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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصوصيعامة

بلج 9ك.ي-يتحديديبملقاسي9يبملطبقةيعلىيبلبضائعيوبملصوغاتي

بملف9وضةيعليهايبلض9بئبيبلدب ل ةيعنيبالستهالك.

في  صادر   2797.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( بتغيير وتتميم قرار وزير املالية 

رقم 1309.77 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( بتطبيق 

في  الصادر   1.77.340 رقم  قانون  بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير 

25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( تحدد بموجبه املقادير املطبقة 

عن  الداخلية  الضرائب  عليها  املفروضة  واملصوغات  البضائع  على 

 .......... 11200االستهالك وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات.

نصوصي اصة

بلد9بغنةيويس دييقاسم.ي-ي أقال ميس دييسل  انيويقلعةي
بملصاسقةيعلىيلوبئحيذوييحقوقيج اعاتيسالل ة.

 1441 األول  ربيع  من   14 في  صادر   3502.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
التابعين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة   )2019 نوفمبر   12(
للجماعة الساللية أوالد سعود أوالد أنصر )أوالد أنصر( فرقة الحزامطة 
 ........ 11202الواقعة أراضيها بإقليم سيدي سليمان بالدائرة السقوية للغرب.

 1441 األول  ربيع  من   16 في  صادر   3503.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
التابعين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة   )2019 نوفمبر   14(
للجماعة الساللية أوالد وكاد ذات الرسم العقاري عدد 2627/م بإقليم 
11209قلعة السراغنة والواقعة داخل دوائر الري للحوز.................................. 

 1441 األول  ربيع  من   24 في  صادر   3556.19 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
التابعين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة   )2019 نوفمبر   22(
للجماعة الساللية أوالد الهيتم الواقعة أراضيها بإقليم سيدي قاسم 
 ......................................................................... 11213بالدائرة السقوية للغرب
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تفويضيبإلمضاءيوبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3506.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ........................................ 11215بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3507.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ........................................ 11216بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
 )2019 نوفمبر   13(  1441 األول  ربيع  من   15 في  صادر   3508.19 رقم 

 ................................................................................... 11217بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3509.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11217بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3510.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11218بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3511.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11219بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3512.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11219بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3513.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11220بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3514.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11221بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3515.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11221بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطـــني  التراب  إعـــداد  لوزيرة  قرار 
رقم 3516.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ........................................ 11222بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3517.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ........................................ 11224بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3518.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ........................................ 11225بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3519.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11226بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3520.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11226بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3521.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11227بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3522.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11228بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3523.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11228بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3524.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11229بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3525.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11230بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3526.19 صادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ........................................ 11230بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وبالعتبالييني بلذبت يني بألشخاصي بأس اءي قائ ةي -ي بملناجم.ي
بملعت دينيإلعدبسيب9بمجيبألشغاليوبلوثائقيبلج ولوج ةي

وبملنج  ة.

ربيع من   16 في  صادر   3529.19 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
األول 1441 )14 نوفمبر 2019( بنشر قائمة بأسماء األشخاص الذاتيين 
الجيولوجية  والوثائق  األشغال  برامج  املعتمدين إلعداد  واالعتباريين 

11232واملنجمية................................................................................................. 

بإلذنيب  السةيبلهندسةيبملع الية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3629.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 
)22 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11238الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3630.19 صادر في 28 من ربيع األول 1441 
)26 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11238الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3631.19 صادر في 29 من ربيع األول 1441 
)27 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11238الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3632.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 
)22 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11238الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3633.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 
)22 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11238الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3656.19 صادر في 29 من ربيع األول 1441 
)27 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11238الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3657.19 صادر في 29 من ربيع األول 1441 
)27 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11238الهندسة املعمارية.
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مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3658.19 صادر في 29 من ربيع األول 1441 
)27 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11238الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3659.19 صادر في 29 من ربيع األول 1441 
)27 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11238الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3660.19 صادر في 28 من ربيع األول 1441 
)26 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11239الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3661.19 صادر في 28 من ربيع األول 1441 
)26 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11239الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3662.19 صادر في 28 من ربيع األول 1441 
)26 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11239الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3663.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 
)22 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11239الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3664.19 صادر في 29 من ربيع األول 1441 
)27 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11239الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3665.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 
)22 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11239الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3666.19 صادر في 29 من ربيع األول 1441 
)27 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11239الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 3667.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 
)22 نوفمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 11239الهندسة املعمارية.

مدينةيبلحاجب.ي-يتع ينيحدوسيمنطقةيبلتجديديبلحض9ييلحيي

أقش ي1.

قرار لرئيس مجلس جماعة الحاجب رقم 3457.19 صادر في 29 من صفر 1441 

)28 أكتوبر 2019( بتعيين حدود منطقة التجديد الحضري لحي أقشمير 

11240بمدينة الحاجب....................................................................................... 

نظاميموظفييبإلسبلبتيبلعامة

نصوصي اصة

وزبلةيبلشؤونيبلخالج ةيوبلتعاونيبإلف9يقييوبملغالاةيبملق  يني

بالخالج.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 

رقم 3534.19 صادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( بتعيين 

ممثلي اإلدارة لتمثيل املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء 

اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة 

 ...................................................................... 11241واملغاربة املقيمين بالخارج.

مجلسيبملنافدة

قرار ملجلس املنافسة عدد 91 / ق /19 صادر في 27 من ربيع األول 1441 

«La Caisse de dépôt et 25 نوفمبر 2019( املتعلق باقتنـاء شركة( 

شركــــة رأسمــــال  أسهــــم  مــــن   %76,23 لنسبــــة   de consignation» 

لشركة املباشــرة  غيــر  الحصريـــة  املراقبـــة  وتـــولــي   »La Poste SA» 

 ......................................................................... .»CNP Assurance SA»11242
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صاسل) (2797.19 ق9بليلوزي9يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقم)

وتت  م) بتغ ي1ي أكتوا9) 16)() (36(  6996 بألول) لا عي (( في)

63 7 منيشوبل) ((5 بتاليخ) (1309.77 بملال ةيلقم)  ق9بليوزي9ي

) )أكتوا9)77 6()بتطب قيبلظهي1يبلش9يفيبملعت16يب ثابةيقانون)

لقم)1.77.340)بلصاسليفي)5))منيشوبل)7 63 ) )أكتوا9)77 6) 

وبملصوغات) بلبضائعي علىي بملطبقةي بملقاسي9ي ب وجبهي تحدسي

وكذب) بالستهالكي عني بلدب ل ةي بلض9بئبي عليهاي بملف9وضةي

بملقتض اتيبلخاصةيبهذهيبلبضائعيوبملصوغات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1440 8)ذي القعدة) 2.19.430)الصادر في)  بناء)على املرسوم رقم)

الشــــريف) الظهيـــر  مــــــن  (1-45 الفصــــل) بتطبيــــق  ()2019 يـــوليــــو) (11(

1397 25)من شوال) الصادر في) (1.77.340  املعتبر بمثابة قانون رقم)

البضائع) على  املطبقة  املقادير  بتحديد  املتعلق  ()1977 أكتوبر) (9(

وكذا) الداخلي  االستهالك  ضريبة  عليها  املفروضة  واملصوغات 

املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات)؛

 وبعد االطالع على قرار وزير املالية رقم)1309.77)الصادر في)25)من

شوال)1397 )9)أكتوبر)1977()بتطبيق الظهير الشريف املعتبر بمثابة)

()1977 1397 )9)أكتوبر) 25)من شوال) بتاريخ) (1.77.340 قانون رقم)

تحدد بموجبه املقادير املطبقة على البضائع واملصوغات املفروضة)

الخاصة) املقتضيات  االستهالك وكذا  الداخلية عن  الضرائب  عليها 

بهذه البضائع واملصوغات،)كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير ويتمم على النحو التالي عنوان الفرع)1)من الباب الخامس من)

 الجزء)األول ومقتضيات الفصول)88)و)97)و)98)و)99)و)100)و)101

و)103)و)106)و)110)من قرار وزير املالية رقم)1309.77)املشار إليه)

أعاله:

»الباب الخامس

»بملصوغاتيمنيبلبالتينيأويبلذهبيأويبلفضة

»الفرع)1

»بلع البتيوندبةيبلتدامحيوطوببعيبلدمغةيوطابعيبلصائغ

»الفصل)88. - 1)-)يباشر وضع)..............................)الشروط ارتية):

بقياس) أو  بالفحص  اختبارها  وقع  التي  األشياء) على  يوضع  »أ()

»الطيف طابع العيار الذي وقع ترتيبها بحكمه)؛

»ب()....................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل)97. - 1)-)يصرح)...............................................)إلى املغرب)؛

املقررة الشروط  واإليداع طبق  الوزن  بعد  اإلدارة  تقوم  (- (2» 

»في الفصلين)103)و107)بعده بتوجيه املصوغات املذكورة إلى املكتب)

»الجمركي للدمغة املختص محليا حيث تجري عليها القواعد املطبقة)

املنصوص) التصدير  وجوب  مراعاة  مع  املغربية  املصنوعات  »على 

»عليه في الفصل)106-2)بعده في حالة عيارات تقل عن العيارات الدنيا)

السالف) (1.77.340 من الظهير الشريف رقم) (51 »املبينة في الفصل)

»الذكر.

