  عبد 

سليمان.

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال 

- القنيطرة.

- جمال بوعبيد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

- عبد العالي أمباركي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي قاسم.

سيدي سليمان

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال سعيد الزوين، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالخميسات.

- القنيطرة.

- شيماء التاقي، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالخميسات.

الخميسات

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال عبد العالي أمباركي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي قاسم.

- القنيطرة.

بسيدي  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  مصلحة  رئيس  سابحي،  اللطيف  - عبد 

سليمان.

- نجيب العبا�صي، رئيس مصلحة التجهيزات األساسية باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بسيدي قاسم.

سيدي قاسم

 محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان -

الحسيمة.

- محمد تشيكرت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

- إيمان لبداوي، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بطنجة.

طنجة
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تطوان محمد تشيكرت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.  - لطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،  - محمد 

- الحسيمة.

- عياد حيدود، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بتطوان.

تطوان

تطوان علي احمايمو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعرائش.  - لطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،  - محمد 

- الحسيمة.

- هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

- عادل التجريني، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالعرائش.

العرائش

تطوان خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحسيمة.  - لطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،  - محمد 

- الحسيمة.

- محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

- عبد اللـه شداد، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالحسيمة.

الحسيمة

تطوان هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون.  - لطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،  - محمد 

- الحسيمة.

- محمد تشيكرت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

- عبد الرزاق طبسي�صي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

شفشاون

تطوان يوسف السحيمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوزان.  - لطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،  - محمد 

- الحسيمة.

- هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  نفيع، رئيس مصلحة  - لكحل 

واللوجيستيك بوزان.

وزان

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.نعيمة خديدج، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفاس.

- الحسين أيت يشو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمكناس.
فاس

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.الحسين أيت يشو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمكناس.

- نعيمة خديدج، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفاس.
مكناس

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.يونس املسكيني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بإفران.

- الحسن أيت يشو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمكناس.
إفران

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.ياسين النويني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بصفرو.

- زكرياء العيا�صي، املكلف باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببوملان.

- مهى املحيدي، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بصفرو.

صفرو

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  املكلف  العيا�صي،  زكرياء 

ببوملان.

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

- يوسف أوجى، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك ببوملان.

بوملان

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.عبد اإلاله عزمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاونات.

- محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  ملعلم،  - أيوب 

واللوجيستيك بتاونات.

تاونات

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

- عبد اإلاله عزمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاونات.

- أمين الكحاك، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بتازة.

تازة

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.عبد العالي لزرق، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بجرسيف.

- محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.
جرسيف
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- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.معمر دحماني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

- عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالناضور.

- نعيمة الصالحي، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

وجدة

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالناضور.

- معمر دحماني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

- محمد بنعبو، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالناضور.

الناضور - الدريوش

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.نبيل الناجي، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالدريوش.

- عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالناضور.
الناضور - الدريوش

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.ياسين بلعوفي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببركان.

- زهير بنسبو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

- طارق بلكبير، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك ببركان.

بركان

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.زهير بنسبو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

- فوزي الرهدوني، املكلف باملديريةاإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفجيج.

- املحجوب ملقدمي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بتاوريرت.

تاوريرت

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  املكلف  الرهدوني،  فوزي 

بفجيج.

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.

- زهير بنسبو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاوريرت.
فجيج

لدرعة عبد الكريم العالوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرشيدية. واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،  - مصطفى 

- تافياللت.

- محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

الرشيدية

لدرعة عمر بنيكن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات. واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،  - مصطفى 

- تافياللت.

- محمد عطيقي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بورزازات.

ورزازات

تنغير

لدرعة محمد حاكمي، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بتنغير. واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،  - مصطفى 

- تافياللت.

- عمر بنيكن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات.

تنغير

لدرعة محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت. واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،  - مصطفى 

- تافياللت.

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  قسماوي،  - مصطفى 

والنقل واللوجيستيك بميدلت.

ميدلت

لدرعة عبد السالم خلوق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بزاكورة. واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،  - مصطفى 

- تافياللت.

- عمر بنيكن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات.

زاكورة

بتفويض اإلمضاء) ()2019 1440 )26)أغسطس) 24)من ذي الحجة) الصادر في) (3238.19 ينسخ القرار رقم) (- املادة الثانية.)

واملصادقة على الصفقات.

املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 قربليلوزيريبلتجهيزي بلنقلي بللوجيست كي بملاءيلقمي 3336.1

صادليفيي12يصفري1331ي) يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768 وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛)

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املبينة أسماؤهم ومهامهم بعده اإلمضاء إلى األشخاص   يفوض 

عـــــلى) أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية):

فييمجا3يتعل ميبلس اقة):

- تسليم وصل إيداع ملف طلب رخصة فتح واستغالل مؤسسة 

تعليم السياقة ؛

- تسليم بطاقة رفض طلب رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم 

السياقة ؛

- تسليم وصل إيداع ملف طلب معاينة مقر مؤسسة تعليم السياقة ؛

- تسليم رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة ؛

واستغالل  فتح  رخص  على  الحاصلين  إلى  اإلنذارات  توجيه   -

السالمة  على  التربية  مؤسسات  أو  السياقة  تعليم  مؤسسات 

الطرقية ؛

- قرار اإلغالق املؤقت واإلغالق النهائي وإعادة فتح مؤسسة تعليم 

السياقة ؛

- قرار سحب رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة ؛

- املوافقة على طلب التخلي عن رخصة فتح واستغالل مؤسسة 

تعليم السياقة ؛

- تسليم وصل إيداع ملف طلب نقل مؤسسة تعليم السياقة ؛

- مقرر نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة ؛

ذاتي اسم شخص  في  الرخصة  وضعية  تسوية  رخصة  تسليم   - 

أو معنوي على إثر التخلي عن الرخصة ؛

- تسليم رخصة فتح واستغالل مؤسسة تعليم السياقة في اسم 

شخص ذاتي أو معنوي على إثر وفاة صاحبها ؛

- تسليم رخصة بتغيير الشكل القانوني ملؤسسة تعليم السياقة ؛

- منح وتجديد وتمديد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة ؛

- تسليم نظير رخصة مدرب تعليم السياقة ؛

- قرار السحب املؤقت والنهائي لرخصة مدرب تعليم السياقة ؛

- تعيين األعوان والهيئات املؤهلة للقيام بعمليات تفتيش مؤسسات 

تعليم السياقة والتربية على السالمة الطرقية.

فييمجا3يلخصيبلس اقةي:

- منح املوافقة على تقديم تاريخ االمتحان للحصول على رخصة 

السياقة ؛

- تسليم شواهد صحة رخص السياقة ؛

- منح االستثناء من أجل 15 يوما الجتياز اختبار جديد للحصول 

على رخصة السياقة املنصوص عليه في املواد 6 و 7 و 8 من قرار 

وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 من شوال 1431 

طلب  بموجبها  يتم  التي  الشروط  بتحديد   )2010 سبتمبر   29(

وإنجاز وتسليم رخص السياقة ؛

وصنفها  السياقة  رخصة  بوجود  املتعلقة  املعلومات  تسليم   -

من   132 املادة  في  عليها  املنصوص  صاحبها  وبهوية  وصالحيتها 

الصادر  الطرق  السير على  املتعلق بمدونة   52.05 القانون رقم 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 

)11 فبراير 2010( ؛
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- تسليم الكشف الكامل للبيانات املتعلقة بأصحاب رخص السياقة 

 أو أصحاب شهادات التسجيل املنصوص عليها في املادتين 130
و 134 من القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق 

من  26 بتاريخ   1.10.07 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

صفر 1431 )11 فبراير 2010( ؛

- قرار توقيف رخص السياقة املنصوص عليها في املواد 95 و 96 و 97 

من القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 

)11 فبراير 2010( ؛

- قرارات إرجاع رخص السياقة املنصوص عليها في املواد 97 و 98 
و 174 من القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق 

من  26 بتاريخ   1.10.07 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

صفر 1431 )11 فبراير 2010( ؛

 33 املادة  في  عليه  املنصوص  السياقة  رخص  إرجاع  وصل   -

1431 شوال  من   20 في  الصادر   2.10.311 رقم  املرسوم   من 

)29 سبتمبر 2010( بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 املتعلق 

بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.

فييمجا3يبلبطاقاتيبلرماديةي:

- معاينة املقر والوسائل املطلوبة والتأكد من مطابقتها للشروط 

السلسلة  في  التسجيل  بطاقة  منح  أجل  من  عليها  املنصوص 

والنقل التجهيز  وزير  قرار  من   30 للمادة  طبقا   W18  الخاصة 

رقم 2711.10 الصادر في 20 من شوال 1431 )29 سبتمبر 2010( 

املتعلق بتسجيل املركبات ذات محرك واملقطورات.

