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ق6بليلوزي6يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاءيلقمي 3. 266يصاسليي
مداعدي آم6ي بتع يني أكتوا6ي 23)(ي ) ي 3663ي صف6ي 32ي فيي

بالص6فيونائبيعنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387
)21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغيي2ه 

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعـــلى املرســــــوم رقـــــم 2.17.201 الصـــــــادر في فــــــــاتــح شعبـــــان 1438
والــنـــقــــل  التــــــجــهيز  وزيـــر  بــــا تــصـــاصــــات  املتــعــلــق   )2017 أبــــريــــــــل   28(

واللوجيستيك واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير النقل ع23 الطرق والسالمة الطرقية آمرا مساعدا لصرف 
االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير النقل ع23 الطرق والسالمة الطرقية أو عاقه عائق 
ناب عنه رئيس قسم امليزانية والشؤون اإلدارية بمديرية النقل ع23 

الطرق والسالمة الطرقية.

املادة الثالثة

إلى ارمر املساعد بالصرف  تحدد في تفويض االعتمادات املسند 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 
لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق6بليلوزي6يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاءيلقمي 2672.3يصاسليي
مداعدي آم6ي بتع يني أكتوا6ي 23)(ي ) ي 3663ي صف6ي 32ي فيي

بالص6فيونائبيعنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387
)21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغيي2ه 

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعـــلى املرســــــوم رقـــــم 2.17.201 الصـــــــادر في فــــــــاتــح شعبـــــان 1438
والــنـــقــــل  التــــــجــهيز  وزيـــر  بــــا تــصـــاصــــات  املتــعــلــق   )2017 أبــــريــــــــل   28(

واللوجيستيك واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرا  والتصديق  اال تبارات  إلجراء  الوطني  املركز  رئيس  يعين 
التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدا 
والنقل واللوجيستيك واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب رئيس املركز الوطني إلجراء اال تبارات والتصديق أو عاقه 
عائق ناب عنه رئيس مصلحة التصديق على العربات وتوابعها باملركز 

املذكور.

املادة الثالثة

إلى ارمر املساعد بالصرف  تحدد في تفويض االعتمادات املسند 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

عمالة هو  ازن  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 
الدار البيضاء - الجنوب .

املادة الخامسة

غاية إلى  مفعوله  ويسري  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 
31 ديسم23 2019.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

نصوصي اصة
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ق6بليلوزي6يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاءيلقمي 2673.3يصاسليي

مداعدي آم6ي بتع يني أكتوا6ي 23)(ي ) ي 3663ي صف6ي 32ي فيي

بالص6فيونائبيعنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

)21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغيي2ه 

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعـــلى املرســــــوم رقـــــم 2.17.201 الصـــــــادر في فــــــــاتــح شعبـــــان 1438

والــنـــقــــل  التــــــجــهيز  وزيـــر  بــــا تــصـــاصــــات  املتــعــلــق   )2017 أبــــريــــــــل   28(

واللوجيستيك واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس املركز الوطني إلجراء اال تبارات والتصديق آمرا مساعدا 

مرفق  ميزانية  ونفقات  بموارد  املتعلقة  العمليات  لتنفيذ  بالصرف 

الدولة املسي2 بصورة مستقلة املسمى »املركز الوطني إلجراء اال تبارات 

والتصديق« التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب رئيس املركز الوطني إلجراء اال تبارات والتصديق أو عاقه 

عائق ناب عنه رئيس مصلحة التصديق على العربات وتوابعها باملركز 

املذكور.

املادة الثالثة

عمالة هو  ازن  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 

الدار البيضاء - الجنوب.

املادة الرابعة

غاية إلى  مفعوله  ويسري  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

31 ديسم23 2019.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق6بليلوزي6يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاءيلقمي 3.)267يصاسليي

مداعدي آم6ي بتع يني أكتوا6ي 23)(ي ) ي 3663ي صف6ي 32ي فيي

بالص6فيونائبيعنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387
)21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغيي2ه 

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعـــلى املرســــــوم رقـــــم 2.17.201 الصـــــــادر في فــــــــاتــح شعبـــــان 1438

والــنـــقــــل  التــــــجــهيز  وزيـــر  بــــا تــصـــاصــــات  املتــعــلــق   )2017 أبــــريــــــــل   28(

واللوجيستيك واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير املعهد العالي للدراسات البحرية آمرا مساعدا لصرف 

االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

عائق عاقه  أو  البحرية  للدراسات  العالي  املعهد  مدير  تغيب   إذا 
ناب عنه الكاتب العام لنفس املعهد.

املادة الثالثة

إلى ارمر املساعد بالصرف  تحدد في تفويض االعتمادات املسند 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

عمالة هو  ازن  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 

الدار البيضاء - الجنوب.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



33532 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

ق6بليلوزي6يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاءيلقمي 2672.3يصاسليي

مداعدي آم6ي بتع يني أكتوا6ي 23)(ي ) ي 3663ي صف6ي 32ي فيي

بالص6فيونائبيعنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

)21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغيي2ه 

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعـــلى املرســــــوم رقـــــم 2.17.201 الصـــــــادر في فــــــــاتــح شعبـــــان 1438

والــنـــقــــل  التــــــجــهيز  وزيـــر  بــــا تــصـــاصــــات  املتــعــلــق   )2017 أبــــريــــــــل   28(

واللوجيستيك واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير املعهد العالي للدراسات البحرية آمرا مساعدا بالصرف 

لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق الدولة املسي2 

التابع  البحرية«  للدراسات  العالي  »املعهد  املسمى  مستقلة  بصورة 

لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

عائق عاقه  أو  البحرية  للدراسات  العالي  املعهد  مدير  تغيب   إذا 

ناب عنه الكاتب العام لنفس املعهد.

املادة الثالثة

عمالة هو  ازن  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 

الدار البيضاء - الجنوب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق6بليلوزي6يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاءيلقمي 2676.3يصاسليي

مداعدي آم6ي بتع يني أكتوا6ي 23)(ي ) ي 3663ي صف6ي 32ي فيي

بالص6فيونائبيعنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

)21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغيي2ه 

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعـــلى املرســــــوم رقـــــم 2.17.201 الصـــــــادر في فــــــــاتــح شعبـــــان 1438

والــنـــقــــل  التــــــجــهيز  وزيـــر  بــــا تــصـــاصــــات  املتــعــلــق   )2017 أبــــريــــــــل   28(

واللوجيستيك واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير املالحة التجارية آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات 

املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق الدولة املسي2 بصورة مستقلة 

والنقل  التجهيز  لوزارة  التابع  التجارية«  املالحة  »مديرية  املسمى 

واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املالحة التجارية أو عاقه عائق ناب عنه رئيس قسم 

الشؤون اإلدارية بمديرية املالحة التجارية.