»الفصل)98.)-)إن املصوغات امللبسة)..............)من مكتب الجمرك.

»الفصل)99.)-)إن املصوغات من البالتين).....................)والضرائب)

»بعد التأكد من صحة الطوابع القانونية من لدن املكتب الجمركي)

»للدمغة،)أو من لدن املكتب الجمركي للدمغة املختص محليا في حالة)

»الشك.

تاجر تصدير مصوغات) أو  يريد صانع  عندما  (- (.100 »الفصل)

»جديدة من البالتين أو الذهب أو الفضة تحمل الطوابع القانونية)

»ألجل بيعها في الخارج،)يجب عليه أن يقدم التصريح الكتابي بذلك)

»إلى املكتب الجمركي للدمغة الذي ينتمي إليه وأن يقدم املصوغات)

»املذكورة.

نصوصيعامة
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»الفصل)101.)-)ال يمكن أن يباشر اإلرسال)........................)التصدير)

»من طرف الجمرك داخل أجل ثالثة أشهر).....................)للدمغة.«

»الفصل)103. - 1 -.............................................................................

.................................................................................................... - 2»

«3)-)يتضمن التصريح)..................................................)على التوالي.«

»الفصل)106. - 1)-)إذا تبين)...................)بعد أداء)رسوم االختبار)

»الطابع املطابق للعيار املصرح به ثم تسلم للمعني باألمر)؛

.....................................................................................................- 2»

)الباقي بدون تغيير.(

»الفصل)110. - 1)-)إن املصوغات املطبوعة).............)املزاد العلني.

إيداعه) االختبار  اقتطاع رسوم  بعد  فيباشر  البيع  مردود  »أما 

»..............................)املشار إليه أعاله)؛

.................................................................................................... - 2»

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

من) الخامس  الباب  من  (1 الفرع) التالي،) النحو  على  يتمم 

الصادر) (1309.77 رقم) أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األول  الجزء)

املكرر (90 بالفصلين) ()1977 أكتوبر) (9(  1397 شوال) من  (25  في)

و)90)املكرر مرتين):

»الفصل)90)املكرر.))-)يمكن وضع طابع الصانع يسمى)»طابع الصائغ«)

90)املكرر) »معتمد من لدن اإلدارة وفق الكيفيات املحددة في الفصل)

»مرتين بعده،)قبل تقديم املصوغات من املعادن النفيسة إلى مكاتب)

»الدمغة من أجل االختبار والطبع في حالة املطابقة للعيار القانوني.

يودع لدى اإلدارة طلب اعتماد) (- (1 (- املكرر مرتين.) (90 »الفصل)

»طابع الصائغ.

»يحدد شكل ومحتوى الطلب وكذا الوثائق املرفقة به من طرف)

»اإلدارة.

يوما ابتداء)من) (45 »يجب تبليغ جواب اإلدارة في أجل ال يتعدى)

»تاريخ التوصل بالطلب أو من تاريخ استكمال الطلب.

«2)-)يمكن أن يأخذ الطابع املراد تسجيله شكل إشارة مميزة للصائغ)

»تسمح بالتعرف عليه.)ويمكن أن تكمن هذه اإلشارة في حروف أو أرقام)

»أو كلمات أو رسومات بيانية أو شعارات،)منفردة أو مركبة.

لهــــذا الطابـــع أن يشبـــه أو يطابــــق الطوابـــع الرسميـــة  »ال يمكــــن 

 »أو الطوابع املسجلة من طرف صائغين آخرين أو عالمات التجارة

الطـــــالب، غيــــر  آخــــرين  أشخــــاص  طــــرف  مــــن  املسجلـــة  الصنـــع   »أو 

»أو مختصرات ملنظمات دولية.

«3)-)تمسك اإلدارة الئحة بالطوابع املعتمدة.

«4)-)يظل طابع الصانع صالحا ملدة)20)سنة ابتداء)من تاريخ إصدار)

20)سنة أخرى) »قرار اإلدارة باعتماده،)ويمكن تمديده كل مرة ملدة)

في حالة انقضاء) »بطلب يتم تقديمه ثالثة أشهر قبل انقضاء)األجل.)

يتم) »مدة الصالحية دون تقديم طلب التمديد في الوقت املناسب،)

»التشطيب على طابع الصائغ في الالئحة التي تمسكها اإلدارة.

«5)-)في حالة التوقف عن النشاط،)يتوجب على املودع لديه طابع)

»الصائغ تسليمه إلى اإلدارة داخل أجل ثالثة أشهر.

عن) املسؤول  بصفته  الصائغ،) طابع  حفظ  الصانع  يتولى  (- (6»

»استعماله الخاص.«

املادة الثالثة

من تاريخ نشره بالجريدة) يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)

الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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نصوصي اصة

 ق9بليلوزي9يبلدب ل ةيلقم)3502.19)صاسليفي)69)منيلا عيبألول)6996 ))6)نوف 16) 16)()باملصاسقةيعلىيالئحةيذوييبلحقوق

بلتابعينيللج اعةيبلدالل ةيأوالسيسعوسيأوالسيأنص9))أوالسيأنص9()ف9قةيبلحزبمطةيبلوبقعةيألبضيهايبإقل ميس دييسل  ان)

بالدبئ9ةيبلدقويةيللغ9ب.

وزير الداخلية،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.69.30)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()يتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة)

 في دوائر الري وال سيما الفصل الخامس منه،)كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.31)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم)

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق)

لالستثمارات الفالحية كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة نواب الجماعة الساللية أوالد سعود أوالد أنصر))أوالد أنصر()فرقة الحزامطة بتهييئ)

الئحة ذوي الحقوق)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق)

املعنيين)؛

وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد سعود أوالد أنصر))أوالد أنصر()فرقة الحزامطة الواقعة)

أراضيها بإقليم سيدي سليمان بالدائرة السقوية للغرب،)كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ربيع األول)1441 )12)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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الجريدة الرسميةعدد)6839 - 19)ربيع ارخر)1441 )16)ديسمبر)2019(  1)66

 ق9بليلوزي9يبلدب ل ةيلقم)3503.19)صاسليفي)61)منيلا عيبألول)6996 )69)نوف 16) 16)()باملصاسقةيعلىيالئحةيذوييبلحقوق

بلتابعينيللج اعةيبلدالل ةيأوالسيوكاسيذبتيبل9سميبلعقالييعدس)7)1)/ميبإقل ميقلعةيبلد9بغنةيوبلوبقعةيسب ليسوبئ9)

بل9ييللحوز.

وزير الداخلية،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.69.30)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()يتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة)

 في دوائر الري وال سيما الفصل الخامس منه،)كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.34)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()القا�ضي بتحديد دوائر الري بالحوز بإقليم)

مراكش الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق)

لالستثمارات الفالحية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة النواب الخاص بتهييئ الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد وكاد)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية والتي تم تبليغها إلى السلطات املحلية وكافة)

ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد وكاد ذات الرسم العقاري عدد)2627/م،)الواقعة أراضيها)

بمنطقة الري الحوز بإقليم قلعة السراغنة كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1441 )14)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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ع الةيإقل م):)قلعةيبلد9بغنة

سبئ9ة):)بلعطاوية

ق اسة):)س دييقاسم
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66(63 الجريدة الرسميةعدد)6839 - 19)ربيع ارخر)1441 )16)ديسمبر)2019( 

ق9بليلوزي9يبلدب ل ةيلقمي3556.19يصاسليفيي9)يمنيلا عيبألولي6996ي)))ينوف 16ي 16)(يباملصاسقةيعلىيالئحةيذوييبلحقوقي

بلتابعينيللج اعةيبلدالل ةيأوالسيبله تميبلوبقعةيألبضيهايبإقل ميس دييقاسميبالدبئ9ةيبلدقويةيللغ9ب

وزير الداخلية،

1969()املتعلق باألرا�ضي الجماعية) 1389 )25)يوليو) 10)جمادى األولى) 1.69.30)الصادر في) بناء)على الظهير الشريف رقم)

الواقعة في دوائر الري وال سيما الفصل الخامس منه،))كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

)وعلى املرسوم رقم)2.69.31)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري))بالغرب بإقليم)

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق)

لالستثمارات الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة نواب الجماعة الساللية أوالد الهيتم بتهييئ الئحة ذوي الحقوق)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق)

املعنيين)؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية أوالد الهيتم الواقعة أراضيها بإقليم سيدي قاسم بالدائرة)

السقوية للغرب،)املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1441 )22)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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ع الةيإقل م):)س دييقاسم

سبئ9ة):)بلغ9بيبنييمالك

ق اسة):)بلنوي9بت
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قـــ9بليلوزي9ةيإعدبسيبلت1ببيبلوطنييوبلتع ي1يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة)

لقم)3506.19)صاسليفي)65)منيلا عيبألول)6996 )63)نوف 16) 16)) 

بتفويضيبإلمضاء)وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)؛

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

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

بمأموريات في الخارج)؛

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)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.14.196)الصادر في)4)جمادى ارخرة)1435

)4)أبريل)2014()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة)

املدينة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

لقطاع) العامة  الكاتبة  الورديغي،) مجيدة  السيدة  إلى  يفوض 

اإلسكان وسياسة املدينة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد)

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع الوثائق)

املتعلقة بمجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم املشار إليه أعاله)

واألعوان) للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما  (2.14.196 رقم)

للقيام بمأموريات داخل أو خارج اململكة ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية وكذا فيما يخص):

- إمضاء األوامر الصادرة للمديرين املركزيين أو من في حكمهم باإلدارة 

املركزية والالممركزة ومديري املؤسسات العمومية ومديري مرافق 

الدولة املسيرة بصورة مستقلة للقيام بمأموريات خارج اململكة ؛

- منح الرخص اإلدارية للمديرين املركزيين ؛

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات فتح باب الترشيح ملناصب املسؤولية واملناصب العليا ؛

- قرارات تعيين رؤساء األقسام أو من في حكمهم باإلدارة املركزية 

والالممركزة ؛

- قرارات اإللحاق وإنهائه ؛

- قرارات الوضع رهن اإلشارة وإنهائه ؛

- قرارات االستيداع.

