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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

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
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فهرست

فصوصيعامة

بملجالسيبلعل  ةيبملحل ة.ي-يتع ينيأعضاء.

ظهير شريف رقم 1.20.82 صادر في 11 من ربيع األول 1442 )28 أكتوبر 2020( 

7275بتعيين أعضاء بمجالس علمية محلية ....................................................

مدوفةيبلسي3يعلىيبلط4ق.ي-يفصيتطب قي.

في  صادر   2708.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

اإلشعار  بتحديد شكل   )2020 نوفمبر   3(  1442 األول  ربيع  من   17

7281باملخالفات املرصودة بواسطة أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية........... 

بلصندوقيبلوطنييللض انيبالجت اعي.ي-يسنيتدببي3يبستثنائ ةي
لديهمي وبلعامليني بملنخ4طيني بملشغليني بعضي لفائدةي
بملص4حيبهميوبعضينئاتيبلع اليبملستقلينيوبألشخاصي
مني بملتض4ليني بلصندوق،ي لدىي بملؤمنيني بألج4بءي غي3ي
تدبع اتيتف�شييجائحةيني3وسيكولوفاي»كون دي-ي19«،ي

ن  اييتعلقيبقطاعيبلس احة.

قرار مشترك لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزيرة السياحة والصناعة 
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ووزير الشغل واإلدماج 
املنهي رقم 2934.20 صادر في 8 ربيع اآلخر 1442 )24 نوفمبر 2020( 
بتغيير القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزيرة 
االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة 
ووزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 2671.20 الصادر في 6 ربيع األول 1442 
من السابعة  املادة  من  الثالثة  الفقرة  بتطبيق   )2020 أكتوبر   23( 
املرسوم رقم 2.20.664 الصادر في 28 من محرم 1442 )17 سبتمبر 2020( 
بتطبيق املرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 
املشغلين  بعض  لفائدة  استثنائية  تدابير  بسن   )2020 سبتمبر   15(
لديهم  والعاملين  االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين 
املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء 
جائحة  تف�شي  تداعيات  من  املتضررين  الصندوق،  لدى  املؤمنين 

7283فيروس كورونا »كوفيد - 19«، فيما يتعلق بقطاع السياحة ................ 
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-ي سطات.ي بإقل مي لحالي بني مح دي س ديي ج اعةي مجلسي
بفتخاباتيتك  ل ة.

قرار لوزير الداخلية رقم 2910.20 صادر في 9 ربيع اآلخر 1442 )25 نوفمبر 2020( 

انتخابات تكميلية مللء مقاعد شاغرة بمجلس  تاريخ إجراء  بتحديد 

7283جماعة سيدي محمد بن رحال التابعة إلقليم سطات ...........................

فصوصي اصة

بللجنةيبلوطن ةيللت3ب ةيوبلعلوميوبلثقانة.ي-يتع ينيبألمينيبلعام.

مرسوم رقم 2.20.794 صادر في 16 من ربيع األول 1442 )2 نوفمبر 2020( 

7285بتعيين األمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة................. 

إقل ميبل4ش دية.ي-يبملوبنقةيعلىيتص   ييوفظامييبلته ئة.

 مرسوم رقم 2.20.766 صـــــادر فـــــي 30 من ربيــــع األول 1442 )16 نوفمبر  2020(

مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 

تيزكاغين بجماعة فركلة السفلى بإقليم الرشيدية وباإلعالن أن في ذلك 

7285منفعة عامة............................................................................................. 

مرسوم رقم 2.20.767 صـادر في 30 من ربيع األول 1442 )16 نوفمبر  2020( 

باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مراكز 

السهلي وأوالد علي وقصر بني وزايم بجماعة وادي النعام بإقليم الرشيدية 

 ................................................................ 7286وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

إقل  ايتنغي3يوزبكولة.ي-يتاليخيبنتتاحيع ل اتيبلتحديديبإلدبلي.

مرسوم رقم 2.20.806 صادر في 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�شي الجموع ايت 

الفر�شي ايت خوخدن« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بدائرة 

بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة ايت  تنغير 

7287الفر�شي..................................................................................................... 

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.824 رقم   مرسوم 

»كدية  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

بوزركان« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بني زولي بدائرة تنزولين بإقليم 

7287زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية بوزركان............................ 

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.825 رقم   مرسوم 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »قصبة 

سيدي يوسف القطعة 2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين بدائرة 

الساللية قصبة  الجماعة  الجاري على ملك  زاكورة،  بإقليم  تنزولين 

7288سيدي يوسف.......................................................................................... 

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.826 رقم   مرسوم 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »قصبة 

سيدي يوسف القطعة 1« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين بدائرة 

الساللية قصبة  الجماعة  الجاري على ملك  زاكورة،  بإقليم  تنزولين 

7288سيدي يوسف.......................................................................................... 

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.827 رقم   مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »صاغرو 

ايت سدرات« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تمزموط بدائرة أكدز بإقليم 

7289زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت سدرات..................... 

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.828 رقم   مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تكشطات« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة، 

 ......................... 7289الجاري على ملك الجماعة  الساللية لقبيلة تكشطات.

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.829 رقم   مرسوم 
»تزكين  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد 
القطعة 2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم 

 .................. 7290زاكورة، الجاري على ملك الجماعة  الساللية لقبيلة تزكين.

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.830 رقم   مرسوم 
»تزكين  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد 
القطعة 1« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم 

 .................. 7290زاكورة، الجاري على ملك الجماعة  الساللية لقبيلة تزكين.

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.831 رقم   مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »امزنيط 
القطعة 1« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم 

7291زاكورة، الجاري على ملك الجماعة  الساللية موكني.............................. 

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.832 رقم   مرسوم 
للعقار املدعو »بونانة  التحديد اإلداري  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد 
القطعة 2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم 

 ............................. 7292زاكورة، الجاري على ملك الجماعة  الساللية بونانة.

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.833 رقم   مرسوم 
للعقار املدعو »بونانة  التحديد اإلداري  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد 
القطعة 1« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم 

 ............................. 7292زاكورة، الجاري على ملك الجماعة  الساللية بونانة.

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.834 رقم   مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »بنداللة« 
زاكورة،  بإقليم  تنزولين  بدائرة  ترناتة  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 

7293الجاري على ملك الجماعة الساللية املشان بنداللة.............................. 

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.835 رقم   مرسوم 
»أوالد  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
عي�شى القطعة 2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ترناتة بدائرة تنزولين 

7293بإقليم زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية أوالد عي�شى........... 

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.836 رقم   مرسوم 
»أوالد  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
عي�شى القطعة 1« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ترناتة بدائرة تنزولين 

7294بإقليم زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية أوالد عي�شى........... 

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.837 رقم   مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أوالد عامر 
القطعة 2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم 

7294زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية أوالد عامر........................ 

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.838 رقم   مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أوالد عامر 
القطعة 1« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم 

7295زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية أوالد عامر........................ 

)2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10 في  صادر   2.20.839 رقم   مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »امزنيط 
القطعة 2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم 

7295زاكورة، الجاري على ملك الجماعة الساللية موكني............................... 
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تفويضيبإلمضاءيوبلسلطةيوبملصادقةيعلىيبلصفقات.

في  صادر   2564.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 سبتمبر  )فاتح   1442 محرم  من   12
رقم 309.20 الصادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( بتفويض 

7296اإلمضاء.................................................................................................... 

في  صادر   2566.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 سبتمبر  )فاتح   1442 محرم  من   12
رقم 311.20 الصادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( بتفويض 

7296اإلمضاء.................................................................................................... 

في  صادر   2567.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 سبتمبر  )فاتح   1442 محرم  من   12
رقم 312.20 الصادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( بتفويض 

7297اإلمضاء.................................................................................................... 

في  صادر   2568.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
12 من محرم 1442 )فاتح سبتمبر 2020( بتغيير القرار رقم 313.20 

 ..... 7298الصادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( بتفويض السلطة

قـــرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2569.20 صادر في 12 من 
محرم 1442 )فاتح سبتمبر 2020( بتغيير القرار رقم 314.20 الصادر في 

 ..................... 27300 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   2570.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
12 من محرم 1442 )فاتح سبتمبر 2020( بتغيير القرار  رقم 315.20 

 ..... 7301الصادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   2616.20 رقم  اإلدارة   وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
 ............................. 37302 صفر 1442 )21 سبتمبر 2020( بتفويض السلطة

في  صادر   2617.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
3 صفر 1442 )21 سبتمبر 2020( بتغيير القرار رقم 957.20 الصادر في 
27 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتفويض املصادقة على 

 ............................................................................................... 7304الصفقات.

في  صادر   2618.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
3 صفر 1442 )21 سبتمبر 2020( بتغيير القرار رقم 963.20 الصادر في 

277305 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء........... 

في صادر   2619.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 
3 صفر 1442 )21 سبتمبر 2020( بتغيير القرار رقم 965.20 الصادر في 

 ............. 277306 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   2620.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
3 صفر 1442 )21 سبتمبر 2020( بتغيير القرار رقم 966.20 الصادر في 

277307 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء........... 

في  صادر   2621.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
3 صفر 1442 )21 سبتمبر 2020( بتغيير القرار رقم 969.20 الصادر في 

277308 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتفويض السلطة........... 