املادة الثالثة

عمالة هو  ازن  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 

الدار البيضاء - مركز غرب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( الجريدة الرسمية33536  

ق6بليلوزي6يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاءيلقمي 2675.3يصاسليي

مداعدي آم6ي بتع يني أكتوا6ي 23)(ي ) ي 3663ي صف6ي 32ي فيي

بالص6فيونائبيعنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387
)21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغيي2ه 

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.201 رقم  املرسوم   وعلى 

والنقل  التجهيز  وزير  با تصاصات  املتعلق   )2017 أبريل   28(

واللوجيستيك واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  مساعدا  آمرا  التجارية  املالحة  مدير  يعين 

املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء من 

امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املالحة التجارية أو عاقه عائق ناب عنه رئيس قسم 
الشؤون اإلدارية بمديرية املالحة التجارية.

املادة الثالثة

إلى ارمر املساعد بالصرف  تحدد في تفويض االعتمادات املسند 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

عمالة هو  ازن  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 

الدار البيضاء - مركز غرب.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 قــــ6بليلــوزيـــ6ةيبلتضـــــامنيوبلتـــن  ةيبالجت ــــــاعــ ـةيوبملدـــــاوبةيوبألســــ6ة
لقمي 2626.3يصاسلييفيي2)يمنيصف6ي3663ي)))يأكتوا6ي 23)(ي

بتع ينيآم6ةيمداعدةيبالص6فيونائبيعنها.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387
)21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغيي2ه 

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.951 رقم  املرسوم  وعلى 
والتنمية  التضامن  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 أكتوبر   17(

االجتماعية واملساواة واألسرة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مســــاعدة آمـــرة  االجتـــمــــاعي  للعمـــل  الـــوطــني  املعهــد  مديـــرة   تــعين 
لصرف االعتمادات املفوضة إليها من لدن وزيرة التضامن والتنمية 
التضامن  لوزارة  العامة  امليزانية  من  واألسرة  واملساواة  االجتماعية 

والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة.

املادة الثانية

 إذا تغيبت مديرة املعهد الوطني للعمل االجتماعي أو عاقها عائق
ناب عنها الكاتب العام لنفس املعهد.

املادة الثالثة

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى ارمرة املساعدة بالصرف 
بصرف  تقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

عمالة  هو  ازن  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف  املحاسب 
طنجة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3584.16 
الصادر في 6 ربيع األول 1438 )6 ديسم23 2016( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف ونائب عنه.

وحرر بالرباط في 23 من صفر 1441 )22 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.



33535 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

قــــــ6بليلـــوزي6ةيبلتضــــامـــنيوبلتن  ةيبالجت ــــاعـــ ــةيوبملدـــــاوبةيوبألســــ6ةي

لقمي 2625.3يصاسلييفيي2)يمنيصف6ي3663ي)))يأكتوا6ي 23)(ي

بتع ينيآم6يمداعديبالص6ف.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

)21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغيي2ه 

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.951 رقم  املرسوم  وعلى 

والتنمية  التضامن  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 أكتوبر   17(

االجتماعية واملساواة واألسرة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير التنمية االجتماعية آمرا مساعدا لصرف االعتمادات 

املفوضة إليه من لدن وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة 

واألســــرة مــن املـــيزانـــيــــة العــــامـــة لــوزارة التضــــامـــن والــــتــنــمــية االجــتـمــــاعيــة 

واملساواة واألسرة.

املادة الثانية

إلى ارمر املساعد بالصرف  تحدد في تفويض االعتمادات املسند 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 

لدى الوزارة املكلفة بالعالقات مع ال23ملان واملجتمع املدني.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1787.16 

الصادر في 11 من رمضان 1437 )17 يونيو 2016( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف.

وحرر بالرباط في 23 من صفر 1441 )22 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

ق6بليلوزي6ةيبلد احةيوبلصناعةيبلتقل ديةيوبلنقليبلجوييوبالقتصاسي
3663ي صف6ي مني 5)ي فيي صاسلي لقمي 2637.3ي بالجت اعيي

)6)يأكتوا6ي 23)(يبتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438
)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم23 1931( 
كما  بمأموريات  والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 
 وقع تغيي2ه وتتميمه باملرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 
والصناعة  السياحة  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

املندوب  العينين،  ماء  الشيخ   لغظف  محمد  السيد  إلى  يفوض 
اإلقليمي لقطاع السياحة بورزازات، اإلمضاء أو التأشي2 نيابة عن وزيرة 
االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة 
بورزازات  للسياحة  اإلقليمية  باملندوبية  املتعلقة  الوثائق  على جميع 
وكذا املندوبية اإلقليمية للسياحة بطاطا بما في ذلك األوامر الصادرة 
للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات دا ل اململكة ماعدا املراسيم 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد لغظف الشيخ ماء العينين أو عاقه عائق 
باملندوبية  العامة  بالشؤون  املكلف  الحرتي،  السيد محمد  ناب عنه 

اإلقليمية للسياحة بورزازات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( الجريدة الرسمية33536  

ق6بليلوزي6ةيبلد احةيوبلصناعةيبلتقل ديةيوبلنقليبلجوييوبالقتصاسي
3663ي صف6ي مني 5)ي فيي صاسلي لقمي 2638.3ي بالجت اعيي

)6)يأكتوا6ي 23)(يبتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438
)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم23 1931( 
وقع  كما  بمأموريات  والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغيي2ه 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 
والصناعة  السياحة  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة فدوى شباني إدري�سي، املندوبة الجهوية لقطاع 
السياحة ملنطقة تانسيفت بمراكش، اإلمضاء أو التأشي2 نيابة عن وزيرة 
االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة 
على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية للسياحة بمراكش وكذا 
املندوبيات اإلقليمية للسياحة الدا لة في دائرة ا تصاصها الت2ابي بما 
في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات دا ل 

اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة فدوى شباني إدري�سي أو عاقها عائق ناب عنها 
السيد موالي مهدي البوهالي، رئيس مصلحة الشؤون العامة باملندوبية 

الجهوية للسياحة بمراكش.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق6بليلوزي6ةيبلد احةيوبلصناعةيبلتقل ديةيوبلنقليبلجوييوبالقتصاسي
3663ي صف6ي مني 5)ي فيي صاسلي لقمي 3. 263ي بالجت اعيي

)6)يأكتوا6ي 23)(يبتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438
)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم23 1931( 
بمأموريات كما وقع  والقيام  التنقل  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغيي2ه 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 
والصناعة  السياحة  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة فاطمة بوعابد، املندوبة الجهوية لقطاع السياحة 
للمنطقة الوسطى بالدار البيضاء، اإلمضاء أو التأشي2 نيابة عن وزيرة 
السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على 
جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية للسياحة بالدار البيضاء وكذا 
املندوبيات اإلقليمية للسياحة الدا لة في دائرة ا تصاصها الت2ابي بما 
في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات دا ل 

اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

عنها ناب  عائق  عاقها  أو  بوعابد  فاطمة  السيدة  تغيبت   إذا 
السيد عبد الغاني الحسيني، رئيس مصلحة الشؤون العامة باملندوبية 