املادة الثانية

على) التأشير  أو  اإلمضاء) الورديغي  مجيدة  السيدة  إلى  يفوض 

الوثائق) وعلى  االعتمادات  تفويض  أو  تحويل  أو  بصرف  األوامر 

جميع) على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة 

الوثائق الحسابية املتعلقة بامليزانية العامة لقطاع اإلسكان وسياسة)

األوامر بصرف) على  التأشير  أو  اإلمضاء) إليها  يفوض  كما  املدينة،)

للخزينة) الخصو�ضي  الحساب  برسم  املوارد  وقبض  االعتمادات 

الحامل) النفقات  (3.2.0.0.1.46.001 املوارد) (3.1.0.0.1.46.001 رقم)

عنوان)»صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري«.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيدة مجيدة الورديغي املصادقة على جميع الصفقات)

املبرمة لفائدة مجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم املشار إليه)

أعاله رقم)2.14.196)بتاريخ)4)جمادى ارخرة)1435 )4)أبريل)2014(.
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املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قـــ9بليلوزي9ةيإعدبسيبلت1ببيبلوطنييوبلتع ي1يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة)

لقم)3507.19)صاسليفي)65)منيلا عيبألول)6996 )63)نوف 16) 16)) 

بتفويضيبإلمضاء)وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)؛

 1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم  وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

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

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.14.196)الصادر في)4)جمادى ارخرة)1435

)4)أبريل)2014()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة)

املدينة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد توفيق العلج،)مدير املوارد البشرية والشؤون)

التراب) إعداد  نيابة عن وزيرة  أو التأشير  اإلمضاء) والعامة،) املالية 

الوثائق) جميع  على  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني 

املتعلقة بمجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم املشار إليه أعاله)

بما في ذلك الوثائق الخاصة بتدبير شؤون املوظفين) (2.14.196 رقم)

واألعوان) للموظفين  الصادرة  األوامر  وإمضاء) املياومين  واألعوان 

للقيام بمأموريات داخل اململكة والترخيص لهم الستعمال سياراتهم)

التنظيمية) والقرارات  املراسيم  الخاصة ألغراض املصلحة ما عدا 

وكذا فيما يخص):

- منح الرخص اإلدارية للمديرين املركزيين ؛

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات فتح باب الترشيح ملناصب املسؤولية واملناصب العليا ؛

- قرارات تعيين رؤساء األقسام أو من في حكمهم باإلدارة املركزية 

والالممركزة ؛

- قرارات اإللحاق وإنهائه ؛

- قرارات الوضع رهن اإلشارة وإنهائه ؛

- قرارات االستيداع.

املادة الثانية

أو التأشير على األوامر) يفوض إلى السيد توفيق العلج اإلمضاء)

بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بامليزانية العامة لقطاع اإلسكان وسياسة املدينة،)كما يفوض)

وقبض) االعتمادات  بصرف  األوامر  على  التأشير  أو  اإلمضاء) إليه 

 3.1.0.0.1.46.001 املوارد برسم الحساب الخصو�ضي للخزينة رقم)

املوارد)3.2.0.0.1.46.001)النفقات الحامل عنوان)»صندوق التضامن)

للسكنى واالندماج الحضري«.

املادة الثالثة

العلج املصادقة على جميع الصفقات) إلى السيد توفيق  يفوض 

املبرمة لفائدة مجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم املشار إليه)

أعاله رقم)2.14.196)بتاريخ)4)جمادى ارخرة)1435 )4)أبريل)2014(.
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املادة الرابعة

إذا تغيب السيد توفيق العلج أو عاقه عائق ناب عنه السيد خالد)

بمديرية) واملحاسبتي  املالي  والتدبير  التخطيط  قسم  رئيس  جالل،)

املوارد البشرية والشؤون املالية والعامة وذلك فيما يخص التفويض)

موضوع املادتين األولى والثانية أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قـــ9بليلوزي9ةيإعدبسيبلت1ببيبلوطنييوبلتع ي1يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة)

لقم)3508.19)صاسليفي)65)منيلا عيبألول)6996 )63)نوف 16) 16)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

اإلسكان) لقطاع  العام  املفتش  تاج،) كريم  السيد  إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب) اإلمضاء) وسياسة املدينة،)

الوثائق) جميع  على  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني 

املتعلقة باملفتشية العامة لنفس القطاع بما في ذلك األوامر الصادرة)

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص)

لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد كريم تاج اإلمضاء)أو التأشير على األوامر بصرف)

االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة املفتشية)

العامة لقطاع اإلسكان وسياسة املدينة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد كريم تاج أو عاقه عائق ناب عنه السيد زكرياء)

لقطاع) العامة  باملفتشية  األولى  الدرجة  من  املتصرف  الراشدي،)

اإلسكان وسياسة املدينة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3509.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)منه)؛
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 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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيد امحمد الهاللي،)مدير))الشؤون القانونية بقطاع)

اإلسكان وسياسة املدينة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد)

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع الوثائق)

الصادرة) األوامر  ذلك  في  بما  القانونية  الشؤون  بمديرية  املتعلقة 

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص)

لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على األوامر) يفوض إلى السيد امحمد الهاللي اإلمضاء)

بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)

مديرية الشؤون القانونية بقطاع اإلسكان وسياسة املدينة.

املادة الثالثة

السيد) ناب عنه  أو عاقه عائق  الهاللي  السيد امحمد  تغيب  إذا 

بمديرية) للقطاع  القانوني  التأطير  قسم  رئيس  بوزرزايت،) ادريس 

الشؤون القانونية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3510.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سورية خليل،)مديرة الجودة والشؤون التقنية)

بقطاع اإلسكان وسياسة املدينة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزيرة)

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع)

الوثائق املتعلقة بمديرية الجودة والشؤون التقنية بما في ذلك األوامر)

الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا)

الترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

يفوض إلى السيدة سورية خليل اإلمضاء)أو التأشير على األوامر)

بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)

مديرية الجودة والشؤون التقنية بقطاع اإلسكان وسياسة املدينة.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة سورية خليل أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

بمديرية) بالجودة  والنهوض  التقنين  رئيس قسم  بن عمرة،) توفيق 

الجودة والشؤون التقنية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3511.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

مديرة اإلنعاش العقاري بقطاع) إلى السيدة هند بنزها،) يفوض 

اإلسكان وسياسة املدينة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد)

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع الوثائق)

الصادرة) األوامر  ذلك  في  بما  العقاري  اإلنعاش  بمديرية  املتعلقة 

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص)

لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

األوامر) التأشير على  أو  اإلمضاء) بنزها  السيدة هند  إلى  يفوض 

بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)

مديرية اإلنعاش العقاري بقطاع اإلسكان وسياسة املدينة.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة هند بنزها أو عاقها عائق ناب عنها السيد الطيبي)

اإلنعاش) بمديرية  والتنظيم  العقارية  الشؤون  رئيس قسم  بهلول،)

العقاري.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3512.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)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  )2)فبراير)1998()
التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

مديرة التواصل والتعاون ونظم) يفوض إلى السيدة كوثر فنان،)
اإلعالم بقطاع اإلسكان وسياسة املدينة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على)
جميع الوثائق املتعلقة بمديرية التواصل والتعاون ونظم اإلعالم بما)
في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل)
اململكة وكذا الترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض)

املصلحة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على األوامر) يفوض إلى السيدة كوثر فنان اإلمضاء)
بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)
مديرية التواصل والتعاون ونظم اإلعالم بقطاع اإلسكان وسياسة)

املدينة.