فييمجا3يبلنقليبلطرقييلألشخاصي بلبضائع):

- تأشيرة ورقة الطريق للنقل العر�صي الدولي لألشخاص ؛

للمسافرين العمومي  بالنقل  املتعلق  النقل  لجنة  بيان  منح   - 

عبر الطرق والنقل املزدوج والنقل السياحي ؛

العمومي  النقل  بحافالت  املتعلقة  اإلذن  بطاقة  وتجديد  منح   -

للمسافرين والنقل املزدوج والنقل السياحي والنقل الدولي ؛

لألشخاص  العمومي  النقل  ملقاوالت  االستثنائية  الرخص  منح   -

للقيام بالرحالت وتقوية الخطوط ؛

نقل  باستغالل مركبات  املتعلقين  والترخيص  املبدئية  املوافقة   -

املستخدمين وكذا تجديد وتغيير الرخص ؛

- املوافقة املبدئية والترخيص باستغالل مركبات النقل املدر�صي 

وكذا تغيير الرخص ؛

والنقل  املستخدمين  بنقل  املتعلقة  السير  رخص  وتجديد  منح   -

املدر�صي ؛

- القيد في السجل الخاص بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ؛

- القيد في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة ؛

- القيد في السجل الخاص بمؤجر مركبات نقل البضائع ؛

- املوافقة املبدئية لتسجيل املركبات في نشاط نقل البضائع ؛

لنقل  املعدة  العربات  وسحب  الترخيص  بطاقة  وتجديد  منح   -

البضائع لحساب الغير ؛

- منح شهادة األهلية الخاصة بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ؛

- الترخيص لعربات نقل البضائع للحساب الخاص وتجديد دفتر 

السير ؛

- املوافقة املبدئية لتسجيل عربات اإلغاثة ؛

- منح وتجديد دفتر السير بالنسبة لعربات اإلغاثة ؛

- املوافقة املبدئية والترخيص املتعلقين بفتح واستغالل مؤسسات 

كراء السيارات بدون سائق وبفتح استغالل املؤسسات الفرعية 

وكذا تغيير الرخص لتحيين بعض عناصرها ؛

- منح وتجديد وسحب رخص السير املتعلقة بكراء السيارات بدون 

سائق.

فييمجا3يبلس اقةيبملهن ةي:

- منح بطاقة السائق املنهي لفائدة السائقين الخاضعين للتكوين 

املستمر أو املستفيدين من التكوين بالتدرج ؛

- استدعاء السائقين املهنيين لحضور دورات التكوين املستمر ؛

- معالجة مطالب مهنيي النقل واقتراح الحلول املناسبة بشأنها.

فييمجا3يبملخالفاتي أدبءيبلغربماتيبإلدبليةي:

 24 الفصل  في  عليها  املنصوص  اإلدارية  الغرامة  إنزال  قرارات   -

24 من جمادى  في  1.63.260 الصادر  من الظهير الشريف رقم 

اآلخرة 1383 )12 نوفمبر 1963( بشأن النقل بواسطة السيارات 

على الطرق وفي املرسوم امللكي املعتبر بمثابة قانون رقم 848.66 

الصادر في 10 جمادى األولى 1388 )5 أغسطس 1968( املتعلق 

بسير السيارات الخاصة لنقل البضائع ؛

- األوامر بأداء الغرامات اإلدارية املنصوص عليها في املواد 118 و119 

و 255-1 و 256 من القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على 

 الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من

صفر 1431 )11 فبراير 2010(.
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بالختصاصيبلت2ببيبلنوبببالختصاصيبلت2ببيبملفوضيإليهم

بلس دبتي بلسادةي:

- امبارك فنشا، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  لسوس - ماسة 

بأكادير.

والية جهة

سوس - ماسة 

بلس دبتي بلسادةي:

- هشام تيكى، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع 

والتواصل.

سوس - ماسة 

- بأكادير  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  بنمان،  فضلي   - 

إداوتنان.
أكادير- عبد الجليل العبا�صي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.أكادير - إداوتنان

- باشتوكة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  فرندي،  هشام   - 

إنزكان.

اشتوكة - آيت باها

إنزكان - آيت ملول
- سعيد مغناوي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.

اشتوكة - آيت باها

إنزكان - آيت ملول

تارودانت- محمد أيت منصور، رئيس مصلحة النقل الطرقي.تارودانت- محمد السنو�صي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتارودانت.

تيزنيت - سيدي إفني- صالح إثري، رئيس مصلحة النقل الطرقي.تيزنيت - سيدي إفني- عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

طاطا- حمزة عبد النور الطوجني، رئيس مصلحة التدبير والبرامج.طاطا- منى الهردوزي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطاطا.

- لكلميم  واللوجيستيك   والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  زمزامي،  ميمون   - 

واد نون بكلميم.

والية جهة

كلميم - واد نون

- عمر بوديه، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع 

والتواصل.
كلميم - واد نون

الزاك   - بأسا  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  - أحمد قوبي، 

بالنيابة.

والنقل أسا - الزاك للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  التقني  الحمداوي،  رشيد   -

واللوجيستيك.

أسا - الزاك

بكلميم  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الشرادي،  خالد   -

بالنيابة.

كلميم - سيدي إفني- مولود شكى، رئيس مصلحة النقل الطرقي.كلميم - سيدي إفني

طانطان- علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطانطان.
- حسن الصويري، التقني من الدرجة األولى باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بطانطان.
طانطان

 - محمد عبد الحفيظ األبشيهي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

 للعيون - الساقية الحمراء بالعيون.

والية جهة

العيون - الساقية الحمراء

- بوبكر جباج، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع 

والتواصل.
العيون - الساقية الحمراء

العيون- بشرى جاللي، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.العيون- عبد الحق الفن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون.

بوجدور- عبد الله الطرفاوي، املكلف بمصلحة النقل الطرقي.بوجدور- عمر بوداني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببوجدور.

السمارة- املعلوم محمد فاضل، رئيس مصلحة النقل الطرقي.السمارة- صالح يابسة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالسمارة.

- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  للداخلة - وادي 

الذهب بالداخلة.

والية جهة

الداخلة - وادي الذهب

- محمد السالك برو، رئيس مصلحة النقل الطرقي باملديرية اإلقليمية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة.
الداخلة - وادي الذهب

الداخلة- رشيد الجوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة.
- محمد السالك برو، رئيس مصلحة النقل الطرقي باملديرية اإلقليمية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة.
الداخلة

- عمار الحداد، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي 

بمراكش.

والية جهة

مراكش - آسفي

وتنشيط  النقل  أنواع  بين  التنسيق  مصلحة  رئيس  بوقدير،  محمد   -

القطاع والتواصل.
مراكش - آسفي

مراكش- ياسين فيو، رئيس مصلحة النقل الطرقي.مراكش- مصطفى لطرش، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمراكش.

شيشاوة- إدريس بوشمامة، رئيس مصلحة النقل الطرقي.شيشاوة- مصطفى تفسوت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشيشاوة.

الحوز- عبد الرزاق ايت بو الشيرب، رئيس مصلحة النقل الطرقي.الحوز- الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.
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بقلعة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الهاللي،  الدين  عز   -

السراغنة.

قلعة السراغنة

الرحامنة

قلعة السراغنة- محمد مرسلي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.

الرحامنة

اإلقليمية الصويرة- فتح الله بوغرارة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالصويرة. باملديرية  والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  ثابت،  مصطفى   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالصويرة.

الصويرة

آسفي- الحسين وعداد، رئيس مصلحة النقل الطرقي.آسفي- عباس السعدي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  طبو�صي،  رشيد   - 

للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

والية جهة

الدار البيضاء - سطات

- العربي باسو، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع 

والتواصل.
الدار البيضاء - سطات

- أحمد وداني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء 

بالنيابة.
الدار البيضاء

الدار البيضاء الشمالية- فتيحة كريمة، رئيسة مصلحة النقل الطرقي بالدار البيضاء الشمالية.

- سيدي محمد العدالني، رئيس مصلحة النقل الطرقي بالدار البيضاء 

الجنوبية.
الدار البيضاء الجنوبية

البيضاء  بالدار  الطرقي  النقل  مصلحة  رئيس  داوود،  ابن  منصف   -

الشرقية وسيدي البرنو�صي.

 الدار البيضاء الشرقية
وسيدي البرنو�صي

املحمدية- عبد اللطيف مستقيم، رئيس مصلحة النقل الطرقي.املحمدية- محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

الجديدة - سيدي بنور- خالد نميري، رئيس مصلحة النقل الطرقي بالنيابة.الجديدة - سيدي بنور- سليمان احجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالجديدة.

بنسليمانموالي بوشعيب شعيرات، رئيس مصلحة النقل.بنسليمان- ثورية البركاوي، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببنسليمان.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  النجاح،  أبو  املالك  عبد   -

بسطات.

سطات

برشيد
- سلوى واكريم، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.

سطات

برشيد

- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة 

ببني مالل.

والية جهة

بني مالل - خنيفرة

وتنشيط  النقل  أنواع  بين  التنسيق  رئيس مصلحة  لبرش،  - مصطفى 

القطاع والتواصل.
بني مالل - خنيفرة

بني مالل- مصطفى لبرش، املكلف بمصلحة النقل الطرقي.بني مالل- طلحة الحسين، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببني مالل.

أزيالل- رضوان باسووي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.أزيالل- عبد الهادي لفريد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأزيالل.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  بنمو�صى،  الرحمان  عبد   -

بخنيفرة.
خنيفرة- رضوان الرحالي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.خنيفرة

خريبكة- عبد اإلاله الليطاوي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.خريبكة- عبد السالم العمراني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخريبكة.