الجهوية للسياحة بالدار البيضاء.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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ق6بليلوزي6ةيبلد احةيوبلصناعةيبلتقل ديةيوبلنقليبلجوييوبالقتصاسي
3663ي صف6ي مني 5)ي فيي صاسلي لقمي 2.3)26ي بالجت اعيي

)6)يأكتوا6ي 23)(يبتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438
)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم23 1931( 
بمأموريات كما وقع  والقيام  التنقل  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغيي2ه 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 
والصناعة  السياحة  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

لقطاع  الجهوي  املندوب  اسريدي،  الدين  نور  السيد  إلى  يفوض 
السياحة للمنطقة الشمالية الغربية بالرباط، اإلمضاء أو التأشي2 نيابة 
واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  عن 
للسياحة  الجهوية  باملندوبية  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  االجتماعي 
دائرة  في  الدا لة  للسياحة  اإلقليمية  املندوبيات  وكذا  بالرباط 
للموظفين واألعوان  الصادرة  األوامر  في ذلك  بما  الت2ابي  ا تصاصها 
للقيام بمأموريات دا ل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

عنه  نابت  عائق  عاقه  أو  اسريدي  الدين  نور  السيد  تغيب  إذا 
السيدة نادية مزين، رئيسة مصلحة الشؤون العامة باملندوبية الجهوية 

للسياحة بالرباط.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق6بليلوزي6ةيبلد احةيوبلصناعةيبلتقل ديةيوبلنقليبلجوييوبالقتصاسي
3663ي صف6ي مني 5)ي فيي صاسلي لقمي 3.3)26ي بالجت اعيي

)6)يأكتوا6ي 23)(يبتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438
)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم23 1931( 
بمأموريات كما وقع  والقيام  التنقل  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغيي2ه 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 
والصناعة  السياحة  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

لقطاع  الجهوي  املندوب  فطواك،  العزيز  عبد  السيد  إلى  يفوض 
السياحة للمنطقة الجنوبية بأكادير، اإلمضاء أو التأشي2 نيابة عن وزيرة 
االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة 
على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية للسياحة بأكادير وكذا 
املندوبيات اإلقليمية للسياحة الدا لة في دائرة ا تصاصها الت2ابي بما 
في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات دا ل 

اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

عنه ناب  عائق  عاقه  أو  فطواك  العزيز  عبد  السيد  تغيب   إذا 
باملندوبية  العامة  الشؤون  مصلحة  رئيس  إباريون،  إدريس  السيد 

الجهوية للسياحة بأكادير.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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ق6بليلوزي6ةيبلد احةيوبلصناعةيبلتقل ديةيوبلنقليبلجوييوبالقتصاسي
3663ي صف6ي مني 5)ي فيي صاسلي لقمي 3.))26ي بالجت اعيي

)6)يأكتوا6ي 23)(يبتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438
)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم23 1931( 
بمأموريات كما وقع  والقيام  التنقل  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغيي2ه 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 
والصناعة  السياحة  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أحمد الخملي�سي، املندوب الجهوي لقطاع السياحة 
للمنطقة الوسطى الجنوبية بمكناس، اإلمضاء أو التأشي2 نيابة عن وزيرة 
االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة 
على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية للسياحة بمكناس وكذا 
املندوبيات اإلقليمية للسياحة الدا لة في دائرة ا تصاصها الت2ابي بما 
في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات دا ل 

اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

عنه ناب  عائق  عاقه  أو  الخملي�سي  أحمد  السيد  تغيب   إذا 
باملندوبية  العامة  الشؤون  مصلحة  رئيس  العزاوي،  محمد  السيد 

الجهوية للسياحة بمكناس.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق6بليلوزي6ةيبلد احةيوبلصناعةيبلتقل ديةيوبلنقليبلجوييوبالقتصاسي
3663ي صف6ي مني 5)ي فيي صاسلي لقمي 2.3)26ي بالجت اعيي

)6)يأكتوا6ي 23)(يبتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438
)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم23 1931( 
بمأموريات كما وقع  والقيام  التنقل  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغيي2ه 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 
والصناعة  السياحة  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أمين العبدالوي، املندوب الجهوي لقطاع السياحة 
للمنطقة الشرقية بوجدة، اإلمضاء أو التأشي2 نيابة عن وزيرة السياحة 
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع 
الوثائق املتعلقة باملندوبية اإلقليمية للسياحة بوجدة وكذا املندوبيات 
اإلقليمية للسياحة الدا لة في دائرة ا تصاصها الت2ابي بما في ذلك 
األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات دا ل اململكة 

ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

عنه ناب  عائق  عاقه  أو  العبدالوي  أمين  السيد  تغيب   إذا 
باملندوبية  العامة  الشؤون  رئيس مصلحة  السكيني،  بنعي�سى  السيد 

الجهوية للسياحة بوجدة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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ق6بليلوزي6ةيبلد احةيوبلصناعةيبلتقل ديةيوبلنقليبلجوييوبالقتصاسي

3663ي صف6ي مني 5)ي فيي صاسلي لقمي 6.3)26ي بالجت اعيي

)6)يأكتوا6ي 23)(يبتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم23 1931( 

بمأموريات كما وقع  والقيام  التنقل  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغيي2ه 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 

والصناعة  السياحة  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

لقطاع  الجهوي  املندوب  ملنيعي،  الـله  عبد  السيد  إلى  يفوض 

اإلمضاء بالنيابة،  بفاس  الشمالية  الوسطى  للمنطقة   السياحة 

أو التأشي2 نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي 

واالقتصاد االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية 

للسياحة بفاس وكذا املندوبيات اإلقليمية للسياحة الدا لة في دائرة 

للموظفين واألعوان  الصادرة  األوامر  في ذلك  بما  الت2ابي  ا تصاصها 

للقيام بمأموريات دا ل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق6بليلوزي6ةيبلد احةيوبلصناعةيبلتقل ديةيوبلنقليبلجوييوبالقتصاسي
3663ي صف6ي مني 5)ي فيي صاسلي لقمي 5.3)26ي بالجت اعيي

)6)يأكتوا6ي 23)(يبتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438
)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم23 1931( 
بمأموريات كما وقع  والقيام  التنقل  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغيي2ه 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 
والصناعة  السياحة  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

اإلقليمية  املندوبة  العلوي،  الوالية  عائشة  السيدة  إلى  يفوض 
لقطاع السياحة بالعيون، اإلمضاء أو التأشي2 نيابة عن وزيرة السياحة 
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع 
الوثائق املتعلقة باملندوبية اإلقليمية للسياحة بالعيون وكذا املندوبية 
اإلقليمية للسياحة بالدا لة بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين 
واألعوان للقيام بمأموريات دا ل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات 

التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة عائشة الوالية العلوي أو عاقها عائق ناب عنها 
السيد حسين بوكزاني، املكلف بالشؤون العامة باملندوبية اإلقليمية 

للسياحة بالعيون.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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ق6بليلوزي6ةيبلد احةيوبلصناعةيبلتقل ديةيوبلنقليبلجوييوبالقتصاسي
3663ي صف6ي مني 5)ي فيي صاسلي لقمي 6.3)26ي بالجت اعيي