املادة الثالثة

 إذا تغيبت السيدة كوثر فنان أو عاقها عائق نابت عنها السيدة
رئيسة قسم التعاون بمديرية التواصل والتعاون) عائشة بنكيران،)

ونظم اإلعالم.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3513.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

مديرة السكنى بقطاع اإلسكان) يفوض إلى السيدة هدى بنغانم،)

أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب) اإلمضاء) وسياسة املدينة،)

الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع الوثائق املتعلقة)

بمديرية السكنى بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان)

الستعمال) لهم  الترخيص  وكذا  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام 

والقرارات) املراسيم  ماعدا  املصلحة  ألغراض  الخاصة  سياراتهم 

التنظيمية.
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املادة الثانية

أو التأشير على األوامر) يفوض إلى السيدة هدى بنغانم اإلمضاء)

بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)

مديرية السكنى بقطاع اإلسكان وسياسة املدينة.

املادة الثالثة

 إذا تغيبت السيدة هدى بنغانم أو عاقها عائق ناب عنها السيد

رئيس قسم تحسين ظروف السكن بمديرية) الرا�ضي،) القادر  عبد 

السكنى.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3514.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

بقطاع) املدينة  سياسة  مدير  برة،) هشام  السيد  إلى  يفوض 

وزيرة) عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) املدينة،) وسياسة  اإلسكان 

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع)

الوثائق املتعلقة بمديرية سياسة املدينة بما في ذلك األوامر الصادرة)

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص)

لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

األوامر) على  التأشير  أو  اإلمضاء) برة  هشام  السيد  إلى  يفوض 

بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)

مديرية سياسة املدينة بقطاع اإلسكان وسياسة املدينة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد هشام برة أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد العالي)

محمودي،)رئيس قسم املشاريع والتعاقد بمديرية سياسة املدينة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3515.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

للمجلس) العام  الكاتب  وعلي،) قاسو  محمد  السيد  إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب) الوطني لإلسكان،)اإلمضاء)

الوثائق) جميع  على  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني 

الصادرة) األوامر  ذلك  في  بما  لإلسكان  الوطني  باملجلس  املتعلقة 

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص)

لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

على) التأشير  أو  اإلمضاء) وعلي  قاسو  محمد  السيد  إلى  يفوض 

األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة)

لفائدة املجلس الوطني لإلسكان.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد قاسو وعلي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

املتصرفة من الدرجة األولى بالكتابة العامة للمجلس) سناء)حموزو،)

الوطني لإلسكان.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطـــنيي بلت1ببي إعـــدبسي لوزي9ةي ق9بلي
6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3516.19 لقم)  بملدينةي
على) وبملصاسقةي بإلمضاء) بتفويضي نوف 16) 16)() (63(

بلصفقات.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده)
أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير) اإلمضاء)
واإلسكان وسياسة املدينة على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية)
اإلسكان) لقطاع  واإلقليمية  الجهوية  املديريات  بمصالح  الخاصة 

وسياسة املدينة):

- األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات بمختلف عماالت 
وأقاليم اململكة ؛

ألغراض  الخاصة  سياراتهم  الستعمال  للموظفين  الترخيص   -
املصلحة ؛

- تدبير شؤون جميع األعوان املياومين والعرضيين ؛

- إعداد شواهد ورخص التدريب ؛
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- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات إصابات العمل ؛

• التعويضات العائلية ؛

• إنزال العقوبات من الدرجة األولى باملوظفين )اإلنذار أو التوبيخ( ؛

• التنقيط ؛

•شواهد العمل.

بال تصاصيبلت1ببيبملفوضيإليهم

منير بغداد، املدير الجهوي للسكنى وسياسة املدينة 
لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.

لجهة  املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرية 
طنجة - تطوان - الحسيمة.

وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرة  دير،  فاتحة 
املدينة لجهة الشرق.

لجهة  املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرية 
الشرق.

للسكنى  الجهوية  املديرة  كرفطي،  علمي  سمية 
وسياسة املدينة لجهة فاس - مكناس.

لجهة  املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرية 
فاس - مكناس.

وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرة  قطيطو،  أزهار 
املدينة لجهة الرباط - سال - القنيطرة بالنيابة.

لجهة  املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرية 
الرباط - سال - القنيطرة.

للسكنى  الجهوي  املدير  لغماري،  الرحيم  عبد 
وسياسة املدينة لجهة بني مالل - خنيفرة.

لجهة املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية   املديرية 
بني مالل - خنيفرة.

للسكنى  الجهوي  املدير  بوفتاس،  آيت  محمد 
وسياسة املدينة لجهة الدار البيضاء - سطات.

لجهة  املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرية 
الدار البيضاء - سطات.

وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرة  بومراح،  صفاء 
املدينة لجهة مراكش - آسفي.

لجهة  املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرية 
مراكش - آسفي.

وسياسة  للسكنى  الجهوي  املدير  بنحمو،  حميد 
املدينة لجهة درعة - تافياللت.

لجهة  املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرية 
درعة - تافياللت.

للسكنى  الجهوية  املديرة  العلوي،  العابد  مريم 
وسياسة املدينة لجهة سوس - ماسة.

لجهة  املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرية 
سوس - ماسة.

وسياسة  للسكنى  الجهوي  املدير  مجهول،  أحمد 
املدينة لجهة كلميم - واد نون.

لجهة  املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرية 
كلميم - واد نون.

محمد ايت سعيد، املدير الجهوي للسكنى وسياسة 
املدينة لجهة العيون - الساقية الحمراء.

لجهة  املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرية 
العيون - الساقية الحمراء.

وسياسة  للسكنى  الجهوي  املدير  العالم،  محمد 
املدينة لجهة الداخلة - وادي الذهب.

لجهة  املدينة  وسياسة  للسكنى  الجهوية  املديرية 
الداخلة - وادي الذهب.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  أمزكيو،  محمد 
املدينة بتطوان.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بتطوان.

عبد العالي أبزيز، املدير اإلقليمي للسكنى وسياسة 
املدينة بالعرائش.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 
بالعرائش.

للسكنى  اإلقليمية  املديرة  بندحمان،  كريمة 
وسياسة املدينة بالحسيمة.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 
بالحسيمة.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  حازم،  محمد 
املدينة بشفشاون.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 
بشفشاون.

للسكنى  اإلقليمي  املدير  السقاط،  املختار  محمد 
وسياسة املدينة بالناضور.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 
بالناضور.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  بركات،  محمد 
املدينة بمكناس.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 
بمكناس.

حميد إبراهيمي، املدير اإلقليمي للسكنى وسياسة 
املدينة بإفران.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بإفران.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  الرايس،  حميد 

املدينة بموالي يعقوب.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بموالي 

يعقوب.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  مخوخ،  محمد 

املدينة بتاونات.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بتاونات.

املصطفى لحمر، املدير اإلقليمي للسكنى وسياسة 

املدينة بتازة.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بتازة.

لبنى حميدوش، املديرة اإلقليمية للسكنى وسياسة 

املدينة بالصخيرات - تمارة.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

بالصخيرات - تمارة.

مصطفى موكول، املدير اإلقليمي للسكنى وسياسة 

املدينة بسال.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بسال.

محمد متقي الله، املدير اإلقليمي للسكنى وسياسة 

املدينة بالقنيطرة.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

بالقنيطرة.

يوسف امجاهيد، املدير اإلقليمي للسكنى وسياسة 

املدينة بالخميسات.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

بالخميسات.

توفيق الجراوي، املدير اإلقليمي للسكنى وسياسة 

املدينة بسيدي قاسم.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بسيدي 

قاسم.

الحسين النياري، املدير اإلقليمي للسكنى وسياسة 

املدينة بخنيفرة.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

بخنيفرة.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  أنين،  محمد 

املدينة بخريبكة.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

بخريبكة.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  بلخضر،  محمد 

الحي   - السبع  عين  مقاطعات  بعمالة  املدينة 

املحمدي.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بعمالة 

مقاطعات عين السبع - الحي املحمدي.

عبد الله حمامي، املدير اإلقليمي للسكنى وسياسة 

املدينة بعمالة مقاطعات ابن مسيك.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بعمالة 

مقاطعات ابن مسيك.

للسكنى  اإلقليمي  املدير  بوفتاس،  آيت  محمد 

وسياسة املدينة بعمالتي مقاطعتي عين الشق والحي 

الحسني بالنيابة.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بعمالتي 

مقاطعتي عين الشق والحي الحسني.

صديق نيتلحاج، املدير اإلقليمي للسكنى وسياسة 

املدينة بعمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بعمالة 

مقطعات الفداء - مرس السلطان.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرة  سعادعب�ضي، 

املدينة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بعمالة 

مقاطعات الدار البيضاء - أنفا.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  بناني،  ادريس 

املدينة باملحمدية.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

باملحمدية.

محمد حنصال، املدير اإلقليمي للسكنى وسياسة 

املدينة بالجديدة.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

بالجديدة.

للسكنى  اإلقليمية  املديرة  الدحماني،  ماجدة 

وسياسة املدينة ببنسليمان.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

ببنسليمان.

اإلقليمي  املدير  ناصري،  الدين  شمس  محمد 

للسكنى وسياسة املدينة بسطات.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

بسطات.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  البصير،  جمال 

املدينة بقلعة السراغنة.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بقلعة 

السراغنة.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  بوست،  أحمد 

املدينة بالصويرة.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

بالصويرة.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  مر�ضي،  محمد 

املدينة بآسفي.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بآسفي.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  املقدمي،  أحمد 

املدينة بورزازات بالنيابة.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

بورزازات.