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  بالرباط - 

سال - القنيطرة  بالرباط.

والية جهة

الرباط - سال

القنيطرة

- مصطفى املنصوري، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط 

القطاع والتواصل.

الرباط - سال -

القنيطرة

الرباط- أحمد إدوم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

 - عبد الله شنوف، رئيس مصلحة النقل الطرقي بالرباط - الصخيرات - 

تمارة.
الرباط - الصخيرات - تمارة

سال- حسن نمار، رئيس مصلحة النقل الطرقي بسال.

القنيطرة - سيدي سليمان- صالح الدين بنطاهر، رئيس مصلحة النقل الطرقي.القنيطرة - سيدي سليمان- جمال بوعبيد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

الخميسات- رشيد ناجد، رئيس مصلحة النقل الطرقي.الخميسات- سعيد الزوين، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالخميسات.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  امباركي،  العالي  عبد   - 

بسيدي قاسم.

سيدي قاسم- موالي الحسن أمراني علوي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.سيدي قاسم

- محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان - 

الحسيمة بطنجة.

 والية جهة طنجة -تطوان -

الحسيمة

- عبد العالي ضالج، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط 

القطاع والتواصل.
طنجة -تطوان - الحسيمة

طنجة- احمد رفيق، رئيس مصلحة النقل الطرقي.

تطوان- محمد النفي�صي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.تطوان- محمد تشيكرت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.
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العرائش- حسن هبازي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.العرائش- علي احمايمو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعرائش.

الحسيمة- عاهدة أوالد على، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.الحسيمة- خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحسيمة.

شفشاون- أحمد الهيشاوي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.شفشاون- هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

وزان- املصطفى الفاضل، رئيس مصلحة النقل الطرقي.وزان- يوسف السحيمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوزان.

 - لفاس  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحفيان،  محمد   -

مكناس بفاس.
والية جهة فاس - مكناس

- جواد برادة، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع 

والتواصل.
فاس - مكناس

فاس- سمية الحضري، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.فاس- نعيمة خديدج، املدير ة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفاس.

مكناس- الحسين أيت يشو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمكناس.
مكناس- أحمد أيماز، رئيس مصلحة النقل الطرقي.

الحاجب- حميد برغوز، رئيس مصلحة النقل الطرقي.

إفران- سعيد اللي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.إفران- يونس املسكيني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بإفران.

صفرو- إلياس شرقاني حسني، رئيس مصلحة النقل الطرقي.صفرو- ياسين النويني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بصفرو.

- زكرياء العيا�صي، املكلف باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

ببوملان.

بوملان- أوتيل عمر، املكلف بمصلحة النقل الطرقي.بوملان

تاونات-  وفاء الزوداني، املكلفة بمصلحة النقل الطرقي.تاونات- عبد اإلله عزمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاونات.

تازة - جرسيف- خالد زيراك، املكلف بمصلحة النقل الطرقي.تازة - جرسيف- محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

- اللة مليكة علوي محمدي، رئيسة مصلحة التنسيق بين أنواع النقل والية الجهة الشرقية- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق بوجدة.

وتنشيط القطاع والتواصل.

الشرق

وجدة- نجاة مرزاق، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.وجدة- معمر دحماني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة  - أنجاد.

الناضور - الدريوش- عبد املجيد الصادقي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.الناضور - الدريوش- عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالناضور.

بركان-  أمينة أعريرم، املكلفة بمصلحة النقل الطرقي.بركان- ياسين بلعوفي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببركان.

تاوريرت- محمد الغيطي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.تاوريرت- زهير بنسبو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

- فوزي الرهدوني، املكلف باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بفجيج.

__فجيج

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة - 

تافياللت بالرشيدية.

- حسن حدا�صي، رئيس مصلحة النقل الطرقي باملديرية اإلقليمية للتجهيز والية جهة درعة - تافياللت

والنقل واللوجيستيك بالرشيدية.

درعة - تافياللت

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  العالوي،  الكريم  عبد   -

بالرشيدية.

الرشيدية- حسن حدا�صي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.الرشيدية

ورزازات - تنغير- فاطمة بعمراني، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.ورزازات - تنغير- عمر بنيكن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات.

ميدلت- رضوان امكون، رئيس مصلحة النقل الطرقي.ميدلت- محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

__زاكورة- عبد السالم خلوق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بزاكورة.

املادة))الثانية).)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر)2019(.)

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 3328.1)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 

)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه ؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع التكوين) يفوض إلى السيد عرفات عثمون،)

أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين) اإلمضاء) املنهي،)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق أو التصرفات)

املراسيم) ماعدا  القطاع  لنفس  التابعة  باملصالح  املتعلقة  اإلدارية 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قـــربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 1. 332)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من جمادى

بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأموريات في الخارج)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 

)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع التكوين) يفوض إلى السيد عرفات عثمون،)

املنهي،)اإلمضاء)نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

واألعوان) للموظفين  الصادرة  األوامر  على  العلمي  والبحث  العالي 

التابعين للقطاع املذكور للقيام بمأموريات داخل وخارج اململكة.

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قـــربلي
 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 3312.1)صادليفي)
)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء) بملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع التكوين) يفوض إلى السيد عرفات عثمون،)
أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين) اإلمضاء) املنهي،)
 املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على األوامر بصرف أو تحويل
أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض)
املوارد وصرف اعتمادات االلتزام وبصفة عامة على جميع الوثائق)

الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع املذكور.

املادة الثانية

أشكال) على جميع  املصادقة  عثمون  السيد عرفات  إلى  يفوض 
الصفقات املبرمة لفائدة املصالح التابعة لقطاع التكوين املنهي وفسخها)
وكذا الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها كما يفوض إليه إمضاء)
لجن فتح األظرفة املتعلقة) اإلعذارات وكذا قرارات تعيين أعضاء)

بالصفقات املذكورة.

املادة الثالثة

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 
10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قـــربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 3311.1)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) ((30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

بتنفيذه) الصادر  (32.93 رقم) (1994 لسنة) املالية  قانون  وعلى 

 1414 رمضان) من  (14 بتاريخ) (1.94.123 رقم) الشريف  الظهير 

)25)فبراير)1994()وال سيما املادة)43)منه)؛

الصادر) (2003 املالية) للسنة  (45.02 رقم) املالية  قانون  وعلى 

1423 26)من شوال) بتاريخ) (1.02.362  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)31)ديسمبر)2002()وال سيما املادة)29)املكررة منه)؛

بمثابة النظام األسا�صي للتكوين املنهي) (13.00 وعلى القانون رقم)

بتاريخ) (1.00.207 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص 

15)من صفر)1421 )19)ماي)2000()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.13.131)الصادر في)8)رجب)1436 )27)أبريل)2015(

بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين)

املنهي)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 

)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
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قرر ما يلي :

املـادة األولـى

الكاتب العام لقطاع التكوين) يفـوض إلى السيد عرفات عثمون،)

أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين) اإلمضاء) املنهي،)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على األوامر بصرف أو تحويل)

أو تفويض االعتمادات واألوامر بقبض املوارد وعلى الوثائق املثبتة)

للنفقات املتعلقة بإنجاز برامج التدرج املنهي املنصوص عليها في املادة)

في إطار) (45.02 املكررة من قانون املالية املشار إليه أعاله رقم) (29

الحامل) (3.1.0.0.1.00.005 الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم)

عنوان)»صندوق النهوض بتشغيل الشباب«.

املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن) يفوض إلى السيد عرفات عثمون اإلمضاء)

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي)

على الوثائق التالية):

- القرارات والبطاقات املتعلقة بتكليف املوظفين واألعوان املحلفين 

للقيام بمراقبة مؤسسات التكوين املنهي الخاص ؛

- القرارات املتعلقة بالترخيص بفتح واستغالل وتسيير وتوسيع وتغيير 

وسحب الترخيص وإغالق مؤسسات التكوين املنهي الخاص ؛

- القرارات املتعلقة باعتماد مؤسسات التكوين املنهي الخاص ؛

- مقررات تعيين أعضاء اللجان القطاعية املكلفة بدراسة ملفات 

طلبات معادلة شهادات التكوين املنهي.

املادة الثالثة

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 1.)331)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 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)؛

 1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1051 رقم) املرسوم  وعلى 

)2)فبراير)1998()املتعلق بمجموعة السيارات التابعة لإلدارات العامة)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عادل غمارت،)مدير الشؤون اإلدارية واملوارد)

البشرية بقطاع التكوين املنهي،)اإلمضاء)نيابة عن وزير التربية الوطنية)

الترخيص) قصد  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين 

سيارات) الستعمال  القطاع  لنفس  التابعين  واألعوان  للموظفين 

املصلحة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 3313.1)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عادل غمارت،)مدير الشؤون اإلدارية واملوارد)

أو التأشير نيابة عن وزير) اإلمضاء) البشرية بقطاع التكوين املنهي،)

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على)

التابعين) واألعوان  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  الوثائق  جميع 

لنفس القطاع ماعدا قرارات التوظيف والعزل.