)6)يأكتوا6ي 23)(يبتفويضيبإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438
)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم23 1931( 
بمأموريات كما وقع  والقيام  التنقل  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغيي2ه 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 
والصناعة  السياحة  وزيرة  با تصاصات  املتعلق   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد سعيد عبا�سي، املندوب اإلقليمي لقطاع السياحة 
والصناعة  السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشي2  أو  اإلمضاء  بطنجة، 
الوثائق  جميع  على  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 
املتعلقة باملندوبية اإلقليمية للسياحة بطنجة وكذا املندوبية اإلقليمية 
واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما  بتطوان  للسياحة 
للقيام بمأموريات دا ل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  عبا�سي  السيد سعيد  تغيب  إذا 
صفوان بوعياد، املكلف بالشؤون العامة باملندوبية اإلقليمية للسياحة 

بطنجة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق6بليلوزي6يبلثقافةيوبلشبابيوبل6ياضة،يبلناطقيبل6س ييباسميبلحكومةي

لقمي 2655.3يصاسليفيي5)يمنيصف6ي3663ي)6)يأكتوا6ي 23)(ي

بتفويضيبإلمضاء.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتم23 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغيي2ه 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1441 صفر  من   23 في  الصادر   2.19.957 رقم  املرسوم   وعلى 

والشباب  الثقافة  وزير  با تصاصات  املتعلق   )2019 أكتوبر   22(

والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سمي2ة املليزي، مديرة الشؤون اإلدارية واملالية 

بقطاع الثقافة، اإلمضاء أو التأشي2 نيابة عن وزير الثقافة والشباب 

الوثائق والتصرفات  الحكومة على  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة، 

اإلدارية التالية املتعلقة بتدبي2 شؤون موظفي نفس القطاع :

- إمضاء األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات دا ل اململكة ؛

- الر ص اإلدارية واملرضية ؛

- شواهد العمل ؛

- شواهد األجرة ؛

- التنقيط والتقييم ؛
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- ملفات حوادث الشغل ؛

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

- اإلعذار  بالرجوع إلى العمل ؛

- طلب إجراء الفحص الطبي املضاد.

املادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيدة سمي2ة املليزي اإلمضاء أو التأشي2 على 

إجراءات  بتتبع  للمملكة  القضائي  الوكيل  بتكليف  املتعلقة  الوثائق 

املنازعات والدعاوي القضائية التي يكون قطاع الثقافة طرفا فيها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

 ق6بليلوزي6يبلدب ل ةيلقمي 78.3 2يصاسليفيي8يلا عيبر 6ي3663

)5يسيد 23ي 23)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الدا لية،

 بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغيي2ه ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ذي  من   30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهي2  وعلى 

الحجة 1379 )25 يونيو 1960( املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية 

كما وقع تغيي2ه وتتميمه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

بتنفيذه الظهي2 الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 

)7 يوليو 2015( ؛

1438 رجب  من   20 في  الصادر   2.17.191 رقم  املرسوم   وعلى 

)18 أبريل 2017( املتعلق با تصاصات وزير الدا لية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى والة الجهات التالية أسماؤهم اإلمضاء نيابة عن وزير 

الدا لية قصد املوافقة على قرارات العمال املتعلقة باملصادقة على 

تصاميم تنمية الكتل العمرانية القروية :

بال تصاصيبلت2ببيي-يبلجهاتبملفوضيإليهم

السادة :

محمد مهيدية.

معاذ الجامعي.

السعيد زني23.

محمد اليعقوبي.

 طيب الهبيل.

سعيد أحميدوش.

كريم ق�سي لحلو.

يحظيه بوشعاب.

أحمد حجي.

محمد الناجم أبهاي.

عبد السالم بيكرات.

ملين بنعمر.

طنجة - تطوان -الحسيمة.

الشرق.

فاس - مكناس.

الرباط - سال -القنيطرة.

بني مالل -  نيفرة.

الدار البيضاء - سطات.

مراكش - آسفي.

درعة - تافياللت.

سوس - ماسة.

كلميم - واد نون.

العيون - الساقية الحمراء.

الدا لة - وادي الذهب.

املادة الثانية

ينسخ القرار رقم 2439.17 الصادر في 27 من ذي الحجة 1438 

)18 سبتم23 2017( بتفويض اإلمضاء.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ربيع ار ر 1441 )5 ديسم23 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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ق6بليلوزي6يبلدب ل ةيلقمي 2683.3يصاسليفيي7يلا عيبألولي3663ي)5ينوف 23ي 23)(يباملصاسقةيعلىيالئحةيذوييبلحقوقي

بلتابعينيللج اعةيبلدالل ةيأوالسيع6يفي)ج اعةيأوالسيزمام(يبلكائنةيبإقل ميبلفق هيبنيصالحيبلوبقعةيألبضيهاي

سب ليسوبئ6يبل6ييبتاسلة.

وزير الدا لية،

بناء على الظهي2 الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق باألرا�سي الجماعية 

الواقعة في دوائر الري وال سيما الفصل الخامس منه، كما تم تغيي2ه وتتميمه بموجب القانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه 

الظهي2 الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.69.33 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( القا�سي بتحديد دوائر الري بتادلة

)إقليم بني مالل( الجارية عليها مقتضيات  الظهي2 الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( 

بمثابة ميثاق االستثمارات الفالحية كما وقع تغيي2ه وتتميمه ؛

وبعد االطالع على محضر الهيئة النيابية للجماعة الساللية أوالد عريف )جماعة أوالد زمام( بتيهيء الئحة ذوي الحقوق 

بتاريخ 4 مارس 2019 ؛

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

ذوي الحقوق املعنيين ؛

وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بإقليم  الكائنة  زمام(  أوالد  )جماعة  عريف  أوالد  الساللية  للجماعة  التابعين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  يصادق 

الفقيه بن صالح الواقعة أراضيها دا ل دوائر الري بتادلة كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع األول 1441 )5 نوفم23 2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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IB 2033حميدالزنايدي50

I 235540حميدجبران51

IB 63063محمدمالوي52

I 204577حماديجبران53

IB 103225ورضيةمشيدة103

ID 33181المعطيالعبدالوي104

ID 106560ياسينمسكوي105

AB 243812حافضةمخلص106
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IB 57055نعيمةحرتي158
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I 249050بوزكريسليم369

IB 108780الشرقاويسليم370

IB 148642ربيعسليم371

IB 45174المصطفىالنادي422
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IB 68028محمدوفاء583

IB 7853المهديكرمح633
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IB 163443اسمهانالزايري1324

IB 169746لطيفةعتيد1325
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IB 2446لكبيرةزهير1484



33527 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

ID 87546الغالي   عماد بن المولودي1536
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I 144022عبد العزيزالمنتادي1694
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عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33562