لطيفة ملسيلة، املديرة اإلقليمية للسكنى وسياسة 

املدينة بتارودانت.

املدينة  وسياسة  للسكنى  اإلقليمية  املديرية 

بتارودانت.

للسكنى  اإلقليمي  املدير  املنصوري،  منصور 

وسياسة املدينة بتيزنيت.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بتيزنيت.

وسياسة  للسكنى  اإلقليمي  املدير  الصافي،  أحمد 

املدينة بطاطا.

املديرية اإلقليمية للسكنى وسياسة املدينة بطاطا.
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املادة الثانية

يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله وفي حدود اختصاصاتهم)
املصادقة على جميع الصفقات املتعلقة باملصالح التابعة لهم وفسخها.

املادة الثالثة

)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قـــ9بليلوزي9ةيإعدبسيبلت1ببيبلوطنييوبلتع ي1يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة)
لقم)3517.19)صاسليفي)65)منيلا عيبألول)6996 )63)نوف 16) 16)) 

بتفويضيبإلمضاء)وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من جمادى
بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 ارخرة)

بمأموريات في الخارج)؛

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)؛

1435 من شوال) (11 في) الصادر  (2.14.478  وعلى املرسوم رقم)
التعمير) وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  ()2014 أغسطس) (8(

وإعداد التراب الوطني)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد اللطيف النحلي،)الكاتب العام لقطاع إعداد)

أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد) اإلمضاء) التراب الوطني والتعمير،)

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع الوثائق)

املتعلقة بمجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم املشار إليه أعاله)

واألعوان) للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما  (2.14.478 رقم)

للقيام بمأموريات داخل أو خارج اململكة ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية وكذا فيما يخص):

- إمضاء األوامر الصادرة للمديرين املركزيين أو من في حكمهم باإلدارة 

املركزية والالممركزة ومديري املؤسسات العمومية ومديري مرافق 

الدولة املسيرة بصورة مستقلة للقيام بمأموريات خارج اململكة ؛

- منح الرخص اإلدارية للمديرين املركزيين ؛

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات فتح باب الترشيح ملناصب املسؤولية واملناصب العليا ؛

- قرارات تعيين رؤساء األقسام أو من في حكمهم باإلدارة املركزية 

والالممركزة ؛

- قرارات اإللحاق وإنهائه ؛

- قرارات الوضع رهن اإلشارة وإنهائه ؛

- قرارات االستيداع.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض إلى السيد عبد اللطيف النحلي اإلمضاء)

األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة)

الوثائق) على جميع  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

الوطني) التراب  إعداد  لقطاع  العامة  بامليزانية  املتعلقة  الحسابية 

مستقلة) بصورة  املسيرة  الدولة  مرافق  ميزانيات  وكذا  والتعمير 

التابعة لنفس القطاع.

املادة الثالثة

جميع) على  املصادقة  النحلي  اللطيف  عبد  السيد  إلى  يفوض 

الصفقات املبرمة لفائدة مجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم)

املشار إليه أعاله رقم)2.14.478)بما في ذلك الصفقات املبرمة لفائدة)

مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.
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املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قـــ9بليلوزي9ةيإعدبسيبلت1ببيبلوطنييوبلتع ي1يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة)

لقم)3518.19)صاسليفي)65)منيلا عيبألول)6996 )63)نوف 16) 16)) 

بتفويضيبإلمضاء)وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)؛

 1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم  وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

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

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1435 من شوال) (11 في) الصادر  (2.14.478  وعلى املرسوم رقم)

التعمير) وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  ()2014 أغسطس) (8(

وإعداد التراب الوطني)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

البشرية) املوارد  مديرة  املسطا�ضي،) هند  السيدة  إلى  يفوض 

والوسائل العامة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب)

الوثائق) جميع  على  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني 

املتعلقة بمجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم املشار إليه أعاله)

بما في ذلك الوثائق الخاصة بتدبير شؤون املوظفين) (2.14.478 رقم)

واألعوان) للموظفين  الصادرة  األوامر  وإمضاء) املياومين  واألعوان 

للقيام بمأموريات داخل اململكة))والترخيص لهم الستعمال سياراتهم)

التنظيمية) والقرارات  املراسيم  الخاصة ألغراض املصلحة ما عدا 

وكذا فيما يخص):

- منح الرخص اإلدارية للمديرين املركزيين ؛

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات فتح باب الترشيح ملناصب املسؤولية واملناصب العليا ؛

- قرارات تعيين رؤساء األقسام أو من في حكمهم باإلدارة املركزية 

والالممركزة ؛

- قرارات اإللحاق وإنهائه ؛

- قرارات الوضع رهن اإلشارة وإنهائه ؛

- قرارات االستيداع.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة هند املسطا�ضي اإلمضاء)أو التأشير على األوامر)

بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بامليزانية العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير وكذا)

ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة لنفس القطاع.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيدة هند املسطا�ضي املصادقة على جميع الصفقات)

املبرمة لفائدة مجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم املشار إليه)

مرافق) لفائدة  املبرمة  الصفقات  ذلك  في  بما  (2.14.478 رقم) أعاله 

الدولة املسيرة بصورة مستقلة.

املادة الرابعة

إذا تغيبت السيدة هند املسطا�ضي أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

عبد اللطيف الشنايفي،)رئيس قسم املوارد البشرية بمديرية املوارد)

موضوع) التفويض  يخص  فيما  وذلك  العامة  والوسائل  البشرية 

املادتين األولى والثانية أعاله.



عدد)6839 - 19)ربيع ارخر)1441 )16)ديسمبر)2019( الجريدة الرسمية1))66  

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3519.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيد موالي عبد الغني أبو هاني،)املفتش العام لقطاع)

أو التأشير نيابة عن وزيرة) إعداد التراب الوطني والتعمير،)اإلمضاء)

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع)

الوثائق املتعلقة باملفتشية العامة بنفس القطاع بما في ذلك األوامر)

الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا)

الترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد موالي عبد الغني أبو هاني اإلمضاء)أو التأشير على)

األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة)

لفائدة املفتشية العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد موالي عبد الغني أبو هاني أو عاقه عائق ناب عنه)

السيد هشام بنزين،)رئيس قسم التفتيش واملراقبة باملفتشية العامة)

لقطاع))إعداد التراب الوطني والتعمير.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3520.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)منه)؛
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 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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

مديرة إعداد التراب الوطني) يفوض إلى السيدة لطيفة نحنحي،)

بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

املدينة) وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة 

على جميع الوثائق املتعلقة بمديرية إعداد التراب الوطني بما في ذلك)

األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة)

وكذا الترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة)

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة لطيفة نحنحي اإلمضاء)أو التأشير على األوامر)

بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)

مديرية إعداد التراب الوطني بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة لطيفة نحنحي أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

التراب) إلعداد  األعلى  املجلس  كتابة  قسم  رئيس  الدحموني،) أنس 

الوطني بمديرية إعداد التراب الوطني.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3521.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

املعمارية بقطاع) الهندسة  مدير  السيد رضا ݣنون،) إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزيرة) إعداد التراب الوطني والتعمير،)اإلمضاء)

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع)

األوامر) ذلك  في  بما  املعمارية  الهندسة  ( بمديرية) املتعلقة  الوثائق 

الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا)

الترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

األوامر) التأشير على  أو  اإلمضاء) السيد رضا ݣنون  إلى  يفوض 

بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)

مديرية الهندسة املعمارية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد رضا ݣنون أو عاقه عائق نابت عنه السيدة سلمى)

بنزبير،)رئيسة قسم مصاحبة املهنة وتتبع التكوين بمديرية الهندسة)

املعمارية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3522.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد تكرتين،)مدير الشؤون القانونية بقطاع)

أو التأشير نيابة عن وزيرة) إعداد التراب الوطني والتعمير،)اإلمضاء)

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع)

األوامر) ذلك  في  بما  القانونية  الشؤون  بمديرية  املتعلقة  الوثائق 

الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا)

الترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على األوامر) يفوض إلى السيد محمد تكرتين اإلمضاء)

بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)

مديرية الشؤون القانونية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد تكرتين أو عاقه عائق ناب عنه السيد منير)

الروي،)رئيس قسم اليقظة القانونية بمديرية الشؤون القانونية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3523.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)؛



الجريدة الرسميةعدد)6839 - 19)ربيع ارخر)1441 )16)ديسمبر)2019(  ))66

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)و64)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  )2)فبراير)1998()
التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

والتعاون) التواصل  مديرة  الݣروي،) بديعة  السيدة  إلى  يفوض 
اإلمضاء) والنظم املعلوماتية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير،)
أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان)
التواصل) بمديرية  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  املدينة  وسياسة 
والتعاون والنظم املعلوماتية بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين)
لهم) الترخيص  وكذا  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام  واألعوان 
املراسيم) ماعدا  املصلحة  ألغراض  الخاصة  سياراتهم  الستعمال 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة بديعة الݣروي اإلمضاء)أو التأشير على األوامر)
بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)
مديرية التواصل والتعاون والنظم املعلوماتية بقطاع إعداد التراب)