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قـــربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 3313.1)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عادل غمارت،)مدير الشؤون اإلدارية واملوارد)

البشرية بقطاع التكوين املنهي،)اإلمضاء)نيابة عن وزير التربية الوطنية)

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على األوامر الصادرة)

للموظفين واألعوان التابعين للقطاع املذكور للقيام بمأموريات داخل)

اململكة.

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قـــربلي
 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 3315.1)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) ((30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

بتنفيذه) الصادر  (32.93 رقم) (1994 لسنة) املالية  قانون  وعلى 
 1414 رمضان) من  (14 بتاريخ) (1.94.123 رقم) الشريف  الظهير 

)25)فبراير)1994()وال سيما املادة)43)منه)؛

الصادر) (2003 املالية) للسنة  (45.02 رقم) املالية  قانون  وعلى 
1423 26)من شوال) بتاريخ) (1.02.362  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)31)ديسمبر)2002()وال سيما املادة)29)املكررة منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد عادل غمارت،)مدير الشؤون اإلدارية واملوارد)
أو التأشير نيابة عن وزير) اإلمضاء) البشرية بقطاع التكوين املنهي،)
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على)
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات واألوامر بقبض)
املوارد وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املتعلقة بإنجاز برامج التدرج)
املكررة من قانون املالية املشار) (29 املنهي املنصوص عليها في املادة)
في إطار الحساب املرصد ألمور خصوصية) (45.02 إليه أعاله رقم)
بتشغيل) النهوض  »صندوق  عنوان) الحامل  (3.1.0.0.1.00.005 رقم)

الشباب«.

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 
10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قـــربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 3316.1)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) ((30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد عادل غمارت،)مدير الشؤون اإلدارية واملوارد)

نيابة عن وزير) أو التأشير  اإلمضاء) املنهي،) التكوين  بقطاع  البشرية 

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على)

األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة)

الوثائق) على جميع  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز لنفس القطاع.

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قـــربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 3317.1)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتقييم) التخطيط  مديرة  أمهروق،) فائزة  السيدة  إلى  يفوض 

الوطنية) التربية  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء) املنهي،) التكوين  بقطاع 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على األوامر الصادرة)

بمأموريات) للقيام  والتقييم  التخطيط  ملديرية  التابعين  للموظفين 

داخل اململكة.

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قـــربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 3318.1)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

العالي والبحث  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البيداغوجي) التنسيق  مديرة  عصري،) وفاء) السيدة  إلى  يفوض 

والقطاع الخاص بقطاع التكوين املنهي،)اإلمضاء)نيابة عن وزير التربية)

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على األوامر)

الصادرة للموظفين واألعوان التابعين ملديرية التنسيق البيداغوجي)

والقطاع الخاص للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قـــربلي
 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 1. 331)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) ((30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

البيداغوجي) التنسيق  مديرة  عصري،) وفاء) السيدة  إلى  يفـوض 
والقطاع الخاص بقطاع التكوين املنهي،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي)

على الوثائق التالية):

- مقررات الترخيص بفتح وتوسيع مؤسسات التكوين املنهي الخاص 
املتعلقة بالشعب الجديدة وشعب القطاع الطبي والشبه الطبي 
املنصوص عليها في املادة 28 من دفتر التحمالت املحدد لشروط 
املنهي  التكوين  مؤسسات  واستغالل  بفتح  الترخيص  ومسطرة 
الخاص املصادق عليه بموجب املرسوم رقم 2.00.1020 الصادر 

في 20 من ربيع األول 1422 )21 يونيو 2001( ؛

 - مقرر تعيين أعضاء لجنة االمتحان املنصوص عليها في املادة 12
االجتماعية  والتنمية  املنهي  والتكوين  التشغيل  وزير  قرار  من 
 والتضامن رقم 73.02 الصادر في 2 ذي القعدة 1422 )16 يناير 2002(

املتعلق باعتماد مؤسسات التكوين املنهي الخاص ؛

- الشهادات التي تسلم ملؤسسات التكوين املنهي الخاص الراغبة 
 في إبرام اتفاقيات لتنظيم االمتحانات املنصوص عليها في املادة 3
من قرار كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والشؤون االجتماعية 
في الصادر   2140.03 رقم  املنهي  بالتكوين  املكلف   والتضامن 
9 شوال 1424 )9 ديسمبر 2003( بتحديد كيفيات وشروط تنظيم 
االمتحانات لفائدة متدربي مؤسسات التكوين املنهي الخاص من 
لدن مؤسسات التكوين التابعة للقطاع العمومي في إطار اتفاقيات 
والتي تثبت أن هذه املؤسسات تستجيب للمقتضيات املنصوص 

عليها في الفقرة األولى من املادة 3 املذكورة.

املادة الثانية

عصري أو عاقها عائق ناب عنها السيد) إذا تغيبت السيدة وفاء)

بمديرية) الخاص  املنهي  التكوين  بقسم  املكلف  السحيمي،) جمال 

التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص بقطاع التكوين املنهي.

املادة الثالثة

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قـــربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 2.1)33)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) ((30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

 1394 صفر) (10 بتاريخ) رقم)2.73.312) باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
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قرر ما يلي :

املـادة األولـى

أو التأشير) األقسام التالية أسماؤهم اإلمضاء) يفـوض إلى رؤساء)

نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي على الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لهم وذلك فيما يخص):

- األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين 

التابعين لهم ما عدا رؤساء املصالح ؛

- تنقيط املوظفين.

بملفوضيإليهمي:

- رقية املحمودي، رئيسة قسم التقييم والتواصل ؛

- خالد أرسلني، املكلف بقسم التخطيط ؛

- أمينة العالم، رئيسة قسم الدراسات ؛

- ليلى الغال�صي، رئيسة قسم البرامج والتنسيق البيداغوجي ؛

- جمال السحيمي، املكلف بقسم التكوين املنهي الخاص ؛

- يونس زردالي، رئيس قسم التكوين أثناء العمل ؛

- حبيبة العيساوي، املكلفة بقسم التكوين بالتدرج املنهي ؛

- محمد سباق، رئيس قسم الوسائل العامة ؛

- مصطفى لحب�صي، رئيس قسم الشؤون القانونية والعالقات مع 

املواطن ؛

- ابراهيم الحمري، رئيس قسم تكوين السجناء ؛

- فتيحة النبيه، رئيسة قسم التعاون والشراكة.

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 1.1)33)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 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)؛

 1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1051 رقم) املرسوم  وعلى 

)2)فبراير)1998()املتعلق بمجموعة السيارات التابعة لإلدارات العامة)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد سباق،)رئيس قسم الوسائل العامة بقطاع)

التكوين املنهي،)اإلمضاء)نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي)

والتعليم العالي والبحث العلمي قصد الترخيص للموظفين واألعوان)

القيام) خالل  املصلحة  سيارات  الستعمال  القطاع  لنفس  التابعين 

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قربلي
 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 1.))33)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768 وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 )30))أكتوبر)

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

املنهي) التدرج  وتنظيم  إحداث  بشأن  (12.00 رقم) القانون  وعلى 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.00.206)بتاريخ)15)من صفر)

1421 )19)ماي)2000()وال سيما املادة)3)منه)؛

بمثابة النظام األسا�صي للتكوين املنهي) (13.00 وعلى القانون رقم)
بتاريخ) (1.00.207 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص 
2000()وال سيما الفصل الثاني واملادة) ماي) (19( 1421 15)من صفر)

34)منه)؛

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)؛

 1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1051 رقم) املرسوم  وعلى 
)2)فبراير)1998()املتعلق بمجموعة))السيارات التابعة لإلدارات العامة)؛

 1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65 وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :
املـادة األولـى

يفـوض إلى املندوبين الجهويين ورؤساء)املصالح وموظفي املصالح)
الخارجية لقطاع التكوين املنهي الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق)
بهذا القرار اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين)
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

التالية):

- مقررات الترخيص بفتح أو توسيع مؤسسات التكوين املنهي الخاص 
والترخيص  املؤسسة  مدير  اسم  في  املعدة  بالتسيير  والترخيص 
 28 املادة  في  في اسم املؤسس واملنصوص عليها  بالتغيير املعدة 
بفتح  الترخيص  ومسطرة  لشروط  املحدد  التحمالت  دفتر  من 
واستغالل مؤسسات التكوين املنهي الخاص املصادق عليه بموجب 
 1422 األول  ربيع  من   28 في  الصادر   2.00.1020 رقم   املرسوم 

)21 يونيو 2001(  مع مراعاة ما يلي :

• الحصول على موافقة املصالح املركزية لقطاع التكوين املنهي 
فيما يخص مقررات الترخيص بإحداث شعب جديدة أو شعب 

بالقطاع الطبي أو الشبه الطبي ؛

• الحصول على موافقة املصالح املركزية لقطاع التكوين املنهي 
لوزير  املشترك  القرار  في  عليها  املنصوص  املعنية  واللجنة 
الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين املنهي 
رقم 898.12 الصادر في 2 ربيع اآلخر 1433 )24 فبراير 2012( 
بتحديد شروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت األهلية املهنية للقيام 
ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  والقرار  األموال  نقل  بأعمال 
التشغيل والتكوين املنهي رقم 900.12 الصادر في 2 ربيع اآلخر 
1433 )24 فبراير 2012( بتحديد شروط نيل دبلوم أو شهادة 
يخص  فيما  الحراسة،  بأعمال  للقيام  املهنية  األهلية  تثبت 
املنهي  التكوين  مؤسسات  توسيع  أو  بفتح  الترخيص  قرارات 
أحد  في  األسا�صي  التكوين  شعب  بإحداث  املتعلقة  الخاص 
تخصصات أعمال الحراسة ونقل األموال املنصوص عليها في 