I 37437رضوانالخيراني1855

ID 84300سفيانمخلص1905

ID 97562وصالمخلص1906

IC 124662عبيرعمراوي1907

I 642057بدرعمراوي1908



33563 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 229297بوعبيدقطاع1959

I 232139رحالالعمراوي1960

I 233825فطومةالضريف1961

IB 40255بوزكريعمراوي2011

IB 4050عبد القادرعمري2012

IB 41369خديجةعمراوي2013

IB 42747نور الدينالخنوبي2014



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     3356(

IB 3906الشرقاويادرف2066

IB 40202احمدعمراوي2067

IB 228471محمدياسيني2117

IB 216863ايوبياسيني2118

IB 22881الزوهرةالعزري2119

IB 204931نورةالصالحي2120



33562 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

D 214714عباسالحجام2172

IA34303محمدبركاوي2173
ID 65398ورضيةجبران2225

IB 96369الزوهرةجبران2226



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33566

IB 51566محمدبولوف2278

IB 52686احمدحيضر2279

I 227481عبد هللاصدقي2330

I 229293صاديقشوفال2331

I 320373عبد الرحيمالتباعي2332



33565 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 32842عبد العاليجاديل2384

IB 32897عبد هللابولوف2385

I 336369البشيرساليم2436

I 339187المصطفىالعرساوي2437

I 146153عبد اللطيفالسعداوي2438



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33566

ID 91518ايوبشحمي2490

ID 62105نورالديندهبي2491

IB 166155عبد الهاديالعرساوي2542

IB 117270عبد الحيممهير2543

IB 169267العربيالصحري2544



33567 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 14664عبد القادرنافيع2596

IB 150013عادلالسكاني2597

IB121269عادلالكاهي2648

ID37285عاللالكاهي2649

ID 26082زهرةمرحاب2650



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33568

I 31108محمدالعنباوي2702

I 312788خاليدشامس2703

I 96949صالحزروال2753

IB 100602نزهةصدقي2754

IB 10207السعيدالكاهي2755

IB 10225الحسنغنون2756



الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(  3356

IB 10416خليفةمرضي2808

IB 10420خليفةدهبي2809

I 288295حماديالمجدولي2860

I 29080احمدصبلي2861

I 299600فاطمةجودار2862



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33552

I 230528الصديقزهار2914
I 230744الشرقاويالحرشي2915

IB 144953حماديجبران2966

IB 147015البشيرالكاهي2967

IB 147612الحبيبشمسي2968



33553 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 12853عبد الواحدبولوف3020

IB 12225بوزكريسركوح3021

i 24704محمدبن لوكيلية3071

i 268378ادريسبن لوكيلية3072

i 268683عبد هللافهير3073

i 269645المصطفىنجدي3074



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     3355(

ib14101العربيبن الوكيلية3124

291899احمدالهادي3125

291922عبد الناجيالحاجي3126

295585المصطفىالحاجي3127

i 423201احمدرفيق3176

i i423978عزيزالحالي3177

i 433457عبد القادرالسعودي3178

i 449833عبد هللابوزيان3179

i 47831عبد الرزاقفريح3180



33552 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

ib15581عبد المجيدعياد3232

ib 160953فاطمةمرضي3233

ib 54049حماديتازي3284

ib 55117حميدبن الوكيلية3285

ib 55120صالحبن الوكيلية3286



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33556

IB 38065سليماننازي3338

I 131133نعيمةعتيق3339

I 285114المولوديالسماخ3389

IB 1398احمدالسماخ3390

I 180579السعديةالسماخ 3391

I 31436محمدشماخ3392



33555 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 215649محمدالفكاك3495

I 330353ابراهيمالفكاك3496

ID 4000فاطمةالفكاك3497

I 114946الشرقاويالناوي3498



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33556

IB 4823محمداليعالوي3550

I 20833محمداليعالوي3551

IB 42874السعيدناصيح3601

I 249247صالحربيع3602

I 335362عبد الغانيربيع3603

I 29424المولوديمنقار3604



33557 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 3758اسليمانرمضان3657

I 287849العربيحيضر3707

IB 34459حماديحيضر3708

IB 155827محمدصيفي3709

IB 138813عادلقاصبي3710



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33558

IB 80826عز الدينالعرساوي3762

IB 30240عبد الهاديالرابح3763

IB 138823الجديديةشفيق3813

I 59048الجيالليمريشان3814

IB 171912خالدنافع3815

ID 52606محمدسالم3816



الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(  3355

ID 38391عادلدومال3868

IB 159032عبد العزيزشفيق3869

ID 14093خالدالحرشي3919

IB 155744يونسسالمي3920

IB 146329بهاء الدينسالمي3921

I 525150الكبيرزروال3922



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33562

I 293383عبد الكريمبطاحي3974

I 283981العربيشفيق3975

IB 140210الكبيرةليمان4025

IB 50009رابحةالفريق4026

I 147130اخليفةمرزاق4027

IB 144179يزةزهار4028



33563 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 86211فوزيةدهبي4080

I 494385عثمانسعداوي4081

I 367458سعادشبيبك4132

I 7422286امالالحمضي4133

I 743874فاطمة الزهراءالحمضي4134



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     3356(

I 477140عبد الغانيالخرواعي4186

I 308484عبد القادرنفيل4187

ID 54704مروانالكاهي4238

I 9747الحسينبوطوال4239

IB 33115العربيقاصبي4240



33562 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 150686جوادجبران4292

I 311756رشيدالدهبي4293

IB 27725زاهيةالبوخاري4344

I 162027الحرمةالرابحي4345

I 103705عاللالسكاني4346



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33566

I 322807محمدالبشيري4398

IM 806865عبد الصمدبلوف   4399

ID 78646جمعةغفري4449

ID 54887زهرةبوزيدي    4450

IB 25342سعيدزيداني   4451
I 267437عليالخرواعي4452



33565 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 79018عبد المجيدعري4504

ID 94012حسامالفاتحي4505

ID 53470اسمهاندهبي4555

I 288456محمدحروشي4556

ID 23161عائشةالبوخاري4557

IB 54626الزوهرةالرابح4558



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33566

I 11694المصطفىالبخاري4610

IB 154029عادلالبخاري4611

IB 155642لحبيبزروال4661

IB 85472حبيبةجهير4662

I 390001عبد الغنيالعرساوي4663

ID 25095هشامليمان4664



33567 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 32934ناصرمجكاوي4716

IB 77464بوزكريلحرش4717

ID 800493عبد العزيززروال4767

ID 18318عبد الرحيمزروال4768

ID 361صالحةمالوي4769

IB 125631 فاطنةمحسين4770



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33568

IB 43319عبد الهاديعالل4873

IB 193531فاتحةقاصبي4874

IB 158054عزيزراجع4875

IB 239558 عزيزعتاق4876

ID 76385نبيلالعرساوي4822

ID 106735 ايوببولوف4823



الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(  3356

I 272982عبد االلهالدهبي4928

ID 39508 اخالصزروال4929

I 670489عبد االلهخو الناس4980

I 529971نجاةشفيق4981

ID 54377ياسينالصغيري4982



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33572

IB 34990فاطمةالدهبي5034

ID 11251عبد الصمادقاصبي5035

ID 97485يوسفبلوف5085

ID 103756يونسصيفي5086

ID 104045عمادصيفي5087

IB 71679 الشرقاويةالبخاري5088



33573 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

ID 58564يوسفشوفال5138

IB 150013عادلالسكاني5139

ID 29217رشيدنزهي5140

IB 122888 يوسفالسكاني5141

I 94740احمدتنبيهي5191

I 94742رحالصغيري5192

I 94744صالحشحمي5193

I 96047 المولوديالصيفي5194



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     3357(

I 119954محمدشوفال5246

I 12430 محمدصدقي5247

I 35825عبد القادرالتباعي5297

I 37504صالحالحفياني5298

I 38139حماديفريح5299

I 382555 الحسنقاصبي5300



33572 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 60929الصديقزيداني5350