الوطني والتعمير.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة بديعة الݣروي أو عاقها عائق ناب عنها السيد)
رئيس قسم التعاون والشراكة بمديرية التواصل) ادريس حموش،)

والتعاون والنظم املعلوماتية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3524.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

بقطاع) التعمير  مديرة  جلون،) ابن  بدرية  السيدة  إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزيرة) إعداد التراب الوطني والتعمير،)اإلمضاء)

على) املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد 

جميع الوثائق املتعلقة بمديرية التعمير بما في ذلك األوامر الصادرة)

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص)

لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

على) التأشير  أو  اإلمضاء) جلون  ابن  بدرية  السيدة  إلى  يفوض 

األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة)

لفائدة مديرية التعمير بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة بدرية ابن جلون أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

العربي علوظ،)رئيس قسم التخطيط الحضري بمديرية التعمير.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وس اسة) وبإلسكاني وبلتع ي1ي بلوطنيي بلت1ببي إعدبسي لوزي9ةي قـــ9بلي

 6996 بألول) لا عي مني (65 في) صاسلي (3525.19 لقم) بملدينةي

)63)نوف 16) 16)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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)و64)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيد أحمد التباعي،)مدير دعم التنمية املجالية بقطاع)

أو التأشير نيابة عن وزيرة) إعداد التراب الوطني والتعمير،)اإلمضاء)

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع)

الوثائق املتعلقة بمديرية دعم التنمية املجالية بما في ذلك األوامر)

الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا)

الترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على األوامر) يفوض إلى السيد أحمد التباعي اإلمضاء)

بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)

مديرية دعم التنمية املجالية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد أحمد التباعي أو عاقه عائق ناب عنه السيد حسن)

رئيس قسم تأهيل ودعم املجاالت القروية بمديرية دعم) الغانجو،)

التنمية املجالية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قـــ9بليلوزي9ةيإعدبسيبلت1ببيبلوطنييوبلتع ي1يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة)
لقم)3526.19)صاسليفي)65)منيلا عيبألول)6996 )63)نوف 16) 16)) 

بتفويضيبإلمضاء)وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 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 األولضى منه)؛
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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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

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

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده)

أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير) اإلمضاء)

واإلسكان وسياسة املدينة على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية)

املعمارية) والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشيات  بمصالح  الخاصة 

وإعداد التراب الوطني):

بمأموريات  للقيام  لهم  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر   -

بمختلف عماالت وأقاليم اململكة ؛

- الترخيص للموظفين التابعين لهم الستعمال سياراتهم الخاصة 

ألغراض املصلحة :

- تدبير شؤون األعوان املياومين والعرضيين ؛

- إعداد شواهد ورخص التدريب ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات إصابات العمل ؛

• التعويضات العائلية ؛

• إنزال العقوبات من الدرجة األولى باملوظفين )اإلنذار أو التوبيخ( ؛

• التنقيط ؛

• شواهد العمل.

بال تصاصيبلت1ببيبملفوضيإليهم

للتعمير  الجهوي  املفتش  الحسني،  الباقي  عبد 

لجهة  الوطني  التراب  وإعداد  املعمارية  والهندسة 

الشرق.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة الشرق.

والهندسة  للتعمير  الجهوي  املفتش  النجار،  محمد 

املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش - آسفي.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش - آسفي.

محمد هردوزة، املفتش الجهوي للتعمير والهندسة 

 املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة - تطوان -

الحسيمة.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

- تطوان   - طنجة  لجهة  الوطني  التراب   وإعداد 

الحسيمة.

والهندسة  للتعمير  الجهوي  املفتش  جمال محامر، 

املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة فاس - مكناس.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة فاس - مكناس.

أزهار قطيطو، املفتشة الجهوية للتعمير والهندسة 

 املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الرباط - سال -

القنيطرة.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة الرباط - سال - القنيطرة.

أمينة بورقية، املفتشة الجهوية للتعمير والهندسة 

 املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء -

سطات.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء - سطات.

والهندسة  للتعمير  الجهوي  املفتش  بوال،  مبارك 

املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم - واد نون.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم - واد نون.

الطيب لشقار، املفتش الجهوي للتعمير والهندسة 

 - العيون  لجهة  الوطني  التراب  وإعداد  املعمارية 

الساقية الحمراء.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

الساقية   - العيون  لجهة  الوطني  التراب  وإعداد 

الحمراء.

للتعمير  الجهوي  املفتش  مطير،  اللـه  عبد  موالي 

لجهة  الوطني  التراب  وإعداد  املعمارية  والهندسة 

درعة - تافياللت.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة درعة - تافياللت.

والهندسة  للتعمير  الجهوي  املفتش  منير،  سعيد 

 - الداخلة  لجهة  الوطني  التراب  وإعداد  املعمارية 

وادي الذهب.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة الداخلة - وادي الذهب.

والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشة  صبري،  حياة 

املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة سوس - ماسة.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة سوس - ماسة.

عبد اللـه هاشيمي علوي، املفتش الجهوي للتعمير 

لجهة الوطني  التراب  وإعداد  املعمارية   والهندسة 

بني مالل - خنيفرة.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة بني مالل - خنيفرة.

املادة الثانية

يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله وفي حدود اختصاصاتهم)
املصادقة على جميع الصفقات املتعلقة باملصالح التابعة لهم وفسخها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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ق9بليلوزي9يبلطاقةيوبملعاسنيوبلبيئةيلقمي3529.19يصاسليفيي61يمنيلا عيبألولي6996ي)69ينوف 16ي 16)(يبنش9يقائ ةيبأس اءي

بألشخاصيبلذبت ينيوبالعتباليينيبملعت دينيإلعدبسيب9بمجيبألشغاليوبلوثائقيبلج ولوج ةيوبملنج  ة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء)على القانون رقم)33.13)املتعلق باملناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.76)بتاريخ)14)من رمضان)1436

)فاتح يوليو)2015()وال سيما املادة)58)منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.807)الصادر في)12)من رجب)1437 )20)أبريل)2016()بتطبيق أحكام القانون رقم)33.13)املتعلق)

باملناجم بشأن مسطرة منح السندات املنجمية ال سيما املادة)36)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2.15.807)املشار إليه أعاله،)تنشر بالجريدة الرسمية،)كما هي ملحقة بهذا) 36)من املرسوم رقم) تطبيقا ملقتضيات املادة)

القرار،)قائمة بأسماء)األشخاص الذاتيين واالعتباريين املعتمدين إلعداد برامج األشغال والوثائق الجيولوجية واملنجمية التي)

يتعين على أصحاب السندات املنجمية تقديمها لإلدارة املكلفة باملعادن.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1441 )14)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

*

*  *
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عدد)6839 - 19)ربيع ارخر)1441 )16)ديسمبر)2019( الجريدة الرسمية38)66  

بإلذنيب  السةيبلهندسةيبملع الية

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3629.19)صادر في)24)من)

2019()يرخص تحت عدد)4435)للسيد) 1441 )22)نوفمبر) ربيع األول)

  Universidad(محمد نجيم الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من

Alfonso X el Sabio)-)اسبانيا بتاريخ)18)سبتمبر)2015،)أن يحمل صفة)

الخاص بصفة) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  مهندس معماري 

مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة تازة.

*
*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3630.19)صادر في)28)من)

ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019()يرخص تحت عدد)4438)للسيدة)

أمينة بودة الحاملة لدبلوم الدولة ملهندس معماري مسلم من املدرسة)

الوطنية العليا للهندسة املعمارية باريس فال دوسين بفرنسا بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) (،2012 فبراير) (28

بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

مراكش.

*
*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3631.19)صادر في)29)من)

ربيع األول)1441 )27)نوفمبر)2019()يرخص تحت عدد)4439)للسيدة)

منية رضوان الحاملة لدبلوم الدولة ملهندس معماري مسلم من املدرسة)

الوطنية العليا للهندسة املعمارية باريس فال دوسين بفرنسا بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) (،2015 فبراير) (17

بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*
*  *

في) صادر  (3632.19 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

2019()يرخص تحت عدد)4440  1441 )22)نوفمبر) 24)من ربيع األول)

ملهندس معماري مسلم) الدولة  لدبلوم  الحاملة  بنيشو  هالة  للسيدة 

فرنسا بتاريخ) (- من املدرسة الوطنية العليا للهندسة املعمارية بليون)

2014،)أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) 15)ديسمبر)

بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*
*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3633.19)صادر في)24)من)
ربيع األول)1441 )22)نوفمبر)2019()يرخص تحت عدد)4441)للسيدة)
من) مسلم  معماري  ملهندس  الدولة  لدبلوم  الحاملة  النجاري  سناء)
املدرسة الوطنية العليا للهندسة املعمارية باريس فال دوسين بفرنسا)
وتزاول) معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  نوفمبر)2016،) (23 بتاريخ)
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة الدار البيضاء.