في  صادر   2622.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
2020( بتتميم القرار رقم 3746.19  1442 )21 أكتوبر  4 ربيع األول 
بتفويض   )2019 نوفمبر   26(  1441 األول  ربيع  من   28 في  الصادر 

7309اإلمضاء.................................................................................................... 

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2571.20 صادر في 5 صفر 1442 
 .................................................... 7309)23 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   2562.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
24 من صفر 1442 )12 أكتوبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 7309على الصفقات.

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2563.20 صادر في 24 من 

صفر 1442 )12 أكتوبر 2020( بتغيير القرار رقم 295.20 الصادر في 

 ..................... 27311 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( بتفويض السلطة.

في  صادر   2572.20 رقم  اإلدارة   وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 

247311 من صفر 1442 )12 أكتوبر 2020( بتفويض السلطة...................... 

في  صادر   2573.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 

247311 من صفر 1442 )12 أكتوبر 2020( بتفويض السلطة...................... 

في  صادر   2623.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 أكتوبر   21(  1442 األول  ربيع   4
 رقم 4184.19 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1441 )24 ديسمبر 2019(

 ................................................................................... 7312بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   2628.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 أكتوبر   23(  1442 األول  ربيع   6
رقم 3743.19 الصادر في 28 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر 2019( 

 .................................................................................... 7313بتفويض اإلمضاء

في  صادر   2629.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 أكتوبر   23(  1442 األول  ربيع   6
 رقم 3746.19 الصادر في 28 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر 2019(

 ................................................................................... 7314بتفويض اإلمضاء.

بملعادالتيبينيبلشهادبت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2651.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7314بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2652.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7315بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2653.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7315بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2654.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7316بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2655.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7316بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2656.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7317بين الشهادات.
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2657.20 
صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7317بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2658.20 
صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7318بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2659.20 
صادر في 9 ربيع األول 1442 )26 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7318بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2660.20 
صادر في 9 ربيع األول 1442 )26 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7319بين الشهادات.

بللجنةيبملدي4يةيلل ؤسسةيبلوطن ةيلل تاحف.ي-يتع ينيأميني
بلصندوق.

 1442 األول  ربيع   4 في  صادر   3.86.20 رقم  الحكومة  لرئيس  مقرر 
)21 أكتوبر 2020( بتعيين أمين للصندوق باللجنة املديرية للمؤسسة 

7319الوطنية للمتاحف................................................................................... 

تن  ةيبلكتليبلع 4بف ةيبلق4وية.

قرار لوالي جهة الدار البيضاء - سطات رقم 2521.20 صادر في 10 صفر 1442 
بإقرار  سطات  إقليم  عامل  قرار  على  باملوافقة   )2020 سبتمبر   28(
مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية للمركز الجديد لجماعة مشرع 
اإلقليمية  والطريق   9 رقم  الوطنية  الطريق  بملتقى  الواقع  عبو  بن 

 ............................................................................................... 7319رقم 3503.

قرار لوالي جهة مراكش - آسفي رقم 2624.20 صادر في 4 ربيع األول 1442 
)21 أكتوبر 2020( باملوافقة على قرار عامل إقليم الحوز بإقرار مخطط 

7320تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة تمكرت............................. 

فظاميموظفييبإلدبلبتيبلعامة

فصوصي اصة

وزبلةيبلدب ل ة.

قرار لوزير الداخلية رقم 2627.20 صادر في 9 ربيع األول 1442 )26 أكتوبر 2020( 
بتغيير قرار وزير الداخلية رقم 4162.15 بتاريخ 28 من صفر 1437 
)10 ديسمبر 2015( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية 

7322املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الداخلية....................... 

 1442 األول  ربيع  من   11 في  صادر   2669.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
بتاريخ   4162.15 رقم  الداخلية  وزير  قرار  بتغيير   )2020 أكتوبر   28(
28 من صفر 1437 )10 ديسمبر 2015( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين 
وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في 

 ................................................................................................. 7324الداخلية.

وزبلةيبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالييوبلبحثي

بلعل ي.

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

ذي   4 في  صادر   1690.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق 

األشغال  وزير  قرار  وتتميم  بتغيير   )2020 يونيو   26( القعدة 1441 

الصادر   1409.89 رقـــم  األطر  وتكوين  املنهي  والتكوين  العمومية 

معاهد  وتنظيم  إحداث  بشـــأن   )1989 ماي   9(  1409 شوال   3 في 

 .......................................................................... 7326التكنولوجيا التطبيقية.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 

الرسمي باسم الحكومة رقم 1691.20 صادر في 4 ذي القعدة 1441 

)26 يونيو 2020( بتغيير وتتميم قرار وزير األشغال العمومية والتكوين 

املنهي وتكوين األطر رقـم 1410.89 الصادر في 3 شوال 1409 )9 ماي 1989( 

7334بشـــأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل املنهي ومراكز التكوين املنهي............... 

والبحـث  العـــالـــي  والتعليـــم  املنهي  والتكويـــن  الوطنيـــة  التربيـــة  لـــوزيـــر  قـــرار 

في صادر   2112.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق   العلمي، 

قرار وتتميم  بتغيير   )2020 يوليو   29(  1441 الحجة  ذي   8 

وزير التكوين املنهي رقم 754.97 الصادر في 12 من ربيع اآلخر 1416 

املتخصصة  املعاهد  وتنظيم  إحداث  بشـــأن   )1995 سبتمبر   12(

 .......................................................................... 7346للتكنولوجيا التطبيقية.

وزبلةيبلثقانةيوبلشبابيوبل4ياضة.

ربيع   9 في  صادر   2625.20 رقم  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزير   قرار 

الثقافة  وزير  قرار  بتغيير   )2020 أكتوبر   26(  1442  األول 

رقم 2452.06 بتاريخ 3 شوال 1427 )26 أكتوبر 2006( بتحديد نظام 

 امتحان الكفاءة املهنية للترقي إلى درجة أستاذ التعليم الفني مساعد

 .................................................................................... 7371من الدرجة األولى.

ربيع  9 في  صادر   2626.20 رقم  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزير   قرار 

األول 1442 )26 أكتوبر 2020( بتغيير قرار وزير الثقافة رقم 2453.06 

بتاريخ 3 شوال 1427 )26 أكتوبر 2006( بتحديد نظام امتحان الكفاءة 

7371املهنية للترقي إلى درجة أستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الثانية.

إعالفاتيواالغات

قرار تأديبي للمجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية رقم DD/18/001 صادر في 

267372 من صفر 1442 )14 أكتوبر 2020( .................................................. 

قرار تأديبي للمجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية رقم DD/19/001 صادر في 

267372 من صفر 1442 )14 أكتوبر 2020( .................................................. 

قرار تأديبي للمجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية رقم DD/19/002 صادر في 

267373 من صفر 1442 )14 أكتوبر 2020( .................................................. 

قرار تأديبي للمجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية رقم DD/19/003 صادر في 

267373 من صفر 1442 )14 أكتوبر 2020( .................................................. 
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)8)يأكتوا4ي3)3)(يبتع ينيأعضاءيب جالسيعل  ةيمحل ة

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف -بداخله

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا:)

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.03.300)الصادر في)2)ربيع األول)1425 

تغييره) وقع  كما  العلمية،) املجالس  تنظيم  بإعادة  ()2004 أبريل) (22(

وتتميمه،)وال سيما املادة)11)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي):

املادة األولى

)يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة الرباط):

-)السيد الناجي ملين خلفا للسيد عبد الرزاق الجاي)؛

-)السيد عبد الكامل بولعمان خلفا للسيد عبد املجيد محيب.)

املادة)2

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة سال):

-)السيد محمد الخيراوي خلفا للسيد عبد هللا الكامل الكتاني)؛

-)السيد ابراهيم الواح خلفا للسيد السعيد بوركبة.

املادة)3

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة الصخيرات)-)تمارة):

-)السيد علي لونسار خلفا للسيد أحمد الدور)؛

-)السيد عبد الحميد السعيدي خلفا للسيد عبد السالم األزعر)؛

-)السيد امليلودي سحتوتي خلفا للسيد عبد السالم اإلدغيري.

املادة)4

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم الخميسات):

-)السيد مصطفى بنيعيش خلفا للسيد محمد العيادي)؛

-)السيد محمد بن زايد خلفا للسيد الحسن أكشاش)؛

-)السيد محمد العين خلفا للسيد عالل الحب�شي.

املادة)5

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم القنيطرة):

-)السيد عبد القادر الزكاري خلفا للسيد الحسن بن سوردي)؛

-)السيد موحى ازدا خلفا للسيد الحسن العلمي)؛

-)السيد زيد الشريف خلفا للسيد جمال مصباح.

املادة)6

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم سيدي سليمان):

-)السيد محي بنعاشر خلفا للسيد عبد السالم ادريسات)؛

-)السيد عبد الواحد العمراني خلفا للسيد مصطفى بورشاشن)؛

-)السيد احمد الشدلي خلفا للسيد محي الدين البقالي الطاهري.

املادة)7

(- الفداء) مقاطعات  بعمالة  املحلي  العلمي  باملجلس  يعين عضوا 

مرس السلطان):

- السيد موالي الحسن البرهومي االدري�شي خلفا للسيد كريم موخ ؛

-)السيد أحمد مسيط خلفا للسيد الحسن الشرقاوي)؛

-)السيد محمد أبيجو خلفا للسيد أحمد ناجي)؛

-)السيد ياسين اعلوين خلفا للسيد العربي إحسان.