IB 64201عبد العزيزشلغوم5351

IB 64203نور الدينشلغوم5352

IB 66843 عبد الكريمحرشي5353

IB 50145محمدفاريح5403

IB 17868عبد القادرمحسين5404

IB 20656الشرقيالفاتحي5405

IB 21361 لكبيرالحراوي5406



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33576

IB 113510نور الديننفيع5457

IB 11471حماديجهير5458

IB 113563عبد الرحيمنافيع5459

IB 6599محمدالدهبي5510

IB 7242احمدالسكاني5511

IB 93511لحبيبالسكاني5512



33575 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

ID 25169الفائزةقاسمي5564

E 302393الشرقاويمفتاح5565

I 193377محمدرزيق5616

I 193651محمد بن خليفةنجوي5617

I 195154عبد الصمدموعطيف5618



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33576

IB 2998محمدالصحري5670

IB 53291بوعبيدالنجوي5671

IB 81478عز الدينرزق5722

IB 81803التجاويصحري5723

IB 8486مصطفىقاسمي5724



33577 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 116848رابحةقاسمي5776

IB 58942عبد الهاديالمتوكل5777

I 486613محمدالواحدي5829

IB 147957توفيقالغناوي5830



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33578

AE 272541محمدنجوي5882

IO 80434حمزةنجوي5883

ID 11409شرافالواحدي5934

IB 146237محمدالرامي5935

IB 110627المصطفىزروال5936



الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(  3357

I 364262جمالالقصاري5988

IB 99243السعديةفاتحي5989

IB 74900سعاددادس6039

I 49729يوسفدادس6040

I 216310عبد الرحيمدادس6041

IB 43426يوسفميزين6042



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33582

I 280567محمدمحتال6145

IB 5623سعيدالناجح6146

IB 92193السعديةالسباعي6147

IB 41386الكبيرالشرفي6148

I 131271صالحمنصوري6094

IB 42795محمدمنصوري6095



33583 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 366123الحسنبنان6200

ID 88012صالحالبيان6201

I 477344جوادالخطاب6252

ID 93236سميرالبيان6253

ID 29696محمدصلحاوي6254



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     3358(

ID 82468سعادازغيدة6358

IB 115544رضوانشرفي6359

ID 83569أيوبناتي6360

IB 110822رشيددادس6306

IB 147547هشامشرفي6307



33582 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 145219رشيدالعطاوي6412

ID 12786عبد الحليممكدود6413

ID 57842جمالالكوتري6464

I 655052رضوانالكوتري6465

ID 90696نبيلزوراق6466



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33586

IB 125228محمدجماع6517

ID 7135عادلجماع6518

IB 81431عز الدينمكاوي6519

LG 40008بدردادس6570

IB 161007الشرقيالحسني6571

IB 133695جوادمنصوري6572



33585 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

ID 101940مروانصاديق6623

IB 188979فاتحةصاديق6624

ID 111747فاطنةكريم6625

EV 800291محمدقاسمي6676

ID 100520محمدالصالحي6677

IB 41109خديجةالعاطي6678



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33586

ID 1207نزهةزاهير6730

I 741790زينبالعطاوي6731

IB 105755صالحدادس6782

ID 59823المهديشرفي6783

IB 115270الشرقاويالعطاوي6784



33587 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 549935رشيدالدادسي6836

ID 52746عبد االلهالقصاري6837

IB 135708المحفوظالحسني6887

ID 86350محمددادس6888

IB 159969المصطفىحتي6889

ID 48481حمزةجبراني6890



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33588

I 53988حسنالكنزاوي6942

EL 801578عبد الرحيمالكنزاوي6943

ID 96159عبد العاليزاهير6994

ID 6595حميدشرفي6995

ID 6596عبد العزيزشرفي6996



الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(  3358

IB 215596محمدقصي7048

IB 57829محمدمنصوري7049

I 292964الكبيرمنصور7100

I 29693المصطفىالعطاوي7101

I 29830محمدالناصري7102



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     335 2

I 27518ادريسالعناني7154

I 276394المولوديالناجح7155

IB 38520الزوهرةربيع7205

IB 41066صالحالحسني7206

IB 41073محمدالحسني7207

IB 42139محمدالزهواني7208



335 3 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 99614محمدالعبالوي7260

I 99692الشرقيازغيدة7261

IB 54156عز الدينشوارقي7312
IB 54160نور الدينالبيان7313

IB 54536الشرقيجماع7314



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     335 (

IB 28779صالحالهاني7366
IB 28895حماديالقصاري7367

IB 9623محمد بن احمدالشرفي7418

IB 97818احمد بن محمدالشرفي7419

IB 98156الكبيرةالخطاب7420



335 2 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 29148صالحمنصور7472

IB 29153بناصرالبيان7473

IB 114758الشرقاويمعرير7524

IB 161805عبد الوهابشوراقي7525

I 518890عبد العاليشرفي7526



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     335 6

IB 43256زهرةبلقايد7578

IB 39672الزوهرةربيع7579

IB 12051عبد هللاجواد7629

IB 15939المصطفىجواد7630

IB 19226احمدجواد7631

IB 2889بوعبيدجواد7632



335 5 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 298815احمدسمراني7684

IB 43339الكبيرسمراني7685

I 128001الشرقيسركوح7735

IB 33970المعطيسركوح7736

IB 36541حماديسركوح7737

IB 49685الحسنسركوح7738



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     335 6

I 192240عبد هللارمضان7842

I 192252العربيرمضان7843

I 192434الشرقيرمضان7844

I 323582عبد الغفوربوربيعة7790

I 14227العربيبوربيعة7791



335 7 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

BH 308961نجاةبلقائد7896

B 567703السعديةبلقائد7897

IB 48727الملوديالناوي7948

I 238346مصطفىالناوي7949

IB 3703المصطفىرمضان7950



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     335 8

IB 160091فاطنةابو الوفاء8001

IB 19347المولوديجواد8002

IB 38542فاطمةيحيى8003

IB 59913فاطمةالفرساني8053

ID 37506عائشةفناني8054

IB 71846رضوانجواد8055

IB 58039عبد الرحيمجواد8056



الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(   335

I 116730صالحجواد8107
IB 99530محمدجواد8108
I 189407بوزكريتوفيق8109

I 210202الشرقيحليبة8160

I 62673صالحسميري8161

I 213649صالحجواد8162



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33622

ID 13981وفاءشماخ8212

ID 72138ايوبشماخ8213

IB 162861محمدنافعي8214

BL 99025سفيانزغلول8215

IV 806586سعادجواد8266

IV 805163اسامةجواد8267

ID 32600حميدهدهودي8268



33623 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 105671سناءعوبيدي8320

ID 57415ياسينعوبيدي8321

IB 141830صالحجواد8372

ID 12110جوادحليبة8373

ID 39520عز الدينعمري8374



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     3362(

ID 69661عبد هللاصمراني8426

ID 47291الشرقاويصمراني8427

ID 71216حياةرمضان8477

IB 116383عبد المومنمكاوي8478

IB 117076ادريسوقيت8479

IB 104682صالحالنافعي8480



33622 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 143405سميرةالزعيم8530