*
*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3656.19)صادر في)29)من)
ربيع األول)1441 )27)نوفمبر)2019()يرخص تحت عدد)4418)للسيدة)
املدرسة) من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  عماري  مارية 
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)29)يونيو)2016،)أن تحمل)
الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة سال.

*
*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3657.19)صادر في)29)من)
ربيع األول)1441 )27)نوفمبر)2019()يرخص تحت عدد)4419)للسيدة)
سلمى القديري الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)30)يونيو)2018،)أن تحمل)
الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة بني مالل.

*
*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3658.19)صادر في)29)من)
2019()يرخص تحت عدد)4421)للسيد) 1441 )27)نوفمبر) ربيع األول)
من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  صميلي  اللطيف  عبد 
(،2017 7)ديسمبر) املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة فاس.

*
*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3659.19)صادر في)29)من)
2019()يرخص تحت عدد)4422)للسيد) 1441 )27)نوفمبر) ربيع األول)
أسامة الرويجل الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)
أن يحمل) (،2018 يونيو) (9 الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*
*  *
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3660.19)صادر في)28)من)

2019()يرخص تحت عدد)4423)للسيد) 1441 )26)نوفمبر) ربيع األول)

معاد كمال الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية)

يحمل صفة) أن  (،2018 يوليو) (7 بتاريخ) بالرباط  املعمارية  للهندسة 

الخاص بصفة) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  مهندس معماري 

مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة بني مالل.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3661.19)صادر في)28)من)

ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019()يرخص تحت عدد)4424)للسيدة)

حنان رسام الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا)

أن تحمل) (،2019 مارس) (14 بتاريخ) للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3662.19)صادر في)28)من)

2019()يرخص تحت عدد)4429)للسيد) 1441 )26)نوفمبر) ربيع األول)

عادل هوزان الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا)

أن يحمل) (،2019 مارس) (14 بتاريخ) للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة أكادير.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3663.19)صادر في)24)من)

2019()يرخص تحت عدد)4430)للسيد) 1441 )22)نوفمبر) ربيع األول)

يحيى عال الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا)

أن يحمل) (،2019 مارس) (14 بتاريخ) للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة إنزكان.

*

*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3664.19)صادر في)29)من)

ربيع األول)1441 )27)نوفمبر)2019()يرخص تحت عدد)4431)للسيدة)

غيثة بناني الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا)

أن تحمل) (،2019 مارس) (14 بتاريخ) للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3665.19)صادر في)24)من)

ربيع األول)1441 )22)نوفمبر)2019()يرخص تحت عدد)4432)للسيدة)

رحمة بوزيار الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا)

أن تحمل) (،2019 مارس) (14 بتاريخ) للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3666.19)صادر في)29)من)

ربيع األول)1441 )27)نوفمبر)2019()يرخص تحت عدد)4433)للسيدة)

نهى سليم الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية)

أن تحمل صفة) (،2018 يوليو) (11 للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)

الخاص بصفة) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  مهندس معماري 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)3667.19)صادر في)24)من)

2019()يرخص تحت عدد)4434)للسيد) 1441 )22)نوفمبر) ربيع األول)

عثمان بن اجبارة الحامل لدبلوم مهندس معماري))HMONP()مسلم)

من املدرسة الوطنية العليا للهندسة املعمارية باريس)-)مالكي)-)فرنسا)

ويزاول) معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  (،2017 ديسمبر) (8 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة الرباط.
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في) صاسلي (3457.19 لقم) بلحاجبي ج اعةي مجلسي ل9ئيسي ق9بلي
 ))منيصف9)6996 )8))أكتوا9) 16)()بتع ينيحدوسيمنطقة)

بلتجديديبلحض9ييلحييأقش ي1يب دينةيبلحاجب.

رئيس مجلس جماعة الحاجب،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر))
 1436 من رمضان) (20 بتاريخ) (1.15.85 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

للسقوط) اريلة  باملباني  املتعلق  (94.12 رقم) القانون  وعلى 
وتنظيم عمليات التجديد الحضري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.16.48)بتاريخ)19)من رجب)1437 )27)أبريل)2016()؛

 1439 محرم) من  (19 في) الصادر  (2.17.586 رقم) املرسوم  وعلى 
)10)أكتوبر)2017()بتطبيق القانون رقم)94.12)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من اللجنة اإلقليمية املكلفة بتحديد املناطق املعنية باملباني)
اريلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري بتاريخ)3)أكتوبر)2019)؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة الحاجب املتعلق بتعيين)

حدود منطقة التجديد الحضري لحي أقشمير بمدينة الحاجب خالل)

دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ)28)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين حدود املنطقة التي يشملها مشروع التجديد الحضري لحي)

كما هو) (20 إلى) (1 أقشمير بمدينة الحاجب وفقا للنقاط املبتدئة من)

مستخرج من تصميم تهيئة املدينة املذكورة ومبين بالتصميم املرفق)

بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالحاجب في)29)من صفر)1441 )28)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : حكيم وحيد.
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نصوصي اصة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي

واملغاربة املقيمين بالخارج

وبملغالاة) بإلف9يقيي وبلتعاوني بلخالج ةي بلشؤوني لوزي9ي ق9بلي

 6996 لا عيبألول) (( 3534.19)صاسليفي) بملق  ينيبالخالجيلقم)

بملوظفين) لت ث لي بإلسبلةي م ثليي بتع يني أكتوا9) 16)() (36(

موظفي) بملختصةيإزبء) فييبللجانيبإلسبليةيبملتداويةيبألعضاء)

وزبلةيبلشؤونيبلخالج ةيوبلتعاونيبإلف9يقييوبملغالاةيبملق  ين)

بالخالج.

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 

بالخارج،

بناء)على املرسوم رقم)2.59.0200)الصادر في)26)من شوال)1378 

)5)ماي)1959()بتطبيق الفصل)11)من الظهير الشريف رقم)1.58.008 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية)

املتساوية األعضاء،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم)2842.15)الصادر)

 في)9)محرم)1437 )23)أكتوبر)2015()بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين

موظفي وزارة) املختصة إزاء) في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)

الشؤون الخارجية والتعاون،)كما تم تغييره)؛

 وحيث إنه تعذر انعقاد اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)رقم)1
 و)2)و)3)و)4)و)5)و)6)و)7)و)9)و)10)و)11)املختصة على التوالي إزاء)أطر
كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء)
واملتصرفين) السر  وأمناء) الخارجية  الشؤون  وملحقي  املفوضين 
ومهند�ضي الدولة واملهندسين املعماريين ومهند�ضي التطبيق واملحررين)
بسبب) اإلداريين،) واملساعدين  التقنيين  واملساعدين  والتقنيين 
 فقدان عضوية أحد أعضاء)اللجنة الثالثية املحدثة لتمثيل املوظفين

في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)؛

انتخابات ممثلي املوظفين في اللجان اإلدارية) وفي انتظار إجراء)
املتساوية األعضاء)املذكورة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

عمال بأحكام الفقرة األخيرة من املادة)28)من املرسوم املشار إليه)
أعاله رقم)2.59.0200)الصادر في)26)من شوال)1378 )5)ماي)1959(،)
املتساوية) اإلدارية  اللجان  في  املوظفين  لتمثيل  ثالثية  لجنة  تحدث 
ومستشاري) الخارجية  الشؤون  كتاب  أطر  إزاء) املختصة  األعضاء)
املفوضين وملحقي الشؤون الخارجية) الشؤون الخارجية والوزراء)
املعماريين) واملهندسين  الدولة  ومهند�ضي  واملتصرفين  السر  وأمناء)
التقنيين) واملساعدين  والتقنيين  واملحررين  التطبيق  ومهند�ضي 

واملساعدين اإلداريين وتتألف من ممثلي اإلدارة ارتية أسماؤهم):
-)السيد الحسن لعسري،)بصفته رئيسا)؛
-)السيد مصطفى رزوق،)بصفته عضوا)؛

-)السيدة ليلى فال،)بصفتها عضوا.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

نظاميموظفييبإلسبلبتيبلعامة
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ق9بليملجلسيبملنافدةيعدس)6 )/)ق)/ 6)صاسليفي)7))منيلا عيبألول)6996 
 «La Caisse de ش9كة) باقتنـاء) بملتعلقي نوف 16) 16)() ((5(
أسهم)) مني (%71,(3 لندبة) (dépôt et de consignation»
لأس اليش9كة)»La Poste SA«)وتولييبمل9بقبةيبلحص9يةيغي1)

(.»CNP Assurance SA«(بملباش9ةيلش9كة

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)
 1435 2)رمضان) 1.14.117)الصادر في)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

وعلى القانون رقم)104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر)
1435 2)رمضان) 1.14.116)الصادر في)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

 1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم  وعلى 
املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

 1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109  وعلى املرسوم رقم)
بمجلس املتعلق  (20.13 رقم) القانون  بتطبيق  ()2015 يونيو) (4( 