املادة)8

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة مقاطعات عين السبع)-)

الحي املحمدي):

-)السيد محمد إسالم املحب يستر خلفا للسيد محمد شاعري.

املادة)9

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة مقاطعة الحي الحسني):

-)السيد عبد الرحيم القاوش خلفا للسيد حميد حماني)؛

-)السيد محمد بنيرو خلفا للسيد عادل قيبال)؛

-)السيد املصطفى الزهري خلفا للسيد حكيم فضيل اإلدري�شي)؛

-)السيد عبد السالم الرحيوي خلفا للسيد عبد العزيز أو العسري.

فصوصيعامة
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املادة)10

)يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة مقاطعات ابن مسيك):

-)السيدة فاطمة الزهراء)يماني خلفا للسيدة السعدية النجار.

املادة)11

سيدي) مقاطعات  بعمالة  املحلي  العلمي  باملجلس  عضوا  يعين 
البرنو�شي):

-)السيدة زهرة أجرعام خلفا للسيدة فوزية حجبي.

املادة)12

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة مقاطعة عين الشق):

-)السيدة فتيحة أولفراش خلفا للسيدة رشيدة بوكرامي)؛

-)السيد عادل قيبال خلفا للسيد حسن بناني)؛

-)السيد عبد الحفيظ طالبي خلفا للسيد محمد خرشافي؛

-)السيد حسن صابر خلفا للسيد محمد معروف.

املادة)13

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة مقاطعات موالي رشيد):

-)السيد محمد لحبيب لسيق خلفا للسيد محمد آيت بايعيش.

املادة)14

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم النواصر:

-)السيد عبد الرحمان صابر خلفا للسيد عبد الرحمان الصمدي)؛

-)السيد محمد حيان خلفا للسيد عبد السالم املتوكل)؛

-)السيد لحسن بن املقدم خلفا للسيد أحمد كافي)؛

-)السيدة فتيحة مدان خلفا للسيدة إيمان املعزوزي.

املادة)15

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم مديونة):

-)السيد موالي خالد امللوع خلفا للسيد محمد حيان)؛

-)السيد العربي تميم خلفا للسيد محمد بنعبد الكريم الفياللي)؛

-)السيد عبد الحكيم الرميلي خلفا للسيد عبد هللا الدمسيري.

املادة)16

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم الجديدة):

-)السيد أحمد فاضل خلفا للسيد عبد هللا املقري اإلدري�شي)؛)

-)السيد عبد العظيم مجيب خلفا للسيد عبد هللا رزقي)؛

-)السيد عدنان زهار خلفا للسيد عبد الكريم بن التومية)؛

-)السيد محمد مقساط خلفا للسيد محمد رياض)؛

-)السيدة فاطمة مكافح خلفا للسيدة سعاد رحائم.

املادة)17

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم سيدي بنور):

-)السيد عبد الفتاح روان خلفا للسيد مهدي الصوتي)؛

-)السيد ابراهيم األمين خلفا للسيد محمد سراج الدين.

املادة)18

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم سطات):

-)السيد كريم الجياللي خلفا للسيد يحيى علوي)؛

-)السيد محمد رفيق خلفا للسيد حسن اللويزي)؛

-)السيد أحمد مختاري خلفا للسيد عبد العزيز جميل.

املادة)19

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم بنسليمان):

-)السيد خالد اللوزي خلفا للسيد الغازي دني)؛

-)السيد عبد العزيز جبران خلفا للسيد عزوز العيا�شي.)

املادة)20

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة فاس):

-)السيد))عبد الرحيم األمين خلفا للسيد أحمد غازي حسيني)؛

-)السيد ادريس زعري ملباركي خلفا للسيد محمد أبياط.

املادة)21

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم موالي يعقوب):

-)السيد رشيد بكاري خلفا للسيد الجياللي املريني)؛

-)السيد محمد الوزاني خلفا للسيدة جميلة زيان؛

-)السيدة حنان الحرك خلفا للسيدة نجية أقجوج.

املادة)22

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم بوملان):

-)السيد محمد حسني خلفا للسيد الحسين ساهل؛

-)السيدة خديجة الليموني خلفا للسيدة بشرى الوطواط)؛

-)السيد عبد الحفيظ أربيحو خلفا للسيد أحمد العبدالوي.
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املادة)23

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة مكناس):

-)السيد حمو))ارامو خلفا للسيد محمد أبو عبد هللا)؛

-)السيد محمد األنصاري خلفا للسيد عبد هللا لخضر)؛

-)السيد محمد بن افراعي خلفا للسيد علي أبو لعكيك).

املادة)24

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم الحاجب):

-)السيد عبد االله القاسمي خلفا للسيد عبد السالم املوذن.

املادة)25

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم صفرو):

-)السيد عبد الرحمان االدري�شي حسني خلفا للسيد علي لغزيوي)؛

-)السيد لطفي السائح خلفا للسيد الحبيب أجبلي)؛

-)السيد عبد العالي التميمي خلفا للسيد محمد والسو.

املادة)26

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم إفران):

-)السيد محمد ايت بوتو خلفا للسيد الحسن اللويزي)؛

-)السيد محمد بوهو خلفا للسيد سليمان خنجري.

املادة)27

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم تازة):

-)السيد عبد السالم رياح خلفا للسيد عبد العزيز شم�شي)؛

-)السيد محمد أبو عبد هللا خلفا للسيد عالل بدوري)؛

-)السيدة فاطيمة حميمداني خلفا للسيدة نجاة فتحي؛

-)السيد عبد اللطيف خروبة خلفا للسيد امحمد النجار.

املادة)28

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة طنجة-أصيلة):

-)السيد مصطفى اغزيل الفقيه خلفا للسيد أحمد الشراط)؛

-)السيد أحمد الحمداني خلفا للسيد محمد التمسماني)؛

-)السيد علي السعيدي خلفا للسيد عبد السالم البقاش)؛

-)السيد عبد السالم الزاكي خلفا للسيد أحمد الحضري)؛

-)السيدة كريمة الخرشاف خلفا للسيدة وداد العيدوني.

املادة)29

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم الفحص)-)أنجرة):

-)السيد يوسف الزيدي خلفا للسيد عبد الواسع الشامي)؛

-)السيد عبد اللطيف البغيل خلفا للسيد أحمد الوجدي)؛

-)السيد األمين اقريوار خلفا للسيد نافع اغزيل.

املادة)30

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة املضيق)-)الفنيدق):

-)السيد مصطفى ازرياح خلفا للسيد توفيق الغلبزوري)؛

-)السيد أحمد الفقيري خلفا للسيد عبد الهادي الخملي�شي.

املادة)31

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم شفشاون):

-)السيد محمد الجعبوق خلفا للسيد محمد ريان)؛

-)السيد عبد العزيز املودن خلفا للسيد محمد بنصالح)؛

-)السيدة دالل الكيري خلفا للسيدة آسيا رقي)؛

-)السيد العيا�شي حيون خلفا للسيد مصطفى العلمي.

املادة)32

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم تطوان):

-)السيد محمد كركيش خلفا للسيد محمد الدردابي)؛

-)السيد محمد اغبالو خلفا للسيد البشير الريسوني.

املادة)33

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم وزان):

-)السيد رشيد البقالي خلفا للسيد أحمد عروبي)؛

-)السيد أحمد الشرقاوي خلفا للسيد عبد الرفيع الحف�شي)؛

-)السيد سعيد الجومعي خلفا للسيد عبد الصمد بوذياب)؛

-)السيد الحسن القشودي خلفا للسيد عبد الرحيم مرشد)؛

-)السيدة وفاء)الفزازي خلفا للسيدة زهور الصنهاجي.

املادة)34

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم العرائش):

-)السيد محمد بناجي خلفا للسيد أحمد الريفي)؛

-)السيد خالد بوزملاض خلفا للسيد محمد بوتغراص.
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املادة)35

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم الحسيمة):

-)السيد يونس بقيان خلفا للسيد عبد الحفيظ العبدالوي)؛

-)السيد مصطفى البحيرة خلفا للسيد سعيد أبركان.

املادة)36

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة أكادير)-)إدا وتنان):

-)السيد حسن حميتو خلفا للسيد إبراهيم الوافي)؛

-)السيد عبال املدن خلفا للسيد إبراهيم نوراوي)؛

-)السيد عبد الهادي السلي خلفا للسيد عبد السالم لسان الدين.

املادة)37

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة إنزكان)-)آيت ملول):

-)السيد حسن تقي الدين خلفا للسيد عبد الكريم عكيوي)؛

-)السيد محمد ابو يحيى خلفا للسيد عبد الواحد اإلدري�شي.

املادة)38

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم اشتوكة)–)آيت باها):

-)السيد محمد مستقيم خلفا للسيد عبد النعيم حميتو.

املادة)39

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم تارودانت):

-)السيدة فاطمة أبو وكيل خلفا للسيدة خديجة بنهمو.

املادة)40

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم تيزنيت):

-)السيد املحفوظ اكريهم خلفا للسيد محمد التدرتي)؛

-)السيد محمد تمراوي خلفا للسيد ابراهيم الحاميدي)؛

-)السيد عبد هللا خطاب خلفا للسيد صالح الصالحي)؛

)-)السيد ابراهيم القداح خلفا للسيد عبد هللا السعيدي.