ID 42404نبيلسميدي8531

IB 133227عبد الفتاحسميدي8532

B 67403مينةبلقائد8533

BB 22480ربيعاليماني8584

IB 85666صالحالزنايدي8585

ID 78378ماجدةسمراني8586



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33626

ID 84532محمدالشيكي8638

I 459268جوادالناوي8639

I 319040عبد المجيدعواد8691

I 283809حماديعواد8692



33625 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 190269حكيمةفجروي8744

SH 171249المهديالساقي8745

I 3038226حميدسفير8795

I 304835بوزكرينازي8796

I 309970محمدالحاجي8797

I 311715نور الدينعياد8798



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33626

IB 1368الحسنبوزيان8850

IB 137599خديجةملوك8851

IB 68394عبد العاليالحسناوي8901

IB 70658رضوانكريم8902

IB 71106احمدنجدي8903

IB 74319بوعبيدالوكيلي8904



33627 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 333463المصطفىصبار8956

I 73052عبد اللطيففريح8957

I 280542الكبيرةالقرطوبي9007

IB 125751السعديةكالف9008

IB 57608مولودةكالف9009

FL 6666عيدةكالف9010



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33628

I 116489الشرقيالهادي9062

I 198146احمدعتيق9063

I 284456الجياللينازي9113

IB 3977البشيرنازي9114

I 285309المحجوبالخياط9115

I 285360المولوديمرضي9116



الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(  3362

IB 20035المعطيعتيق9163

IB 20178محمدالرامي9164

IB 20195المصطفىالنشاط9165

IB 22363صالحفريح9166

IB 28603المولوديبن لوكيلية9167

IB 28684عليرفيق9168

IB 28956محمدنازي9169

I 202593بوزكريجرناح9216

I 203039احمدالخياط9217

I 20841عاللالعزاوي9218

I 208838الكبيرلغليمي9219

I 216285الحسنالطاهري9220

I 216286الطاهرالطاهري9221

I 216325الحسنفهير9222



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33632

I 36471بوزكريالفيل9272

I 365594صالحالرامي9273

I 62984سي محمدالمرجاني9274

I 62987عبد المجيدبن لوكيلية9275

IB 49066عبد الرزاقالعزاوي9325

IB 4937نور الدينبن لوكيلية9326

IB 50506عبد الكريمالسعودي9327

IB 5051عبد هللالغليمي9328



33633 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 107464عبد الرزاقموسليم9379

I 247639موسىالعوني9380

IB 47997رحالفهير9381

ID 24791جوادالطاهري9432

ID 90012ياسيرالعزاوي9433

I 529801بوزكريالحاجي9434



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     3363(

IM 809655عبد الرزاقبن لوكيلية9484

IM 808698نبيلبن لوكيلية9485

IB 108732محمدهدي9486

IB 5346محمدالحاجي9487

IM 804785المصطفىالهادي9537

IM 807759عتيقالهادي9538

I 504061خالدابو سفيان9539

ID 20564محمدابو سفيان9540



33632 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 98048عبد هللاالعزاوي9590

IB 33005مريمعمري9591

I 29316محمدهيكومة9592

IB 154170احمدسميح9593

IB 129755عبد الرحيمجماع9643

I 542946رشيدجماع9644

ID 62266يونسجماع9645

ID 70525اسماعيلجماع9646



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33636

ID 106787عبد اللطيفالسعودي9696

ID 28785احمدالسعودي9697

I 468045ربيعفريح9698

ID 47040عبد الرزاقالسعودي9699

I 511077حميدبن لوكيلية9749

ID 75306محمدبن لوكيلية9750

ID 92936ايوببن لوكيلية9751

IB 152789بوزكريالوكيلي9752



33635 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 247720ايوبفنان9802

IB 200351توفيقفنان9803

IB 170156يونسفنان9804

I 381064حميدفهير9805

ID 54451الشرقيالسعودي9855

GM 62502حافظالرامي9856

I 488582سعيدبن لوكيلية9857

EZ 802691المهديالمخلوفي9858



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33636

I 239459عبد هللاالديني9907

I 388949صالحالسمعلي9908

I 46775محمدسرير9909

I 77062صالحالسمعلي9910

IB 85533رضوانالسمعلي9911

IB 58065بلكاسمالطاهري9960

IB 34245محمدالطاهري9961

IB 29241المختارالبشيري9962

IB 70275الحبيبطالب9963

ID 71932حدومةالسمعلي9964



33637 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IM 820555ايوبالراضي10014

IM 820163ياسينالراضي10015

ME 1427962الغانيالشادلي10016

ID 53509حمزةفريق10017

IB 51731عتيقمراحي10067

IB 72969سعيدمراحي10068

IB 11018الكبيرلماح10069

IB 105282رشيدمامل10070



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33638

I 1278رحالالحسناوي10120

IB 64565جمالالكادرة10121

I 232605راضيةشكري10122

I 32446احمدكرامي10123

IB 44472احمدالحسناوي10173

IB 92251اسليمانالحسناوي10174

IB 65944يامنةالحسناوي10175

IB 109300بوزكريرمزي10176



الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(  3363

IB 85660الشرقاويةالحيكي10228

I 304606عبد الغفورالكومري10229

IB 98146فطومةبسيم10279

IB 38851حميدلمخير10280

IB 72315رشيدلمخير10281

I 1329بوزكريالعرفي10282



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     336(2

IB 80831جمالقدمي10334

IB 36715محمدقدمي10335

ID 40025نعيمةدكير10385

ID 62140حمزةالديني10386

ID 78330حسنالديني10387

ID 56989نور الديندكير10388



336(3 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 233285المصطفىحنان10440