القرارين رقم 898.12 ورقم 900.12 السالفي الذكر :

- مقررات الترخيص بفتح واستغالل مؤسسات التكوين املنهي داخل 
املقاوالت ؛

املنهي  التكوين  مؤسسات  واستغالل  بفتح  الترخيص  مقررات   -
الخاص املحدثة من طرف الجمعيات ؛

- مقررات إغالق مؤسسات التكوين املنهي الخاص ؛

- مقرر تعيين أعضاء لجنة االمتحان املنصوص عليها في املادة 12 من 
قرار وزير التشغيل والتكوين املنهي والتنمية االجتماعية والتضامن 
 )2002 يناير   16(  1422 القعدة  ذي   2 في  الصادر   73.02  رقم 

املتعلق باعتماد مؤسسات التكوين املنهي الخاص ؛

- التأشير على الدبلومات والشهادات املسلمة من طرف مؤسسات 
التكوين املنهي الخاص املعتمدة املنصوص عليه في املادة 16 من 
القرار املشار إليه أعاله رقم 73.02 بتاريخ 2 ذي القعدة 1422 

)16 يناير 2002( ؛

للتربية  الجهوية  األكاديميات  مع  املبرمة  املنهي  التدرج  اتفاقيات   -
والغرف  والخاص  العمومي  املنهي  التكوين  والتكوين ومؤسسات 
التدرج املنهي داخل املقاوالت  املهنية ومراكز  املهنية والجمعيات 

وكذا الجمعيات.

املادة الثانية

يفـوض إلى املندوبين الجهويين ورؤساء)املصالح وموظفي املصالح)
الخارجية لقطاع التكوين املنهي الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق)
الوطنية) التربية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) القرار  بهذا 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على الوثائق املتعلقة)

باملصالح التابعة لهم وذلك فيما يخص):

- األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- الترخيص للموظفين واألعوان التابعين لهم الستعمال سيارات 
املصلحة ؛
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والرخص  السنوية  الرخص  على  تشتمل  التي  اإلدارية  الرخص   -
االستثنائية )ما عدا تلك املمنوحة ألداء فريضة الحج( أو الرخص 

بالتغيب ؛
- رخص املرض قصيرة األمد ؛

- الرخص املمنوحة عن الوالدة ؛
- إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين ؛

- التنقيط.

املادة الثالثة

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

بلجد 3يبملرنق

بالختصاصيبلت2ببيبلنوبببملفوضيإليهمبلجهات

الدار البيضاء - سطات

شهاب السنتي�صي، املندوب الجهوي للتكوين 
املنهي للمنطقة الوسطى.

الدرجة  من  الرئيس  املهندس  فرداو�صي،  حنان 
املمتازة.

والية جهة الدار البيضاء - سطات

التكوين  مصلحة  رئيس  بلكوطين،  اللـه  عبد 
املنهي لسطات.

أقاليم سطات وبنسليمان أحمد فياللي، املهندس الرئيس من الدرجة األولى.
وبرشيد

عبد الرحمان الزهري، رئيس مصلحة التكوين 
املنهي للجديدة.

إقليما الجديدة وسيدي بنورنجيب العر�صي، املتصرف من الدرجة األولى.

الرباط - سال - القنيطرة

حسن معزوز ، املندوب الجهوي للتكوين املنهي 
للمنطقة الشمالية الغربية.

 والية جهة الرباط - سال - محمد العلمي، املتصرف من الدرجة األولى.
القنيطرة

الجياللي الجوت، رئيس مصلحة التكوين املنهي 
للقنيطرة.

أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم عبد الرحيم رعبوب، املتصرف من الدرجة األولى.
وسيدي سليمان

فاس - مكناس

الجهوية  باملندوبية  املكلف  عشير،  أنيس 
للتكوين املنهي للمنطقة الوسطى الشمالية.

الدرجة  من  الرئيس  املهندس  الودغيري،  حسن 
املمتازة.

والية جهة فاس - مكناس

ابراهيم رفيك، املندوب الجهوي للتكوين املنهي 
للمنطقة الوسطى الجنوبية.

الدرجة  من  الرئيس  املهندس  بنديدي،  يوسف 
األولى.

والية جهة درعة - تافياللت 
وأقاليم مكناس والحاجب 

وإفران

عبد الوهاب مكاوي، املندوب الجهوي للتكوين الشرق
املنهي للمنطقة الشرقية.

عبد الصمد فوكاني، املهندس الرئيس من الدرجة 
األولى.

والية جهة الشرق

سوس - ماسة وكلميم - 
واد نون

سعد ماء العينين، املندوب الجهوي للتكوين 
املنهي ألكادير.

الدرجة  من  املتصرف  الدين،  فخر  الرزاق  عبد 
األولى.

 واليتا جتهي سوس - ماسة
 وكلميم - واد نون

مراكش - آسفي

للتكوين  الجهوي  املندوب  صدوق،  الحسن 
املنهي ملراكش.

- ابراهيم الكزبري، املتصرف من الدرجة األولى، 
املنهي  بالتكوين  املرتبطة  باملهام  يتعلق  فيما 

الخاص ؛
األولى،  الدرجة  من  املتصرف  املهدي سعدون،   -
فيما يتعلق بالتكوين بالتدرج املنهي وتدبير شؤون 

املوظفين.

والية جهة مراكش - آسفي

الجهوي  املندوب  موكيل،  الحسن  موالي 
للتكوين املنهي آلسفي.

عبد املالك بلماحي، املهندس الرئيس من الدرجة 
املمتازة.

إقليما آسفي واليوسفية

العيون - الساقية 
 الحمراء 

والداخلة - وادي الذهب

باملندوبية   املكلف  الهداد،  عالي  سيدي 
الجهوية للتكوين املنهي للعيون.

واليتا جتهي العيون - الساقية أحمد بالل، املتصرف من الدرجة الثالثة.
الحمراء والداخلة - وادي 

الذهب

بني مالل - خنيفرة

املنهي  التكوين  مصلحة  رئيس  مويان،  محمد 
لبني مالل.

والية جهة بني مالل - خنيفرةموحى بايهي، املهندس الرئيس من الدرجة األولى.

املنهي  التكوين  مصلحة  رئيس  علوي،  محمد 
لخريبكة.

إقليم خريبكةسعيد قصيري، املتصرف من الدرجة األولى.

طنجة - تطوان 
- الحسيمة

عثمان الرحماني، رئيس مصلحة التكوين املنهي 
لطنجة.

 والية جهة طنجة - تطوان - حسن بوهالل، املهندس الرئيس من الدرجة األولى.
الحسيمة

التكوين  رئيس مصلحة  بكاري،  الرحيم  عبد 
املنهي لتطوان.

عبد السالم هودير، املهندس الرئيس من الدرجة 
األولى.

عمالة املضيق - الفنيدق وأقاليم 
تطوان والعرائش وشفشاون 

ووزان

*

* *
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بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 3.1)33)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء)أو التأشير نيابة)

والبحث) العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  عن 

عدا) ما  لهم  التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  العلمي 

املراسيم والقرارات التنظيمية واتخاذ قرارات التوظيف والعزل):

فطاقيبالختصاصبلنوبببملفوضيإليهم

مديرة  أمهروق،  فائزة  السيدة 

التخطيط والتقييم.

مديرية التخطيط)السيد خالد أرسلني، املكلف بقسم الخريطة.

والتقييم

مدير  املحمودي،  عاديل  السيد 

التكوين في الوسط املنهي.

التكوين  قسم  رئيس  زردالي،  يونس  السيد 

أثناء العمل.

مديرية التكوين في 

الوسط املنهي

مديرة  عصري،  وفاء  السيدة 

والقطاع  البيداغوجي  التنسيق 

الخاص.

التكوين  بقسم  املكلف  السحيمي،  جمال 

املنهي  الخاص.

مديرية التنسيق 

البيداغوجي والقطاع 

الخاص

مدير  غمارت،  عادل  السيد 

الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية

السيد محمد سباق، رئيس قسم الوسائل 

العامة، فيما يتعلق بجميع الوثائق ما عدا 

املتعلقة منها باملوارد البشرية ؛

بقسم  املكلف  كوريتيت،  محمد  السيد 

املوارد البشرية، فيما يتعلق بجميع الوثائق 

املتعلقة باملوارد البشرية.

مديرية الشؤون 

اإلدارية واملوارد 

البشرية

املادة الثانية

من) ابتداء) به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

بلعالي) بملنهيي بلتعل مي بلوطن ةي بلتكويني بلت2ب ةي لوزيري قـــربلي

 1331 منيصفر) (16  بلبحثيبلعل ييلقم) 3361.1)صادليفي)

)15)أكتوار) 21)()بتفويضيبملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349 وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العامة) التجهيزات  مديرة  بنمو�صى،) زينب  السيدة  إلى  يفوض 

بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،)املصادقة على الصفقات)

وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال)

قطاع) لفائدة  الدولة  لحساب  املبرمة  أو الخدمات  أو التوريدات 

التكوين املنهي في إطار االعتمادات املفوضة لوزارة التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)من ميزانية نفس القطاع.