املادة)41

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة مراكش):

-)السيد موالي هشام السعيدي خلفا للسيد عبد الرحمن كظيمي؛

-)السيد))أحمد غاوش خلفا للسيد محمد البايك)؛

-)السيد محمد أمين الغويلي خلفا للسيد احمد امحرزي علوي)؛

-)السيدة سعيدة أمالح خلفا للسيدة زهراء)ناجية الزهراوي)؛

-)السيد احسان سعد الدين خلفا للسيد مصطفى رياح.

املادة)42

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم قلعة السراغنة):

-)السيد سيدي محمد نجيب العلوي خلفا للسيد محمد كثيف.

املادة)43

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم الحوز):

-)السيد عبد العزيز الري�شي خلفا للسيد علي خليل)؛

-)السيد عز الدين حليم خلفا للسيد الحسين ألواح)؛

-)السيدة سلمى اتوي�شي خلفا للسيدة سعيدة أمالح.

املادة)44

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم شيشاوة):

-)السيد محمد لحميدي خلفا للسيد يوسف غاندي)؛

-)السيد عبد السالم ايت باخة خلفا للسيد عبد الجليل جودت.

املادة)45

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم الرحامنة):

-)السيد محمد جمالي خلفا للسيد البشير املحمودي.

املادة)46

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم آسفي:

-)السيد محمد السعدي خلفا للسيد حسن حميتو)؛

-)السيد سعيد أقنيص خلفا للسيد مصطفى سليمي.

املادة)47

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم اليوسفية):

-)السيد املصطفى سلمي خلفا للسيد محمد بنعيوش.

املادة)48

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم ورزازات):

-)السيد موالي عبد السالم العلوي خلفا للسيد عبد الرحمان املتقي)؛

-)السيدة خديجة بونادي خلفا للسيدة رحمة عالوي.

املادة)49

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم الرشيدية):

-)السيد سيدي عبد هللا عليوي خلفا للسيد محمد واحيدي)؛

-)السيد محمد شوقي خلفا للسيد محمد ايت علي)؛
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-)السيد م عبد العزيز مليكي علوي خلفا للسيد حسن بخاري)؛

-)السيد خاليد العثماني خلفا للسيد م الحسن بن ابراهيم)؛

- السيد محمد الحسن االدري�شي خلفا للسيد محمد الكريم مساوي. 

املادة)50

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم ميدلت):

-)السيد محمد ابراوي خلفا للسيد باسيدي بوطالب.

املادة)51

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم زاكورة):

-)السيدة مريم بوغبة خلفا للسيدة حسنى بلفقيه.

املادة)52

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم تنغير):

-)السيد الحسن ايت باها خلفا للسيد موالي أحمد اإلدري�شي)؛

-)السيد الحسين آيت احدى خلفا للسيد محمد صطفي)؛

-)السيد عبد العزيز الكان خلفا للسيد عبد الرزاق الحمزاوي.)

املادة)53

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بعمالة وجدة)-أنجاد):

-)السيد عبد العظيم العمراني خلفا للسيد محمد مصلح)؛

-)السيدة زاهية افالي خلفا للسيدة حليمة العالمي)؛

-)السيد املصطفى مالكي خلفا للسيد لحسن الرحموني.)

املادة)54

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم بركان):

-)السيد عبد الرزاق اسماعيلي خلفا للسيد محمد اليزيدي)؛

-)السيد حامدي الهبري خلفا للسيد كمال الدين رحموني.)

املادة)55

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بتاوريرت):

-)السيد محمد الغزال خلفا للسيد محسن الطاهري)؛

-)السيدة خديجة صدوق خلفا للسيدة سكينة الطلحاوي.

املادة)56

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم جرادة):

-)السيد عبد الرحمان البزور خلفا للسيدة عائشة فراح.

املادة)57

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم فجيج):

-)السيد احمد بلمغار خلفا للسيد مصطفى حمو)؛

-)السيد عبد الوهاب بوشنتوف خلفا للسيد محمد بنعلي)؛

-)السيدة حبيبة الصديقي خلفا للسيدة فاطمة كاكو؛

-)السيد مصطفى الطويل خلفا للسيد عبد الرحيم خيري.)

املادة)58

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم الناضور):

-)السيد عبد اللطيف تلوان خلفا للسيد احمد مدهار)؛

-)السيد عبد السالم السقالي خلفا للسيد محمد اعراب)؛

-)السيد عبد الحميد معيوف خلفا للسيد شفيق تيتاي.)

املادة)59

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم جرسيف):

-)السيد عبد القادر الجراوي خلفا للسيد عثمان حمزاوي)؛

-)السيد رشيد الدريوش خلفا للسيد املصطفى شقرون)؛

-)السيدة أسماء)املودن خلفا للسيدة عوطف حجوبي.

املادة)60

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم الدريوش):

-)السيد يوسف جعفري خلفا للسيد بنعي�شى بويوزان)؛

-)السيد أحمد املنصوري خلفا للسيد محمد الوكيلي)؛

-)السيدة فتيحة بنعامر خلفا للسيدة حمامة بوزردة)؛

-)السيد املصطفى فار�شي خلفا للسيد الحفيظ الفضيلي.)

املادة)61

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم أزيالل):

-)السيد سعيد املنجا خلفا للسيد محمد مصلح)؛

-)السيدة نعيمة شعيب خلفا للسيدة فاتحة كورديس.
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املادة)62

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم خريبكة):

-)السيد الحسن بهيون خلفا للسيد محمد السعيدي)؛

-)السيدة صباح سقاط خلفا للسيدة ربيعة سحنون.

املادة)63

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم خنيفرة):

-)السيد الحسين أكوني خلفا للسيد الغالي مولودي.

املادة)64

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم الفقيه بن صالح):

-)السيد حميد آيت مسعود خلفا للسيد ابراهيم الوراق)؛

-)السيد يوسف عي�شى خلفا للسيد محمد ند عبد هللا)؛

-)السيد محمد ملخنطر خلفا للسيد حمادي وحدي)؛

-)السيد املصطفى حلومي خلفا للسيدة فاطمة زمزامي).

املادة)65

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم وادي الذهب):

-)السيد رشيد لحرش خلفا للسيد محمد درقاوي.

املادة)66

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم أوسرد):

-)السيد محمد يحيى حي هللا خلفا للسيد عز الدين حليم)؛

- السيد محمد فاضل الزين خلفا للسيد أحمد كوري بن الشيخ 

بناصر ؛

-)السيد علي أعمار خلفا للسيد حدي أهل احمد إبراهيم.)

املادة)67

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم كلميم):

-)السيد إبراهيم عتيق خلفا للسيد اعمر محام)؛

-)السيد لحسن الرا�شي خلفا للسيد مبارك رشيد.

املادة)68

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم طانطان):

-)السيد محمد عالي امسكين خلفا للسيد عبد الوهاب الفياللي العلوي؛

-)السيدة اللة سليم خلفا للسيدة مريم العالوي.

املادة)69

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم آسا)-)الزاك):

-)السيد محمد الطيفور خلفا للسيد محمد محمود معلوم)؛

-)السيد ابراهيم ركراكي خلفا للسيد لحبيب عبد الدايم)؛

-)السيد السالك الحنصالي خلفا للسيد عالي أحايك).)

املادة)70

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم العيون):

-)السيد اسماعيل أر�شى خلفا للسيد محمد فاضل بنداود)؛

-)السيدة فدوة املهتدي خلفا للسيدة السنية ماء)العينين.

املادة)71

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم السمارة):

-)السيد سيدي لغظف بوكرين خلفا للسيد عبد السالم العمراني)؛

-)السيد محمد مفكير خلفا للسيد ماء)العينين ابا حازم).)

املادة)72

يعين عضوا باملجلس العلمي املحلي بإقليم بوجدور):

-)السيد يحظيه بايا خلفا للسيد مصطفى حاضيه)؛

-)السيد محمد البشير ابوبيت خلفا للسيد عبد الرحيم املغراوي).)

املادة)73

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.
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ق4بليلوزي4يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيست كيوبملاءيلقمي3).738)يصادليفيي17يمنيلا عيبألولي)144ي))يفون 30ي3)3)(يبتحديدي

شكليبإلشعاليباملخالفاتيبمل4صودةيبوبسطةيأجهزةيتقن ة،يتع ليبط4يقةيآل ة

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بتاريخ) (1.10.07 املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (52.05 على القانون رقم) بناء)

26)من صفر)1431 )11)فبراير)2010()كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)200)منه)؛

القانون أحكام  بعض  بتطبيق  ()2010 سبتمبر) (29(  1431 شوال) من  (20 في) الصادر  (2.10.419 رقم) املرسوم   وعلى 

52.05)املتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير اإلدارية ومعاينة املخالفات،)كما تم تغييره وتتميمه،  رقم)

وال سيما املادة)57)منه،

قرر مـا يلـي :

املـــادة األولى

تطبيقا ملقتضيات املادة)57)من املرسوم رقم)2.10.419)املشار إليه أعاله،)يحدد بملحق هذا القرار شكل اإلشعار باملخالفات)

املرصودة بواسطة أجهزة تقنية،)تعمل بطريقة آلية.

املــــادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ربيع األول)1442 )3)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

*

*  *
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ووزي4ة) بإلدبلةي وإصالحي وبملال ةي بالقتصادي لوزي4ي مشت3كي ق4بلي
وبالقتصاد) بلجويي وبلنقلي بلتقل ديةي وبلصناعةي بلس احةي
(9(4.(3 لقم) بملنهيي وبإلدماجي بلشغلي ووزي4ي  بالجت اعيي
صادليفي)8)لا عيبر 4))144 )4))فون 30)3)3)()بتغ ي3يبلق4بل)
ووزي4ة) بإلدبلةي وإصالحي وبملال ةي بالقتصادي لوزي4ي بملشت3كي
وبالقتصاد) بلجويي وبلنقلي بلتقل ديةي وبلصناعةي بلس احةي
 (671.(3 لقم) بملنهيي وبإلدماجي بلشغلي ووزي4ي بالجت اعيي
بتطب ق) ()(3(3 أكتوا4) ((((  144( بألول) لا عي (6 في) بلصادلي
بلفق4ةيبلثالثةيمنيبملادةيبلسابعةيمنيبمل4سوميلقم)3.664).) 
بتطب ق) ()(3(3 سبت 30) (17(  144( منيمح4م) ((8 بلصادليفي)
بمل4سوميبقافونيلقم)3.635).))بلصادليفي)6))منيمح4م))144 
بعض) لفائدةي بستثنائ ةي تدببي3ي بسني ()(3(3 سبت 30) (15(
بملشغلينيبملنخ4طينيبالصندوقيبلوطنييللض انيبالجت اعي)
وبلعاملينيلديهميبملص4حيبهميوبعضينئاتيبلع اليبملستقلين)
وبألشخاصيغي3يبألج4بء)بملؤمنينيلدىيبلصندوق،)بملتض4لين)
(((،»19 (- »كون د) منيتدبع اتيتف�شييجائحةيني3وسيكولوفا)

ن  اييتعلقيبقطاعيبلس احة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،
ووزير الشغل واإلدماج املنهي،

واملاليــــة) االقتصــــاد  لوزيــــر  املشترك  القـــرار  على  االطــــــالع  بعـــد 
وإصالح اإلدارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي)
 2671.20 واالقتصاد االجتماعي ووزير الشغل واإلدماج املنهي رقم)
بتطبيق الفقرة) ()2020 أكتوبر) (23(  1442 ربيع األول) (6 الصادر في)
في) الصادر  (2.20.664 رقم) املرسوم  من  السابعة  املادة  من  الثالثة 
بتطبيق املرسوم بقانون) ()2020 سبتمبر) (17(  1442 من محرم) (28
()2020 سبتمبر) (15(  1442 من محرم) (26 الصادر في) (2.20.605 رقم)
بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق)
الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات)
املؤمنين لدى الصندوق،) العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء)
املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا)»كوفيد)-)19«،)

فيما يتعلق بقطاع السياحة،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

تغير،)على النحو التالي،)مقتضيات املادة األولى من القرار املشترك)
لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزيرة السياحة والصناعة)
الشغل) ووزير  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 

واإلدماج املنهي املشار إليه أعاله رقم)2671.20 :

................................................. تطبيقا ملقتضيات) (-  »املادة األولى.)

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

»)وذلك خالل الفترة املمتدة بالنسبة ألشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر)

،2020 من شهر نوفمبر) (30 من فاتح إلى) (2020  »وأكتوبر ونوفمبر)

»............................................................................(«

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)ربيع اآلخر)1442 )24)نوفمبر)2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء):)نادية فتاح.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء):)محمد أمكراز.

 144( بر 4) لا عي (9 في) صادلي ((913.(3 لقم) بلدب ل ةي لوزي4ي ق4بلي

تك  ل ة) بفتخاباتي تاليخيإج4بء) بتحديدي ()(3(3 فون 30) ((5(

مقاعديشاغ4ةيب جلسيج اعةيس دييمح ديبنيلحال) مللء)

بلتابعةيإلقل ميسطات.

وزير الداخلية،

املتعلق بانتخاب أعضاء) (59.11 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية  الجماعات  مجالس 

)2011 نوفمبر) (21(  1432 من ذي الحجة) (24 بتاريخ) (1.11.173  رقم)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املواد)2)و)7)و)134)و)139)و)153 

منه)؛

 1436 رمضان) (5 في) الصادر  (2.15.402 رقم) املرسوم  وعلى 

واألقاليم،) العماالت  بحسب  بموجبه،) املحددة  ()2015 يونيو) (22(

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب)

انتخابهم في مجلس كل جماعة،)كما وقع تغييره)؛

من (12 في) الصادر  (2796.15 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

بتحديد الدوائر االنتخابية التابعة) ()2015 يوليو) (29(  1436 شوال)

مجالسها عن طريق االقتراع الفردي) للجماعات التي ينتخب أعضاء)

والتي ستلحق بها املقاعد املخصصة للنساء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يدعى ناخبو الدوائر االنتخابية الجماعية التابعة لجماعة سيدي)

محمد بن رحال املشار إليها في الجدول امللحق بهذا القرار يوم الخميس)

دوائرهم) عن  أعضاء) النتخاب  يخصهم،) فيما  كل  (،2021 يناير) (7

االنتخابية.

املادة الثانية

السلطة) بمقر  بنفسه  ترشيحه  يودع  أن  مترشح  يجب على كل 

إلى غاية) (،2020 ديسمبر) (21 من يوم االثنين) اإلدارية املحلية ابتداء)

الساعة الثانية عشرة))12()من زوال يوم الخميس)24)ديسمبر)2020.

املادة الثالثة

الجمعة) يوم  من  األولى  الساعة  في  االنتخابية  الحملة  تبتدئ 

25)ديسمبر)2020،)وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة))12()ليال)

من يوم األربعاء)6)يناير)2021.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع اآلخر)1442 )25)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *

 جدوليبلدوبئ4يبالفتخاب ةيبج اعةيس دييمح ديبنيلحال

بلتابعةيإلقل ميسطاتيبملعن ةيباالفتخاباتيبلتك  ل ة

عدديبملقاعدلقميبلدبئ4ةيبالفتخاب ة

3
2

)أحد املقعدين مخصص للنساء(

41

61

71

9
2

)أحد املقعدين مخصص للنساء(

101

111

121

131
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144( بألول) لا ــــعي مـــني (16 نــــي) صــــادلي ((.(3.794 لقـــم)  مـــ4ســــومي

3)3)()بتع ينيبألمينيبلعاميللجنةيبلوطن ةيللت3ب ة) )))فون 30)

وبلعلوميوبلثقانة.

رئيس الحكومة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 

)24)فبراير)1958()بمثابة النظام األسا�شي العام للوظيفة العمومية،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

30)من جمادى الصادر في) (1.57.335  وعلى الظهير الشريف رقم)

بشأن إحداث لجنة وطنية للتربية) ()1957 ديسمبر) (23(  1377 األولى)

والعلوم والثقافة،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 1420 من شعبان) (24 الصادر في) (2.98.183 وعلى املرسوم رقم)

بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة) ()1999 )3)ديسمبر)

الوطنية للتربية والعلوم والثقافة،)كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث)

العلمي،

رسم مـا يلـي :

املـــادة األولى

يعين،)ابتداء)من)12)مارس)2020،)السيد جمال الدين العلوة أمينا)

عاما للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

املــــادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى كل)
من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة والوزير املنتدب لدى وزير)
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف)

بالتعليم العالي والبحث العلمي،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

144( بألول) لا ــــعي مني ((3 نـــــي) صـــــادلي ((.(3.766 لقم)  م4سومي
 )16)فون 30))3)3)()باملوبنقةيعلىيبلتص  ميوبلنظاميبملتعلقيبه
بلسفلى) ن4كلةي بج اعةي تيزكاغيني م4كزي لته ئةي بملوضوعيني

بإقل ميبل4ش ديةيوااإلعالنيأنيفييذلكيمنفعةيعامة.

رئيس الحكومة،

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

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 
1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414
)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)
املنعقد بتاريخ)4)أبريل)2019)؛

فصوصي اصة
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وعلى نتائج البحث العلني الذي بوشر بجماعة فركلة السفلى خالل)

الفترة املمتدة من)17)ديسمبر)2019)إلى)15)يناير)2020)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة فركلة السفلى املجتمع خالل دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)6)مارس)2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)19)يونيو)2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

والنظام) (PA/AUERM/04/2019 رقم) التصميم  على  يوافق 

املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز تيزكاغين بجماعة فركلة السفلى)

بإقليم الرشيدية وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة فركلة السفلى تنفيذ ما جاء)في هذا)

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع األول)1442 )16)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

 144( بألول) لا ــــعي مني ((3 نـــــي) صـــــادلي ((.(3.767 لقم) م4سومي

)3)3)()باملوبنقةيعلىيبلتص  ميوبلنظاميبملتعلق) )16)فون 30)

بهيبملوضوعينيلته ئةيم4بكزيبلسهلييوأوالديعلييوقص4يبنييوزبيم)

بج اعةيوبدييبلنعاميبإقل ميبل4ش ديةيوااإلعالنيأنيفييذلك)

منفعةيعامة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)4)أبريل)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني الذي بوشر بجماعة وادي النعام خالل)

الفترة املمتدة من)28)ديسمبر)2019)إلى)28)يناير)2020)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة وادي النعام املجتمع خالل دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)17)مارس)2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)4)سبتمبر)2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)AUERM/2019/03)والنظام املتعلق به)

املوضوعين لتهيئة مراكز السهلي وأوالد علي وقصر بني وزايم بجماعة)

وادي النعام بإقليم الرشيدية وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة وادي النعام تنفيذ ما جاء)في هذا)

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع األول)1442 )16)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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م4سوميلقم)3.836).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 

بملدعو) للعقالي بإلدبليي بلتحديدي ع ل ةي بنتتاحي تاليخي بتحديدي

بالنفوذ) بلكائني »ألب�شييبلج وعيبيتيبلف4�شييبيتي و دن«)

بلجالييعلى) بلت3ببييلق ادةيتغزوتيبدبئ4ةيتنغي3يبإقل ميتنغي3،)

ملكيبلج اعةيبلسالل ةيقب لةيبيتيبلف4�شي.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)12)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)

»أرا�شي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

الواقع بقيادة تغزوت بدائرة) الجموع ايت الفر�شي ايت خوخدن«،)

الجاري على) هكتار،) (13401 مساحته التقريبية) تنغير بإقليم تنغير،)

ملك الجماعة الساللية ايت الفر�شي.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : واد بونكارف غليل ؛

- شرقا : أرا�شي الخربات تنجداد إقليم الرشيدية ؛

- جنوبا : جبل ازاريف، جبل تداوت نعمار، جبل باحدو، تانوت 

اجان ؛

- غربا : واد تانوت اجان، جبل قبنار، افساط.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.