املنافسة)؛

لدى) املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  على  وبناء)
بتاريخ) 84/ع.ت.إ/19) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة  األمانة 
 «GIDE LOYRETTE(27)سبتمبر)2019،)واملقدم من قبل مكتب املحاماة
«La Caisse de dépôt et شركة) باقتناء) املتعلق  (،NOUEL» 
شركة رأسمال  أسهم  من  (%76,23 لنسبة) (de consignation» 
لشركة املباشرة  الغير  الحصرية  املراقبة  وتولي  (»La Poste SA» 

«CNP Assurance SA«)؛

وبناء)على القرار رقم)68.19)القا�ضي بتعيين مقررة في املوضوع)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)
وباملوقع اإللكتروني) أكتوبر2019) (2 بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ)

للمجلس)؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)28)أكتوبر)2019)؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع ملشروع القرار خالل)
االجتماع املنعقد بتاريخ)23)ربيع األول)1441 )21)نوفمبر)2019)()؛

املتعلق (20.13 رقم) القانون  من  (14 املادة) ملقتضيات   وطبقا 
بمجلس املنافسة)؛

مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املواد)1)و)11)و)12)من القانون رقم)104.12)؛

وحيث إن مقتضيات املادة األولى تنص صراحة على أن قانون)
حرية األسعار واملنافسة يتم تطبيقه على جميع األشخاص الذاتيين)
مقر) على  متوفرين  غير  أم  متوفرين  أكانوا  سواء) أو االعتباريين 
وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العمليات) أو مؤسسات باملغرب،)
السوق) في  املنافسة  بها  يقومون  التي  أو التصرفات  ينجزونها  التي 

املغربية أو يمكن أن يترتب عليهما أثر على هذه املنافسة)؛

11)تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحيث إن املادة)
كما أن) للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)
املادة)12)تسن أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب)
أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652 
أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في) املشار إليه أعاله،)
عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من)40)%)من البيوع)
أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات)
أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء)مهم من)

السوق املذكورة)؛

شركة) اقتناء) تهم  للمجلس،) تبليغها  تم  التي  العملية  إن  وحيث 
من) (%76,23 لنسبة) (»La Caisse de dépôt et de consignation»
والتي كانت مملوكة للدولة) (»La Poste SA« رأسمال شركة) ( أسهم)
الحصرية) املراقبة  على  األخيرة  هذه  ستحصل  وبالتالي  الفرنسية،)

لشركة)la Poste SA)؛

وحيث إن العملية التي تم تبليغها للمجلس،)تهم أيضا تولي شركة)
«La Caisse de dépôt et de consignation«)للمراقبة الحصرية غير)
املباشرة لشركة)»CNP Assurance SA«)وذلك عن طريق أحد فروع)

شركة)»La Poste SA«)وهو شركة)»La  Banque Postale S.A«)؛

وحيث إن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ مشروع للحكومة)
إلى وضع شركة قطب مالي عمومي يؤدي   الفرنسية يق�ضي بإنشاء)

 «La Caisse de dépôt et شركة) مراقبة  تحت  (»La Poste SA» 
«de consignation)من جهة،)ومن جهة أخرى)،تولي املراقبة الحصرية)
شركة طرف  من  (»CNP Assurance« شركة) على  املباشرة   غير 
«la Poste SA«)عبر فرعها))شركة)»La Banque Postale S.A«)من أجل)

إنشاء)مجموعة متكاملة للبنك والتأمين)؛

 «la Caisse des Dépôts et des Consignations«(وحيث إن شركة
هي مؤسسة عمومية فرنسية تم إنشاؤها لخدمة التنمية االقتصادية)
عالقة) لها  ليس  باملغرب  مقاوالت  في  مساهمات  عدة  ولها  بفرنسا 
بالقطاع البنكي و التأميني املعني بعملية التركيز.)ويتعلق األمر بكل من):))

مجلسيبملنافدة
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- بريد املغرب ؛

- شركة EGIS متخصصة في تقديم الخدمات في مجال الهندسة ؛ 

- شركة TRANSDEV متخصصة في النقل العمومي ؛ 

- مجموعة BPI مكونة من عدة شركات تنشط في قطاعات النقل 
البحري والذكاء االقتصادي وأجهزة السالمة في مجال استغالل 

خطوط الكهرباء وامليكانيك ؛

- مجموعة Qualium التي تنشط عبر عدد من الشركات في مجاالت 
تصنيع ألياف األراميد، وتصنيع أنظمة التدفئة الفردية بالخشب، 
أنظمة  صناعة  وكذا  والبيوتكنولوجيا  البسكويت،  وصناعة 

التدفئة والتبريد الصناعيين.

لها) وحيث إن)»la Poste SA«)فاعل في تقديم الخدمات البريدية،)
الخدمات) وقطاع  البريدي،) املصرفي  القطاع  في  ناشطة  فروع  عدة 

الرقمية،)وقطاع الشبكة البريدية إليصال البريد و الطرود)؛

ويتعلق األمر بكل من الفروع التالية):

- Service Courrier-Colis ؛

- GeoPost ؛

- Réseau la Poste ؛

.Solutions et services numériques -

  «La( Banque( Postale( S.A( )LBP( « وحيث إن املصرف البريدي)
هو الفرع))الوحيد الناشط في القطاع البنكي و التأميني املعني بعملية)

التركيز في فرنسا)؛)

و حيث إن)»la Poste SA«)لها عدة مساهمات في مقاوالت باملغرب)
التركيز. بعملية  املعني  والتأميني  البنكي  بالقطاع  عالقة  لها   ليس 

ويتعلق األمر بكل من):

- Chronopost Maroc ؛

- Chronopost SA ؛

- DPD Laser ؛

- eShopWorld ؛

- T2IS DOCAPOST BPO ؛

.CER DOCAPOST BPO -

)La(Banque(Postale(S.A()LBP«)تم)) وحيث إن املصرف البريدي)»

2006)من أجل تلقي األنشطة البنكية و التأمين لشركة) إنشاؤه سنة)

«la Poste SA«)؛)

وحيث إن شركة)»la Poste SA«)تمتلك نسبة)100%)من رأسمال)
)La(Banque(Postale(S.A()LBP«)؛ شركة)»

وحيث إن شركة)»La Banque Postale S.A«)ليس لها أي نشاط في)
املغرب وبالتالي لم تحقق أي رقم معامالت)؛)

وحيث إن شركة)»CNP Assurance SA«)املذكورة أعاله املستهدفة)
أيضا بعملية التركيز ناشطة في قطاع التأمين)؛

تمتلكها كل من شركة) (»CNP Assurance SA« وحيث إن شركة)
(،%40,87 بنسبة) (»La Caisse de dépôt et de consignation»
 la Banque Postale بين) مشتركة  )شركة  (SOPASSURE وشركة)
والعموم) (،1.1 ( والدولة الفرنسية بنسبة) (،%36,25 بنسبة) ()BPCE(و

واملستخدمين بنسبة)21,76%)؛

ليس لها أي نشاط في) (»CNP Assurance SA« وحيث إن شركة)
املغرب وبالتالي لم تحقق أي رقم معامالت)؛)

وحيث إن هذه العملية لن يترتب عنها أي أثر على املنافسة في)
كما) مهم من هذه السوق،) السوق البنكي املغربي للتأمين أو في جزء)
األسعار) حرية  قانون  من  األولى  املادة  في  ذلك  على  التنصيص  تم 
واملنافسة،)وذلك كون عملية التركيز تتم فوق التراب الفرن�ضي وبين)
شركات فرنسية،)وحيث أن شركة))»la Poste SA«)لها عدة مساهمات)
في مقاوالت باملغرب،)إال أنها ليس لها عالقة بالقطاع البنكي والتأميني)
املعني بعملية التركيز،)كما أن شركة)»CNP Assurance SA«)موضوع)

عملية التركيز ليس لها أي نشاط في املغرب)؛

وحيث إنه ال وجود ألي تداخل أفقي أو عمودي ما بين أنشطة)
الشركات أطراف عملية التركيز أو بين أنشطة فروع بعضها باملغرب)؛

التطبيقي) املرسوم  في  تعريفه  تم  كما  املعني  السوق  إن  وحيث 
نوع) حسب  املحدد  السوق  هو  واملنافسة  األسعار  حرية  لقانون 
املنتوجات أو املوقع الجغرافي،)والذي سيتأثر بالعملية بصفة مباشرة)

أو غير مباشرة)؛

تتموقع على مستوى) التبليغ  التركيز موضوع  وحيث إن عملية 
السوق الفرنسية للبنك و التأمين)؛

 104.12 القانون رقم) انطالقا مما تم ذكره وتنفيذا ملقتضيات 
املتعلق بحرية األسعار واملنافسة،

أصدر القرار التالي :

مادة فريدة

يعتبر مجلس املنافسة عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء)
 %76,23 نسبة) (»La Caisse de dépôt et de consignation« شركة)
وتولي املراقبة الحصرية (»La Poste SA« رأسمال شركة) (  من أسهم)
غير خاضعة إللزامية) (»CNP Assurance SA« غير املباشرة لشركة)

التبليغ باململكة املغربية.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1441 )25)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس الكراوي.