I 89772لحبيبالراعي10441

ID 21870التوفيقالديني10490

ID 7944طارقالديني10491

IB 144641رضوانالديني10492

ID 21851ياسينالديني10493

ID 55345منيرزفو10494



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     336((

IB 50598محمدميداني10546

IB 52554المصطفىالياسميني10547

I 234903امحمدالهردة10597

I 238192محمدالعرفي10598

I 24532احمدخيراني10599

I 261819عبد المولىالعزري10600



336(2 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 105705رشيدفكري10652

IB 106664رضوانشكري10653

ID 56500طارقشكير10703

ID 47412المصطفىشكير10704

IB 147342محمدشكير10705

ID 49567حمزةاكنوز10706



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     336(6

ID 76276فاطمةدهار10809

I 242832لكبيرالدهار10810

I 119957محمدفارق10811

IB 85302عبد الوهابفارق10812

ID 57910مروانادان10757

ID 26669ياسينادان10758

EV 809897محمدادان10759



336(5 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

ID 54756جمالمنهي10864
ID 31222مينةمنهي10865

ID 13454مرادالليلي10915

ID 103368صالح الدينالليلي10916

ID 106832منعمالليلي10917

IB 49057لكبيرسورير10918



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     336(6

I 164028محمدمكروم10969

I 169967عبد هللاناحيلو10970

I 170274المختارناحيلو10971

I 290124الحبيبالسعيدي11022

I 294198عبد هللاايت القرشي11023

I 295319صالحمكروم11024



336(7 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

MC 71069هشامالحسناوي11076

MC 170532عادلالحسناوي11077

ID 94625عبد الرحيمالحسناوي11127

IB 117499ناديةناحيل11128

ID 53854عمادناحلو11129

IB 13457المصطفىالرامي11130



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     336(8

IB 14657خليفةالغزالي11182

IB 61973خالدالغزالي11183

IB 27736بزكريرابحي11233

 I 27547عمرالعمراوي11234

IB 159599ربيعةالغزالي11235

IB 51930السعديةلكير11236



الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(  )336

IB 113340رشيدمجيل11288

IB 123633المصطفىمجيل11289

ID 37865شهيدحاتم11340

 ID 39490صالح الدينالقاديري11341

ID 37963عبد الرزاقاحرير11342



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33622

ID 92714سعيدتقي11394

IB 11746هشامصدقي11395

IB 143878نور الدينالحسيني11445

IB 204240يوسفالحسيني11446

ID 7862عبد الوافيشكار11447

IB 138833عز الدينشكار11448



33623 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 125041كمالرمزي11500

ID 40151عبد الواحدالرامي11501

IB 4522المصطفىرامزي11551

IB 85511المصطفىناحيلو11552

I 13629الشرقيطالب11553

IB 109521عبد المجيدالرامي11554



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     3362(

I 16100احمدالبشيري11606

IB 61103عبد الرحيممديح11607

I 82743احمدرمزي11657

I 86657الكبيررمزي11658

IB 54408الحسنالبشيري11659

IB 45419المصطفىغزالي11660



33622 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

ID 84462اسماءماحي11712

IM 809427يونسماحي 11713

ID 42102فاطمةالرابحي11763

ID 63695حمزةطالب11764

I 132276عبد هللاالسباعي11765

IB 151389محمدالسمعلي11766



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33626

IB 61103عبد الرحيممديح11818

IB 33879المصطفىفرحاني11819

I 46535عبد هللاحباب11869

I 46580المتخارالهاشمي11870

I 58250صالحالراجي11871

I 15613انوار الساداتالحجامي11872



33625 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 297069سعيدالليلي11923

I 30282صالحبوشبوش11924

I 308571ابراهيممرزوك11925

IB 62114الشرقاويالليلي11976

IB 6258الحسينبوشبوش11977

IB 62602الحبيبسميح11978



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33626

IB 384محمدفاروق12029

ID 38593المصطفىمرزوك12030

IB 39736رحالمراحي12031

IB 79447كمالرقيم12081

ID 80900نور الدينالراجي12082

IB 82361عبد الصمادالحلوي12083

IB 82461الشرقاويحمداوي12084



33627 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

I 209704محمدجعفري12136

IB 321103خليفةصبار12137

IB 96030المصطفىحريري12188

ID 2017عبد المجيدالراجي12189

IB 51650الشرقاويغزال12190



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33628

IB 7163الحسانالسائح12242

IB 71836احمدزورع12243

ID 8277اهنيةكنز12294

IB 14808احمدفالح12295

IB 8307عبد هللاالمقتدر12296



الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(  3362

IB 30233صالحقصي12348

IB 70453المختارمديح12349

IB 72631عبد الرحيمبوشبوش12400

I 45665الجيالليالحلوي12401

IB 100197الشرقاويقاسمي12402



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33662

I 40487بوعزةمعاد12452
ID 200465عبد النبيمديح12453
IB 23203احمدروزقي12454
I 205591عبد الرحمانالنحال12455

I 396486نور الدينكساب12505

IB 910احمدزوية12506

I 263301الحسينزورع12507

I 109148الحسنزورع12508



33663 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IB 74607محمدرقيم12560

IB 40224الحسانالياسمني12561

I 231286صالحقاسمي12612

IB 116060عبد العزيزاسبيتي12613

IB 72469المحفوظاسبيتي12614



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     3366(

IB 160936سعيدرضوان12665

IB 158166عبد الرحمانهمسي12666

ID 21256عادلمراحي12667

IB 134177ابراهيمسميح12718

ID 21966حميدشاكر12719

IB 16246عبد هللاشاكر12720



33662 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

IE 6801859المحفوظشاكر12771

ID 27251عادلجوهري12772

IB 152600الكبيرالفائزي12773

ID 33810محمدرقيم12824

ID 74924عبد الرحيمالتويزي12825

ID 84137يوسفبوشبوش12826



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33666

I 310148بوعزةالراجي12877

ID 53600المحفوظغزال12878

IM 802511عبد المجيدالليلي12879

IB 80941فؤادلعروفي12930

IB 120661ربيعشفيق12931

IB 8172الحسنشفيق12932



33665 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

ID 91222الشرقاويمراحي12983

IM 811539طاريقاالبو12984

P 83371محمدالمقتدير12985

IB 138875عبد النبيالعرفي13036

I 522071عادلمديح13037

IB 124144عبد اللطيفغزال13038



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33666

IB 110726رشيدفروق13089

ID 52454عبد الجليلفروق13090

I 478746خالدكساب13091

IB 333119انوارفالح13142

I 293462حسنفالح13143

IB 191380هشامقاسمي13144



33667 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 

ID 104622انوارفالح13194

BV 801783نور الدينفالح13195

IM 808928عبد اللطيففالح13196

ID 26678ياسينفالح13197

I 29323الشرقيالطالب13247

I 300549الفاطميالمكاوي13248

I 300973مصطفىدكير13249

I 301583عزيزالخديري13250



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33668

I 104118مصطفىزرنوني13302
I 113272المختارالسمعلي13303

IB 10435امحمدالحايكي13354

IB 10485مصطفىالهردة13355

IB 105229مصطفىاالرجاوي13356



الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(  3366

I 463262رشيدالحايكي13408

I 46737حرمةالحايكي13409

IB 7404زاهيةملوك13460

ID 5617فوزيةدكير13461

IB 7331عبد المجيدالهردة13462



عدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019(الجريدة الرسمية     33652

I 343567عبد النبيباضي13566

IB 255508بدر الدينكرامي13567

IB 122745جوادعاقل13568

I 98484صالحرمزي13513

IB 107368عز الدينلماح13514

BJ 399457محمدالسباعي13515



33653 الجريدة الرسميةعدد)6841 - 26)ربيع ار ر)1441 )23)ديسم23)2019( 