املادة الثالثة

ينسخ املرسوم رقم)2.14.217)الصادر في)10)جمادى اآلخرة)1435 

)10)أبريل)2014()القا�شي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة ايت)

كما وقع تغييره) الفر�شي بقيادة تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير،)

باملرسوم رقم)2.16.594)الصادر في)5)ذي الحجة)1437 )7)سبتمبر)2016(.

املادة الرابعة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سوميلقم)4)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
»كديةيبوزلكان«)بلوبقعيبالنفوذيبلت3ببييلق ادةيبنييزولييبدبئ4ة)
بلجالييعلىيملكيبلج اعةيبلسالل ة) تنزولينيبإقل ميزبكولة،)

بوزلكان.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)29)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
»كدية) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
زاكورة،) بإقليم  زاكورة  بدائرة  زولي  بني  بقيادة  الواقع  بوزركان«،)
الجماعة) ملك  على  الجاري  هكتارات،) (2006 التقريبية) مساحته 

الساللية بوزركان.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الواد ؛

- شرقا : أرا�شي الجموع لقبيلة تنكضيض ؛

- جنوبا : الطريق اإلقليمية 1519 وساقية افلي وممر عمومي ؛

- غربا : أرا�شي الجموع قبيلة أغالل الباشا.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بني زولي،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.
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املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سوميلقم)5)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 

بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)

بلت3ببي) بالنفوذي بلوبقعي (»( بلقطعة) يوسفي »قصبةيس ديي

على) بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي تنزوليني لق ادةي

ملكيبلج اعةيبلسالل ةيقصبةيس ديييوسف.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)28)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»قصبة سيدي)

بإقليم) تنزولين  بدائرة  تنزولين  بقيادة  الواقع  (،»2 القطعة) يوسف 

الجاري على ملك الجماعة) هكتارا،) (29 مساحته التقريبية) زاكورة،)

الساللية قصبة سيدي يوسف.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الطريق اإلقليمية 1519 ؛

- شرقا : أرض الجموع أوالد عامر ؛

- جنوبا : الواحة ؛

- غربا : أرض الجموع موش، الطريق.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تنزولين،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سوميلقم)6)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
بلت3ببي) بالنفوذي بلوبقعي (»1 بلقطعة) يوسفي »قصبةيس ديي
على) بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي تنزوليني لق ادةي

ملكيبلج اعةيبلسالل ةيقصبةيس ديييوسف.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)28)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»قصبة سيدي)
بإقليم) تنزولين  بدائرة  تنزولين  بقيادة  الواقع  (،»1 القطعة) يوسف 
169)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة) زاكورة،)مساحته التقريبية)

الساللية قصبة سيدي يوسف.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : واد واوفراو ؛

- شرقا : أرض الجموع أوالد عامر ؛

- جنوبا : الطريق اإلقليمية 1519 ؛

- غربا : أرض الجموع موش.
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املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تنزولين،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سوميلقم)7)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 

بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)

»صاغ4ويبيتيسدلبت«)بلوبقعيبالنفوذيبلت3ببييلق ادةيت زموط)

بلج اعة) ملكي علىي بلجاليي زبكولة،) بإقل مي أكدزي بدبئ4ةي

بلسالل ةيبيتيسدلبت.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)25)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)

»صاغرو) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

الواقع بقيادة تمزموط بدائرة أكدز بإقليم زاكورة،) ايت سدرات«،)

الجماعة) ملك  على  الجاري  هكتارا،) (67098 التقريبية) مساحته 

الساللية ايت سدرات.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : جبل صاغرو، التحديد اإلداري 365، التحديد اإلداري 687 ؛

- شرقا : أرض الجموع ايت والل ؛

- جنوبا : جبل تاعليت، جبل تغرضين ناجمو، أرض الجموع ايت 

لحسن وايت عبد هللا، جبل كيسان ؛

- غربا : الشعبة، الواد.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تمزموط،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 م4سوميلقم)8)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3))

بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)

بدبئ4ة) تنزوليني لق ادةي بلت3ببيي بالنفوذي بلوبقعي »تكشطات«)

تنزولينيبإقل ميزبكولة،)بلجالييعلىيملكيبلج اعة))بلسالل ة)

لقب لةيتكشطات.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)21)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
»تكشطات«،) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)
مساحته) زاكورة،) بإقليم  تنزولين  بدائرة  تنزولين  بقيادة  الواقع 
الجاري على ملك الجماعة الساللية لقبيلة) هكتارا،) (834 التقريبية)

تكشطات.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : جبل بوزروال ؛

- شرقا : أرا�شي الجموع الزركان، أمالك خاصة ؛

- جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 1519 ؛

- غربا : أرا�شي الجموع بونانة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تنزولين،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سوميلقم)9)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
تنزولين) لق ادةي بلت3ببيي بالنفوذي بلوبقعي (»( بلقطعة) »تزكيني
بلج اعة)) ملكي علىي بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي

بلسالل ةيلقب لةيتزكين.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)20)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)عند)
(،»2 »تزكين القطعة) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) االقتضاء،)
الواقع بقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة،)مساحته التقريبية)

285)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية لقبيلة تزكين.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الطريق اإلقليمية رقم 1519 ؛

- شرقا : الطريق اإلقليمية رقم 1519، أمالك خاصة ؛

- جنوبا : الساقية، أمالك خاصة ؛

- غربا : الشعبة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تنزولين،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سوميلقم)3)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
تنزولين) لق ادةي بلت3ببيي بالنفوذي بلوبقعي (»1 بلقطعة) »تزكيني
بلج اعة)) ملكي علىي بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي

بلسالل ةيلقب لةيتزكين.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

وتتواصل في األيام املوالية، (2021 يناير) (20 من يوم) ابتداء)  تباشر،)

عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»تزكين القطعة)1«،)

الواقع بقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة،)مساحته التقريبية)

2001)هكتار،)الجاري على ملك الجماعة الساللية لقبيلة تزكين.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الجبل ؛

- شرقا : زاوية تزكين ؛

- جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 1519 ؛

- غربا : الشعبة، تحديد إداري p3( 287c( والرسم العقاري عدد 

.)p3( T42579/28

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تنزولين،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سوميلقم)1)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
بلوبقعيبالنفوذيبلت3ببييلق ادةيتنزولين) (»1 »بمزف طيبلقطعة)
بلج اعة)) ملكي علىي بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي

بلسالل ةيموكني.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)12)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
»امزنيط) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
بإقليم زاكورة،) تنزولين  بدائرة  تنزولين  بقيادة  الواقع  (،»1 القطعة)
الجاري على ملك الجماعة الساللية) 500)هكتار،) مساحته التقريبية)

موكني.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : واد واوفراو ؛

- شرقا : أرض الجموع أغالل الفقاني ؛

- جنوبا : الطريق اإلقليمية 1519 ؛

- غربا : أرض الجموع الدويرات.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تنزولين،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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م4سوميلقم)))3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
تنزولين) لق ادةي بلت3ببيي بالنفوذي بلوبقعي (»( بلقطعة) »بوفافةي
بلج اعة)) ملكي علىي بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي

بلسالل ةيبوفافة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)19)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)عند)
 االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»بونانة القطعة)2«،
مساحته) زاكورة،) بإقليم  تنزولين  بدائرة  تنزولين  بقيادة  الواقع 
التقريبية)105)هكتارات،)الجاري على ملك الجماعة الساللية بونانة.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الطريق اإلقليمية 1519، الواحة ؛

- شرقا : الواحة، الطريق ؛

- جنوبا : واد درعة، الواحة ؛

- غربا : الواحة، الشعبة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تنزولين،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سوميلقم)))3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
تنزولين) لق ادةي بلت3ببيي بالنفوذي بلوبقعي (»1 بلقطعة) »بوفافةي
بلج اعة)) ملكي علىي بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي

بلسالل ةيبوفافة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

وتتواصل في األيام املوالية، (2021 يناير) (19 من يوم) ابتداء)  تباشر،)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»بونانة القطعة)1«،)
الواقع بقيادة تنزولين بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة،)مساحته التقريبية)

577)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية بونانة.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : جبل بوزروال ؛