املادة الثانية

عنها) ناب  عائق  عاقها  أو  بنمو�صى  زينب  السيدة  تغيبت  إذا 

التجهيزات) بمديرية  الدراسات  قسم  رئيس  السو�صي،) السيد ياسر 

العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثالثة

من) ابتداء) الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  القرار  بهذا  يعمل 

10)أكتوبر)2019.

وحرر بالرباط في)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قربليلوزيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتن  ةيبلقر يةي بمل اهي بلغابات)

لقم) 3.1)33)صادليفي))))منيصفر)1331 )1))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء) بملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

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)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349 وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد يوسف افنون،)مندوب الصيد البحري بطانطان،)

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به)

بمندوبية الصيد البحري بطانطان بما في ذلك مقررات العطل اإلدارية)

الخاصة) االنتقال  ومقررات  االستثنائية  والعطلة  الوالدة  ورخص 

باملوظفين) الخاصة  العمل  باستئناف  اإلنذار  ورسائل  باملوظفين 

املتغيبين بصفة غير مشروعة والقيام بمسطرة الفحص الطبي املضاد)

وشهادة العمل وتنقيط وتقييم املوظفين ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

على األوامر الصادرة) يفوض إلى السيد يوسف افنون اإلمضاء)

للقيام) بطانطان  البحري  الصيد  ملندوبية  التابعين  للموظفين 

بمأموريات داخل اململكة وبيانات املبالغ املستحقة الخاصة بتعويضات)

التنقل والتعويضات الكيلومترية.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد يوسف افنون املصادقة على الصفقات املتعلقة)

مبلغها) كان  إذا  فسخها  وكذا  بطانطان  البحري  الصيد  بمندوبية 

ال يفوق)500.000)درهم.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من صفر)1441 )21)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 1. 333)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لوزارة التضامن) يفوض إلى السيد العربي التابت،)

والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة على جميع)

املراسيم) عدا  ما  الوزارة  لنفس  التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق 

والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 3332.1)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لوزارة التضامن) يفوض إلى السيد العربي التابت،)

الصفقات) املصادقة على  واملساواة واألسرة،) االجتماعية  والتنمية 

املبرمة لفائدة نفس الوزارة وفسخها وكذا جميع الوثائق الخاصة)

بتلك الصفقات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 3331.1)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لوزارة التضامن) يفوض إلى السيد العربي التابت،)

أو التأشير نيابة) اإلمضاء) والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،)

على) واألسرة  واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  وزيرة  عن 

األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة)

الوثائق) على جميع  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

الحسابية املتعلقة بميزانية مصلحة التوجيه والدعم املعتبرة مصلحة)

للدولة مسيرة بصورة مستقلة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.
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بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 1.)333)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لوزارة التضامن) يفوض إلى السيد العربي التابت،)

نيابة عن وزيرة) اإلمضاء) والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،)

األوامر) على  واألسرة  واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن 

للقيام) الوزارة  لنفس  التابعين  واألعوان  للموظفين  الصادرة 

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 3333.1)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

 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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لوزارة التضامن) يفوض إلى السيد العربي التابت،)

نيابة عن وزيرة) اإلمضاء) والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،)

التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة على الوثائق املتعلقة)

الوزارة الستعمال سياراتهم) لنفس  التابعين  للموظفين  بالترخيص 

الخاصة للتنقل لحاجيات املصلحة خارج املكان املعينين للعمل فيه.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.
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بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 3333.1)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من جمادى

بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأموريات في الخارج)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لوزارة التضامن) يفوض إلى السيد العربي التابت،)

نيابة عن وزيرة) اإلمضاء) والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،)

األوامر) على  واألسرة  واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن 

للقيام) الوزارة  لنفس  التابعين  واألعوان  للموظفين  الصادرة 

بمأموريات خارج اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 3335.1)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لوزارة التضامن) يفوض إلى السيد العربي التابت،)

والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة على جميع)

الوثائق املتعلقة بتدبير املوارد البشرية لنفس الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 3336.1)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛
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1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لوزارة التضامن) يفوض إلى السيد العربي التابت،)

أو التأشير نيابة) اإلمضاء) والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،)

على) واألسرة  واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  وزيرة  عن 

األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة)

الوثائق) على جميع  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

الحسابية املتعلقة بميزانية نفس الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 3337.1)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير املوارد البشرية) يفوض إلى السيد �صي املصطفى مجدوبي،)

االجتماعية) والتنمية  التضامن  بوزارة  العامة  والشؤون  وامليزانية 

التضامن) نيابة عن وزيرة  التأشير  أو  اإلمضاء) واملساواة واألسرة،)

والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة على األوامر بصرف أو تحويل)

أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض)

املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية)

نفس الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 3338.1)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير املوارد البشرية) يفوض إلى السيد �صي املصطفى مجدوبي،)

االجتماعية) والتنمية  التضامن  بوزارة  العامة  والشؤون  وامليزانية 

التضامن) نيابة عن وزيرة  التأشير  أو  اإلمضاء) واملساواة واألسرة،)

والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة على جميع الوثائق املتعلقة)

بتدبير املوارد البشرية لنفس الوزارة.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 1. 333)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير املوارد البشرية) يفوض إلى السيد �صي املصطفى مجدوبي،)

االجتماعية) والتنمية  التضامن  بوزارة  العامة  والشؤون  وامليزانية 

والتنمية) التضامن  وزيرة  عن  نيابة  اإلمضاء) واألسرة،) واملساواة 

للموظفين) الصادرة  األوامر  على  واألسرة  واملساواة  االجتماعية 

واألعوان التابعين لنفس الوزارة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 3352.1)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الصمد العمراني،)مدير التنمية االجتماعية)

اإلمضاء) بوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،)

أو التأشير نيابة عن وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة)

واألسرة على املراسالت املرتبطة بالجواب على طلبات الدعم املباشر)

للنساء)األرامل في وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي

لقم) 3351.1)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛
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 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

بحقوق) النهوض  مدير  عزيزي،) آيت  محمد  السيد  إلى  يفوض 

األشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن والتنمية االجتماعية)

التضامن) نيابة عن وزيرة  التأشير  أو  اإلمضاء) واملساواة واألسرة،)

والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة على الوثائق اإلدارية املرتبطة)

باألشخاص في وضعية إعاقة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد آيت عزيزي أو عاقه عائق ناب عنه السيدان)

مدير املوارد البشرية وامليزانية والشؤون) �صي املصطفى مجدوبي،)

العامة وأحمد شيخي،)رئيس قسم الوقاية والولوجيات واملساعدة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي
لقم) 1.)335)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

والتجهيز) امليزانية  قسم  رئيس  غماد،) السيد سعيد  إلى  يفوض 
اإلمضاء) بوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،)
نيابة عن وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة على)
األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لنفس الوزارة للقيام)

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

بالجت اع ةي بملسا بةي برسرة) بلتضامني بلتن  ةي لوزيرةي قربلي
لقم) 3353.1)صادليفي)3))منيصفر)1331 )3))أكتوار) 21)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.951 رقم) املرسوم  وعلى 
املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والتنمية) ()2019 أكتوبر) (17(

االجتماعية واملساواة واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد مصطفى بناني،)رئيس قسم املوارد البشرية)
اإلمضاء  بوزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،)
أو التأشير نيابة عن وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة)
واألسرة على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير املوارد البشرية لنفس)

الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.
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قربليلوزيرةيبلس احةي بلصناعةيبلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاد)
1331 صفر) مني ((5 في) صادلي لقم) 3383.1)  بالجت اعيي
على) بإلمضاء) بملصادقةي بتفويضي )3))أكتوار) 21)()

بلصفقات.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

 1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 
)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 
املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع السياحة،) ( يفوض إلى السيد محمد مسلك،)
أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية) اإلمضاء)
والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على األوامر))بصرف أو تحويل)
أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض)
املوارد وفتح اعتمادات االلتزام برسم امليزانية العامة لنفس القطاع.

املادة الثانية

يفوض إلى))السيد محمد مسلك املصادقة على الصفقات وفسخها)
املبرمة لحساب قطاع السياحة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من))صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قربليلوزيرةيبلس احةي بلصناعةيبلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاد)
 1331 صفر) ( من) ((5 في) صادلي لقم) 3385.1) بالجت اعيي

)3))أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من جمادى

بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأموريات في الخارج)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 

)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع السياحة،) ( يفوض إلى السيد محمد مسلك،)

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية) اإلمضاء)

املتعلقة) الوثائق  جميع  على  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل 

باملصالح التابعة لنفس القطاع بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين)

واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وخارجها ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من))صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قربليلوزيرةيبلس احةي بلصناعةيبلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاد)

1331 صفر) مني ((5 في) صادلي لقم) 3386.1)  بالجت اعيي

على) بإلمضاء) بملصادقةي بتفويضي أكتوار) 21)() ((3(

بلصفقات.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) 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)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد لعرو�صي،)مدير املوارد والتكوين بقطاع)

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة) اإلمضاء) السياحة،)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على األوامر بصرف)

للنفقات) املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  تفويض  أو  أو تحويل 

واالعتمادات وااللتزامات وفتح اعتمادات االلتزام بامليزانية العامة)

لنفس القطاع وكذا بميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة)

وعلى األوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية قطاع السياحة.