- شرقا : أرض الجموع تكشطات ؛

- جنوبا : الطريق اإلقليمية 1519 ؛

- غربا : أرض الجموع اخلوف.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تنزولين،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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م4سوميلقم)4)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
»بنداللة«)بلوبقعيبالنفوذيبلت3ببييلق ادةيت4فاتةيبدبئ4ةيتنزولين)
بلجالييعلىيملكيبلج اعةيبلسالل ةيبملشان) بإقل ميزبكولة،)

بنداللة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)18)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
»بنداللة«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
الواقع بقيادة ترناتة بدائرة تنزولين بإقليم زاكورة،)مساحته التقريبية)

22132)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية املشان بنداللة.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أرا�شي الجموع أروي )جماعة بني زولي( والشعبة ؛

- شرقا : جبل غارت ؛

- جنوبا : أرا�شي الجموع أيت يحيى أومو�شى والتحديد اإلداري 387 
س والطريق الوطنية رقم 17 ؛

- غربا : جبل بوظهير.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة ترناتة،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سوميلقم)5)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
»أوالديعي�شىيبلقطعة))«)بلوبقعيبالنفوذيبلت3ببييلق ادةيت4فاتة)
بلج اعة) ملكي علىي بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي

بلسالل ةيأوالديعي�شى.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)15)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
»أوالد عي�شى) عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)
زاكورة،) بإقليم  تنزولين  بدائرة  ترناتة  بقيادة  الواقع  (،»2 القطعة)
الجماعة) ملك  على  الجاري  هكتارا،) (23172 التقريبية) مساحته 

الساللية أوالد عي�شى.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الطريق الوطنية رقم 17 ؛

- شرقا : أرض الجموع ؛

- جنوبا : جبل باني ؛

- غربا : أرض الجموع أوالد هالل.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة ترناتة،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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م4سوميلقم)6)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
»أوالديعي�شىيبلقطعة)1«)بلوبقعيبالنفوذيبلت3ببييلق ادةيت4فاتة)
بلج اعة) ملكي علىي بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي

بلسالل ةيأوالديعي�شى.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)14)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
»أوالد عي�شى) عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)
زاكورة،) بإقليم  تنزولين  بدائرة  ترناتة  بقيادة  الواقع  (،»1 القطعة)
الجماعة) ملك  على  الجاري  هكتارا،) (90668 التقريبية) مساحته 

الساللية أوالد عي�شى.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : تحديد إداري T42579/28( ،)P1( 287C(؛

- شرقا : تحديد إداري 379 ؛

- جنوبا : الطريق الوطنية رقم 17 ؛

- غربا : أرض الجموع أسمالل وأرض الجموع أوالد هالل.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة ترناتة،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سوميلقم)7)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
»أوالديعام4يبلقطعة))«)بلوبقعيبالنفوذيبلت3ببييلق ادةيتنزولين)
بلج اعة) ملكي علىي بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي

بلسالل ةيأوالديعام4.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)13)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
»أوالد عامر) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)
بإقليم زاكورة،) تنزولين  بدائرة  تنزولين  بقيادة  الواقع  (،»2 القطعة)
الجاري على ملك الجماعة الساللية) هكتارا،) (22 مساحته التقريبية)

أوالد عامر.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الطريق اإلقليمية 1519 ؛

- شرقا : أرض الجموع الدويرات ؛

- جنوبا : أمالك خاصة، الطرق، املقبرة ؛

- غربا : أرض الجموع قصبة سيدي يوسف.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تنزولين،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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م4سوميلقم)8)3.8).))صادليفي)13)لا عيبأل 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
»أوالديعام4يبلقطعة)1«)بلوبقعيبالنفوذيبلت3ببييلق ادةيتنزولين)
بلج اعة) ملكي علىي بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي

بلسالل ةيأوالديعام4.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)13)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
»أوالد عامر) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)
بإقليم زاكورة،) تنزولين  بدائرة  تنزولين  بقيادة  الواقع  (،»1 القطعة)
مساحته التقريبية)107)هكتارات،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

أوالد عامر.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : واد واوفراو ؛

- شرقا : أرض الجموع الدويرات ؛

- جنوبا : الطريق اإلقليمية 1519 ؛

- غربا : أرض الجموع قصبة سيدي يوسف.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تنزولين،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سوميلقم)9)3.8).))صادليفي)13)لا عيبر 4))144 )6))فون 30)3)3)) 
بتحديديتاليخيبنتتاحيع ل ةيبلتحديديبإلدبلييللعقاليبملدعو)
بلوبقعيبالنفوذيبلت3ببييلق ادةيتنزولين) (»( »بمزف طيبلقطعة)
بلج اعة) ملكي علىي بلجاليي زبكولة،) بإقل مي تنزوليني بدبئ4ةي

بلسالل ةيموكني.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�شي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)12)يناير)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
»امزنيط) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
بإقليم زاكورة،) تنزولين  بدائرة  تنزولين  بقيادة  الواقع  (،»2 القطعة)
مساحته التقريبية)390)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

موكني.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي،)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : الطريق اإلقليمية 1519 ؛

- شرقا : أرض الجموع أغالل الفقاني ؛

- جنوبا : واد درعة والواحة ؛

- غربا : أرض الجموع الدويرات، ملك املرابطين.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تنزولين،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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صادل ((564.(3  ق4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقم)
بتغ ي3) ()(3(3 سبت 30) )ناتحي (144( مح4م) مني (1( في)
 1441 بألول) لا عي (( في) بلصادلي ((39.(3 لقم) بلق4بلي وتت  مي

)1))أكتوا4)319)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)309.20)الصادر في)2)ربيع األول)1441 
)31)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)309.20)بتاريخ)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019():

بعده) أسماؤهم  املبينة  األشخاص  إلى  يفوض  (- األولى.) »املادة 
 »اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلدارية) والتصرفات  الوثائق  على  الترابي،) اختصاصه  »كل حسب 

»التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين):

» - شهادة العمل ؛

» - مقرر العطلة اإلدارية ؛

» - مقرر العطلة االستثنائية ؛

» - الترخيص بالتغيب ملتابعة الدراسة )3 ساعات في األسبوع( ؛

» - إنذار املوظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة ؛

» - إعادة انتشار املوظفين ؛

» - التنقيط السنوي للموظفين ؛

» - القيام بمسطرة الفحص الطبي املضاد ؛

» - تعيين نواب القباض ؛

» - تعيين الخزنة والقباض بالنيابة خالل فترة الغياب ؛

 » - انتداب مأموري التبليغ والتنفيذ املكلفين بالتحصيل الجبري
»طبقا ملقتضيات املادة 30 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة 

»تحصيل الديون العمومية.

بال تصاصيبلت3ببيبملهامبملفوضيإليهم

...............................................................................................................................

جهة فاس - مكناسالخازن الجهوي بفاس.املصطفى الحرتي

...............................................................................................................................

الخازن الجهوي بأكادير.توفيق قب

جهة سوس - ماسة

جهة كلميم - واد نون

جهة الداخلة - وادي الذهب

جهة العيون - الساقية الحمراء

جهة درعة - تافياللتالخازن الجهوي بالرشيدية بالنيابة.امحمد الخطابي

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من محرم)1442))فاتح سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 (566.(3 لقم) بإلدبلةي وإصالحي وبملال ةي بالقتصادي لوزي4ي قـــ4بلي

بتغ ي3) ()(3(3 )ناتحيسبت 30) (144( منيمح4م) في))1) صادلي
 1441 بألول) لا عي (( في) بلصادلي ((11.(3 لقم) بلق4بلي وتت  مي

)1))أكتوا4)319)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)311.20)الصادر في)2)ربيع األول)1441 

)31)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)311.20)بتاريخ)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019():

بعده) أسماؤهم  املبينة  األشخاص  إلى  يفوض  (- األولى.) »املادة 

»اإلمضاء)نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة كل حسب)

»اختصاصه الترابي على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للخزينة)

على) اململكة وكذا  تراب  داخل  بمأموريات  للقيام  للمملكة  »العامة 

»الوثائق املتعلقة بالترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل)

»لحاجيات املصلحة خارج املكان املعينين للعمل فيه):

بال تصاصيبلت3ببيبملفوضيإليهم

.........................................................................................................................................

جهة فاس - مكناسعزيز بنسليمان، املتصرف من الدرجة األولى.

.........................................................................................................................................

جهة درعة - تافياللتأشرف صعود، التقني من الدرجة الثانية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من محرم)1442))فاتح سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قـــ4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقمي3).567)يصادليفيي)1يمنيمح4مي)144ي)ناتحيسبت 30ي3)3))

بتغ ي3يوتت  ميبلق4بليلقمي3).)1)يبلصادليفيي)يلا عيبألولي1441ي)1)يأكتوا4ي319)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)312.20)الصادر في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)312.20)بتاريخ)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019():

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح) يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده اإلمضاء) (- »املادة األولى.)

»اإلدارة على الوثائق التالية كل حسب اختصاصه الترابي):

» - شهادات رفع التقادم الرباعي الصادرة عن اآلمرين املساعدين بالصرف للدولة واآلمرين بالصرف الجهويين واآلمرين بالصرف 

»للدولة املعينين بمرسوم املزاولين مهامهم على الصعيد املحلي واآلمرين بالصرف للجماعات الترابية ؛

» - القرارات املشتركة املتعلقة بإحداث شساعات املداخيل وشساعات النفقات وبتعيين شسيعي املداخيل وشسيعي النفقات 

»الصادرة عن املصالح الالممركزة املفوض لها بذلك ؛

» - القرارات املتعلقة بتعيين اآلمرين املساعدين بالصرف الصادرة عن اآلمرين بالصرف الجهويين ؛

» - مقررات قبول إلغاء الغرامات واإلدانات النقدية وكذا الديون ماعدا الديون الضريبية والديون املتعلقة بأمالك الدولة.