املادة الثانية

التأشير) أو  اإلمضاء) لعرو�صي  محمد  السيد  إلى  كذلك  يفوض 

على جميع الوثائق املتعلقة بتسيير شؤون املوظفين ما عدا قرارات)

املتعلقة) القرارات  على  اإلمضاء) إليه  يفوض  كما  التوظيف.)

بالتعويضات الجزافية من أجل استعمال السيارة الخاصة لحاجة)

التابعين) للموظفين  الصادرة  األوامر  على  اإلمضاء) وكذا  املصلحة 

لقطاع السياحة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

الصفقات) على  املصادقة  لعرو�صي  محمد  السيد  إلى  يفوض 

املتعلقة بقطاع السياحة.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد محمد لعرو�صي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

املهدي لحلو،)رئيس قسم املوارد املالية والدعم اللوجستيكي ما عدا)

فيما يخص املصادقة على الصفقات.

املادة الخامسة

إذا تغيب السيد محمد لعرو�صي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

بالوثائق) يتعلق  فيما  البشرية  املوارد  قسم  رئيسة  مونشيح،) نوال 

اإلدارية والقرارات الخاصة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قربليلوزيرةيبلس احةي بلصناعةيبلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاد)

 1331 صفر) ( من) ((5 في) صادلي لقم) 3387.1) بالجت اعيي

)3))أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛
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 1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم)

بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) ()1967 )21)أبريل)

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)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير االستراتيجية والتعاون) ( يفوض إلى السيد طارق صديق،)

السياحة) وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) السياحة،) بقطاع 

على) االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واالعتمادات وااللتزامات الخاصة بمديرية االستراتيجية والتعاون)

املفتوحة بميزانية االستثمار والتسيير لنفس القطاع.

املادة الثانية

أو التاشير على) يفوض كذلك إلى السيد طارق صديق اإلمضاء)

جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة)

للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية وقرارات التوظيف.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد طارق صديق أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

عائشة فرحان،)رئيسة قسم االستراتيجية والتخطيط.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من))صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قربليلوزيرةيبلس احةي بلصناعةيبلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاد)

 1331 صفر) ( من) ((5 في) صادلي لقم) 3388.1) بالجت اعيي

)3))أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

لقطاع) العام  املفتش  ( أكونجاب،) مصطفى  السيد  إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة) اإلمضاء) السياحة،)

الوثائق) التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع 

املتعلقة باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين)

للقيام بمأموريات داخل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من))صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قربليلوزيرةيبلس احةي بلصناعةيبلتقل ديةي بلنقليبلجويي بالقتصاد)

 1331 صفر) مني ((5 في) صادلي لقم) 1. 338) بالجت اعيي

)3))أكتوار) 21)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) 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)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد مهدي طالب،)مدير التقنين والتطوير والجودة)

السياحة) وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) السياحة،) بقطاع 

على) االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

والتطوير) التقنين  بمديرية  الخاصة  وااللتزامات  واالعتمادات 

والجودة املفتوحة بميزانية االستثمار والتسيير لنفس القطاع.

املادة الثانية

التأشير على) أو  السيد مهدي طالب اإلمضاء) إلى  يفوض كذلك 

جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة)

للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد مهدي طالب أو عاقه عائق ناب عنه السيد منصف)
طيبي،)رئيس قسم التقنين والجودة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 3313.1يصادليفيي5)يمنيصفري1331
)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 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)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من جمادى
بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأموريات في الخارج)؛

 1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم  وعلى 
)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لوزارة) يفوض إلى السيد عبد اإلله لحكيم بناني،)
العدل،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير العدل على جميع الوثائق)
املتعلقة باملصالح التابعة لنفس الوزارة بما في ذلك األوامر الصادرة)
للقضاة واملوظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة وفي الخارج ماعدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 3313.1يصادليفيي5)يمنيصفري1331

)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاءي بملصادقةيعلىيبلصفقات

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

 1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 

)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لوزارة) يفوض إلى السيد عبد اإلله لحكيم بناني،)

العدل،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير العدل على األوامر بصرف)

أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر)

املتعلقة) الوثائق الحسابية  بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع 

بميزانية نفس الوزارة وكذا الحسابين الخصوصيين للخزينة الحاملين)

»الصندوق الخاص لدعم املحاكم« املسمى) (3.2.0.0.1.06.001  رقمي)

و)3.2.0.0.1.06.002)املسمى)»صندوق التكافل العائلي«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد اإلله لحكيم بناني املصادقة على الصفقات)
املتعلقة بمصالح وزارة العدل وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة)

بتلك الصفقات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 3315.1يصادليفيي5)يمنيصفري1331
)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 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)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير الشؤون املدنية بوزارة) يفوض إلى السيد الحسن الكاسم،)
نيابة عن وزير العدل على األوامر الصادرة للقضاة) العدل،)اإلمضاء)
واملوظفين التابعين ملديرية الشؤون املدنية وملختلف محاكم اململكة)
التي) بالتعويضات  يتعلق  ما  وكل  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام 
تخصهم كما يفوض إليه اإلمضاء)أو التأشير على جميع الوثائق املتعلقة)

باملصالح التابعة لنفس املديرية ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.
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 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 3316.1يصادليفيي5)يمنيصفري1331
)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بوزارة) البشرية  املوارد  مدير  محيي،) فؤاد  السيد  إلى  يفوض 

العدل،)اإلمضاء)نيابة عن وزير العدل على جميع املقاالت واملذكرات)

واملستنتجات املرتبطة بالنزاعات التي تقوم مصلحة املنازعات بتدبيرها)

وكذا التوقيع على القرارات التأديبية املتخذة في حق املوظفين غير)

القضاة في إطار املجالس التأديبية املركزية منها والجهوية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 3317.1يصادليفيي5)يمنيصفري1331
)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 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)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بوزارة) البشرية  املوارد  مدير  محيي،) فؤاد  السيد  إلى  يفوض 

العدل،)اإلمضاء)نيابة عن وزير العدل على األوامر الصادرة للقضاة)

واملوظفين التابعين ملديرية املوارد البشرية وملختلف محاكم اململكة)

للقيام بمأموريات داخل اململكة واملصادقة على وثائق التعويضات)

التي تخصهم.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 3318.1يصادليفيي5)يمنيصفري1331

)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بوزارة) البشرية  املوارد  مدير  محيي،) فؤاد  السيد  إلى  يفوض 

العدل،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املتعلقة)

بمديرية املوارد البشرية ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.
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 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 1. 331يصادليفيي5)يمنيصفري1331

)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

  1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الرفيع ارويحن،)مدير الدراسات والتعاون)

أو التأشير نيابة عن وزير العدل) والتحديث بوزارة العدل،)اإلمضاء)

على صفقات األشغال والخدمات والتوريدات واملعدات املعلوماتية)

الثابت) الهاتف  املعلوماتية وكذا ربط  الشبكة  تهيئة  وتهيئة وإعادة 

واألنترنيت والربط الشبكي وتهيئة وإعادة تهيئة الشبكة الكهربائية)

املموجة املبرمة لحساب نفس الوزارة وعلى جميع الوثائق املتعلقة)

بذلك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 2.1)33يصادليفيي5)يمنيصفري1331

)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 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)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدراسات) مدير  ارويحن،) الرفيع  عبد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة عن وزير العدل) اإلمضاء) والتعاون والتحديث بوزارة العدل،)

التابعين ملديرية) للقضاة واملوظفين واألعوان  على األوامرالصادرة 

للقيام) اململكة  محاكم  وملختلف  والتحديث  والتعاون  الدراسات 

بمأموريات داخل اململكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم كما)

يفوض إليه اإلمضاء)أو التأشير على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح)

التابعة لنفس املديرية ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.
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 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 1.1)33يصادليفيي5)يمنيصفري1331

)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 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)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد هشام مالطي،)مدير الشؤون الجنائية والعفو)

على) العدل  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) العدل،) بوزارة 

األوامرالصادرة للقضاة واملوظفين التابعين ملديرية الشؤون الجنائية)

والعفو للقيام بمأموريات داخل اململكة وكل ما يتعلق بالتعويضات)

لنفس) التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق  وعلى جميع  تخصهم  التي 

املديرية ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 1.))33يصادليفيي5)يمنيصفري1331
)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 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)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير التشريع بوزارة العدل،) يفوض إلى السيد بنسالم أوديجا،)
الصادرة) األوامر  على  العدل  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء)
للقضاة واملوظفين التابعين ملديرية التشريع للقيام بمأموريات داخل)
اململكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم وعلى جميع الوثائق)
املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املديرية ماعدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 3.1)33يصادليفيي5)يمنيصفري1331
)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛
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  1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم)
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد حسن القباب،)مدير امليزانية واملراقبة بوزارة)
العدل،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير العدل على األوامر بصرف)
أوتحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر)
املتعلقة) الوثائق الحسابية  بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع 
بميزانية وزارة العدل وكذا الحسابين الخصوصيين للخزينة الحاملين)
 رقمي)3.2.0.0.1.06.001)املسمى)»الصندوق الخاص لدعم املحاكم«،

و)3.2.0.0.1.06.002)املسمى)»صندوق التكافل العائلي«.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 3.1)33يصادليفيي5)يمنيصفري1331
)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 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)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من جمادى
بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأموريات في الخارج)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد حسن القباب،)مدير امليزانية واملراقبة بوزارة)

العدل،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير العدل على األوامر الصادرة)

للقضاة واملوظفين التابعين لوزارة العدل للقيام بمأموريات داخل)

أو التاشير على جميع) اململكة وفي الخارج كما يفوض إليه اإلمضاء)

املراسيم) ماعدا  الوزارة  لنفس  التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 5.1)33يصادليفيي5)يمنيصفري1331

)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349 وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم  وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير التجهيز وتدبير املمتلكات) يفوض إلى السيد حسن البري،)

بوزارة العدل،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير العدل على صفقات)

الوثائق) جميع  وعلى  الوزارة  نفس  لحساب  املبرمة  البناء) أشغال 

املتعلقة بتلك الصفقات.
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املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إلى السيد حسن البري اإلمضاء) (

صفقات التجهيز واملعدات واألشغال والخدمات والتوريدات املبرمة)

لحساب وزارة العدل وعلى جميع الوثائق املتعلقة بذلك.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 6.1)33يصادليفيي5)يمنيصفري1331

)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 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)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير التجهيز وتدبير املمتلكات) يفوض إلى السيد حسن البري،)

بوزارة العدل،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير العدل على األوامر)

الصادرة للموظفين التابعين ملديرية التجهيز وتدبير املمتلكات للقيام)

بمأموريات داخل اململكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قربليلوزيريبلعد3يلقمي 7.1)33يصادليفيي5)يمنيصفري1331

)3)يأكتواري 21)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 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)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املفتش العام بوزارة العدل،) يفوض إلى السيد محمد الناصر،)

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير العدل على جميع الوثائق املتعلقة)

بتسيير املفتشية العامة لنفس الوزارة بما في ذلك األوامر الصادرة)

يتعلق) ما  اململكة وكل  بمأموريات داخل  للقيام  للقضاة واملوظفين 

بالتعويضات التي تخصهم ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.
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برخضري بلرق ي) بلصناعةي بلتجالةي بالقتصادي لوزيري قربلي

 1331 بر 3) لا عي ناتحي فيي صادلي لقم) 1. )33)

للتجالب) ب نحيبالعت اديملخت21يطنجةي )32)أكتوار) 21)()

بملنتوجات) مطابقةي لتق  مي (»TTEC«  بلدلبساتي بملربقبة)

بلصناع ة.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

بناء)على القانون رقم)24.09)املتعلق بسالمة املنتوجات والخدمات)

 وبتتميم الظهير الشريف الصادر في)9)رمضان)1331 )12)أغسطس)1913(

بمثابة قانون االلتزامات والعقود،)وال سيما املادتين)21))و)22)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.12.502)الصادر في)2)رجب)1434 )13)ماي)2013(

بتطبيق القسم األول من القانون رقم)24.09)املتعلق بسالمة املنتوجات)

1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  وبتتميم   والخدمات 

وال سيما) بمثابة قانون االلتزامات والعقود،) ()1913 أغسطس) (12(

املادتين)4)و)5)منه)؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي)

()2013 ديسمبر) (26(  1435 من صفر) (22 الصادر في) (3873.13 رقم)

 11 و) (10 و) (8 يتعلق باعتماد هيئات تقييم املطابقة،)وال سيما املواد)

منه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

(،»TTEC« واملراقبة) والدراسات  للتجارب  طنجة  مختبر  يعتمد 

60623)ألجل إجراء) 14441763،)رقم السجل التجاري) رقم البتانتا)

 5 ملدة) السيراميك«) »الزليج واأللواح من  تقييم مطابقة منتوجات)

سنوات ابتداء)من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

يمنح هذا االعتماد ألجل الخدمات املقدمة باملوقع مختبر طنجة)

»تجزئة) (: بـ) املتواجد  (،»TTEC« واملراقبة) والدراسات  للتجارب 

رقم)874،)شارع الرياض))زنقة ب(،)املنطقة الصناعية املجد،)طنجة«.

املادة الثالثة

.»MA014«(:(رقم تعريف الهيئة هو

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي. 

في) صادلي لقم) 3378.1) عزةي بمي ج اعةي مجلسي لرئيسي قربلي

بالق ام) يتعلقي أكتوار) 21)() ((3(  1331 صفر) مني ((3

بع الة) عزةي بمي لج اعةي بلع ربف ةي بلته ئةي تص  مي بدلبسةي

بلصخي2بت)-)ت الة.

رئيس مجلس جماعة ام عزة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يونيو)2015()؛

وعلى القانون رقم)12.90)املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.92.31)بتاريخ)15)من ذي الحجة)1412 )17)يونيو)1992()

وال سيما املادة)21)منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414 

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

من (16 في) الصادر  (683.03 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

محرم)1424 )20)مارس)2003()بتفويض االختصاص وال سيما املادة)

الثالثة منه)؛

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة ام عزة خالل دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)23)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

كما هو) تقام دراسة تصميم التهيئة العمرانية لجماعة ام عزة،)

املضاف إلى أصل هذا) (2019/01 مبين بلون أحمر في التصميم رقم)

القرار،)خالل ستة أشهر ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بام عزة في)24)من صفر)1441 )23)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : امليلودي حرشاوي. 
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 بستدلبكيخطإي قعيبالجريدةيبلرس  ةيعددي6776يبتاليخ

3يلمضاني1332ي) يمايي 21)(ي)بلصفحةي571))

قرار لكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

في) صادر  (546.19 رقم) املنهي  بالتكوين  املكلف  العلمي،) والبحث 

26)من جمادى اآلخرة)1440 )4)مارس)2019()بتحديد بعض معادالت)

دبلومات وشهادات التكوين املنهي.

بداليمن):

(: تخصص) تقبل ملعادلة دبلوم التقني املتخصص،) (: املادة األولى)

»فن الطبخ فن املطعم والخدمات«،)الشهادة التالية :

- Diploma in culinary arts, délivré le 7 septembre 2015, par 

Flamingo international college, accrédité par l’agence de 

qualification(malaisienne.

يقرأ):

(: تخصص) تقبل ملعادلة دبلوم التقني املتخصص،) (: املادة األولى)

»فن الطبخ فن املطعم والخدمات«،)الشهادة التالية :

- Diploma in culinary arts, délivré le 20 décembre 2017, par 

Flamingo international college, accrédité par l’agence de 

qualification(malaisienne.
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فظاميموظفييبإلدبلبتيبلعامة

فصوصيخاصة

وزارة الداخلية

1331 )31)أكتوار) 21)()بتغ ي2يقربلي زيريبلدبخل ةيلقم) 1181.2  ))لا عيبر 3) قربليلوزيريبلدبخل ةيلقم) 3356.1)صادليفي)

بتاليخ)16)منيج ادىيبر لى)1332 )11)ماي) 22)()بتع ينيم ثلييبإلدبلةي بملوظفينيبملدعوينيلالجت اعيفييحظي2ةيبللجان)

بإلدبليةيبملتسا يةيبرعضاء)بملختصةيإزبء)ه ئةيلجا3يبلسلطة.

وزير الداخلية،

2009()بتعيين ممثلي اإلدارة) 1430 )11)ماي) 16)من جمادى األولى) 1181.09)الصادر في) بناء)على قرار وزير الداخلية رقم)

واملوظفين املدعوين لالجتماع في حظيرة اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)املختصة إزاء)هيئة رجال السلطة،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير،)على النحو التالي،)املادة األولى من قرار وزير الداخلية املشار إليه أعاله رقم)1181.09)الصادر في)16)من جمادى األولى)1430

)11)ماي)2009():

.....................)حسب) -)يعين في حظيرة اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)املختصة إزاء)هيئة رجال السلطة) »املادة األولى.)

»الجدول التالي):

بلبابيIIي:يم ثلويبملوظفينبلبابيIي:يم ثلويبإلدبلةب انيبللجنةيبإلدبليةيبملتسا يةيبرعضاء

النوابالرسميونالنوابالرسميوناإلطاررقم اللجنة

إدريس الجوهريالعمال1

غسان كصاب

خالد الزروالي

محمد أوزكان

عمر التويمي

الحسين أمزال

فؤاد محمدي

جمال مخططار

إدريس الجوهريالباشوات2

غسان كصاب

عبد السالم الصالحي

عز الدين بكوش

محمد جواد

محمد بركة

عبد السالم الحتاش

اليزيد أخراز

إدريس الجوهريالقواد3

غسان كصاب

ارشيد هاشمي علوي

منعم الزيادي

أحمد بلكايد

سعيد بشي�صي

يونس الخويلدي

سحر املداح

إدريس الجوهريخلفاء القواد4

غسان كصاب

محمد بلفقير

رشيد الكايدي

عبد الكريم الدوغمي

امحمد بن الشيخ

سعيد بنعال

محمد صيدقي

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.