بال تصاصيبلت3ببيبلنوبببملفوضيإليهم

جهة طنجة - تطوان - الحسيمةمحمد السعيد تودجين، املتصرف من الدرجة األولى.محمد باية، املتصرف من الدرجة األولى.

جهة الشرقاحمد بوعزة، املتصرف من الدرجة األولى.الحسين املنصوري، املتصرف من الدرجة األولى.

كريم املعطاوي، املتصرف من الدرجة األولى.احمد سالخ، املتصرف من الدرجة األولى.
جهة فاس - مكناس

جهة الرباط - سال - القنيطرةفاطمة الحالني، املتصرفة من الدرجة الثانية.مفيد الفار�شي، املتصرف من الدرجة األولى.

جهة بني مالل - خنيفرةبوعزة وراق، املتصرف من الدرجة األولى.امينة الطيبي، املتصرفة  من الدرجة الثانية.

جهة الدار البيضاء - سطاتخديجة فرحاني، املتصرفة من الدرجة األولى.فاطمة املستقيم، املتصرفة من الدرجة األولى.

جهة مراكش - آسفيسعيد بابا، املتصرف من الدرجة األولى.بشرى بنيعيش، املتصرفة من الدرجة األولى.

محي الدين طوير، التقني من الدرجة األولى.حسن ازربالو، املتصرف من الدرجة الثانية.

جهة سوس - ماسة
جهة كلميم - واد نون

جهة الداخلة - وادي الذهب
جهة العيون - الساقية الحمراء

جهة درعة - تافياللتسعيد بوشاكوك، املتصرف من الدرجة األولى.مريم ملكاوي، التقنية من الدرجة الثالثة.

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

وحرر بالرباط في)12)من محرم)1442))فاتح سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قـــ4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقمي3).568)يصادليفيي)1يمنيمح4مي)144ي)ناتحيسبت 30ي3)3))
بتغ ي3يبلقـــ4بليلقمي3).)1)يبلصادليفيي)يلا عيبألولي1441ي)1)يأكتوا4ي319)(يبتفويضيبلسلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القـــرار رقم)313.20)الصادر في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019()بتفويض السلطة)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)
واملالية وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القـــرار املشار إليه أعاله رقم)313.20)بتاريخ)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019():

-)تفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي،)كل حسب اختصاصه الترابي،)سلطة ترخيص) »املادة األولى.)
 15.97 من القانون رقم) (37 »مباشرة التحصيل الجبري من طرف املحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة طبقا للمادة)

»بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية):

بال تصاصيبلت3ببيبلنوبببملهامبملفوضيإليهم

...................................................................................................................................................................................................................................

عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان..................................................خازن عمالة الدار البيضاء املركز الشرقي.عبد العالي الهبازي.

ابراهيم الفا�شي،خازن عمالة الدار البيضاء املركز الغربي.حسن الكيروف.

املتصرف من الدرجة األولى.

عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا

عمالة الرباط..................................................خازن عمالة الرباط.محمد نجيب اتركوتي.

...................................................................................................................................................................................................................................

نجاة كاو،خازن عمالة مكناس...................................................

املتصرفة من الدرجة الثانية.

...................................................................

عمالة فاسخازن عمالة فاس...................................................

إقليم موالي يعقوب

يونس بريبري،خازن عمالة أكادير...................................................

املتصرف من الدرجة الثانية.

...................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

احمد املنصوري،خازن عمالة مراكش...................................................

املتصرف من الدرجة الثانية.

...................................................................................................................................................................................................................................

إقليم صفروالخازنة اإلقليمية بصفرو.احسان اتركوتي.

إقليم شفشاونالخازن اإلقليمي بشفشاون.عبد الرحيم خلول.

إقليم وزان

...................................................................................................................................................................................................................................

إقليم القنيطرة..................................................الخازن اإلقليمي بالقنيطرة.محمد طايش.

إقليم سيدي سليمان

...................................................................................................................................................................................................................................
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إقليم بوجدورالخازن اإلقليمي ببوجدور بالنيابة.أيوب لحرش.

إقليم خريبكة..................................................الخازن اإلقليمي بخريبكة.الحبيب لهدف.

...................................................................................................................................................................................................................................

إقليم العيونالخازن اإلقليمي بالعيون.محمد عالي ادبيا

إقليم طرفاية

إقليم الناضورالخازن اإلقليمي بالناضور.رشيد الفتوكي.

إقليم الدريوش

إقليم ورزازاتالخازن اإلقليمي بورزازات.ايت ايكن عبد الكريم.

إقليم زاكورة

إقليم تنغير

إقليم تازةالخازن اإلقليمي بتازة.عبد العزيز شموري.

إقليم تطوانالخازن اإلقليمي بتطوان.الحسين اقرطاس.

عمالة املضيق - الفنيدق

...................................................................................................................................................................................................................................

إقليم تيزنيتالخازن اإلقليمي بتيزنيت.ابراهيم اجهاد

...................................................................................................................................................................................................................................

إقليم طانطانالخازن اإلقليمي بطانطان.عزيز غريب بنزعري.

...................................................................................................................................................................................................................................

إقليم قلعة السراغنةالخازن اإلقليمي بقلعة السراغنة.محمد لحوس.

إقليم الرحامنة

...................................................................................................................................................................................................................................

عبد الكريم منقد،خازن عمالة تمارة.عادل بنيحيى.

املتصرف من الدرجة الثانية.

عمالة الصخيرات - تمارة

...................................................................................................................................................................................................................................

إقليم العرائشالخازن اإلقليمي بالعرائش بالنيابة.جالل توزاني.

إقليم بوملانالخازن اإلقليمي بميسور.منير قاسمي.

إقليم سيدي قاسمالخازن اإلقليمي بسيدي قاسم.الحسين العمري.

...................................................................................................................................................................................................................................

إقليم تاوناتالخازن اإلقليمي بتاونات.محمد طالوي.

...................................................................................................................................................................................................................................

إقليم بركانالخازن اإلقليمي ببركان.حسن العالم.

...................................................................................................................................................................................................................................

إقليم تاوريرتالخازن اإلقليمي بتاوريرت.سعيد الحافظي.

إقليم جرسيف

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

وحرر بالرباط في)12)من محرم)1442))فاتح سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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صادل) ((569.(3 قـــ4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقم)
بلق4بل) بتغ ي3ي ()(3(3 )ناتحيسبت 30) (144( )1)منيمح4م) في)
لقم)3).14))بلصادليفي)))لا عيبألول)1441 )1))أكتوا4)319)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

األول) 2)ربيع  في) الصادر  رقم)314.20) القرار  على  االطالع  بعد 
1441 )31)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)؛

  1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)
رقم)314.20)بتاريخ)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019():

بعده) أسماؤهم  املبينة  األشخاص  إلى  يفوض  (- األولى.) »املادة 
وإصالح) واملالية  االقتصاد  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  »اإلمضاء)
والتصرفات) الوثائق  على  الترابي،) اختصاصه  كل حسب  »اإلدارة،)

»اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين):

»- شهادة العمل ؛

»- مقرر العطلة اإلدارية ؛

»- مقرر العطلة االستثنائية ؛

»- الترخيص بالتغيب ملتابعة الدراسة )3 ساعات في األسبوع( ؛

»- إنذار املوظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة ؛

»- إعادة انتشار املوظفين املرتبين في السلم 6 و 7 ؛

»- القيام بمسطرة الفحص الطبي املضاد.

بال تصاصيبلت3ببيبملهامبملفوضيإليهم

.........................................................................................................................................

عمالة مقاطعات الفداء - خازن عمالة الدار البيضاء املركز الشرقي.عبد العالي الهبازي.

مرس السلطان

عمالة مقاطعات خازن عمالة الدار البيضاء املركز الغربي.حسن الكيروف.

الدار البيضاء - أنفا

عمالة الرباطخازن عمالة الرباط.محمد نجيب اتركوتي.

.........................................................................................................................................

إقليم صفروالخازنة اإلقليمية بصفرو.احسان اتركوتي.

إقليم شفشاونالخازن اإلقليمي بشفشاون.عبد الرحيم خلول.

إقليم وزان

.........................................................................................................................................

إقليم القنيطرةالخازن اإلقليمي بالقنيطرة.محمد طايش.

إقليم سيدي سليمان

.........................................................................................................................................

إقليم بوجدورالخازن اإلقليمي ببوجدور بالنيابة.أيوب لحرش.

إقليم خريبكةالخازن اإلقليمي بخريبكة.الحبيب لهدف.

.........................................................................................................................................

إقليم العيونالخازن اإلقليمي بالعيون.محمد عالي ادبيا.

إقليم طرفاية

إقليم الناضورالخازن اإلقليمي بالناضور.رشيد الفتوكي.

إقليم الدريوش

إقليم ورزازاتالخازن اإلقليمي بورزازات.ايت ايكن عبد الكريم.

إقليم زاكورة

إقليم تنغير

إقليم تازةالخازن اإلقليمي بتازة.عبد العزيز شموري.

إقليم تطوان.الخازن اإلقليمي بتطوان.الحسين اقرطاس.

عمالة املضيق - الفنيدق.

.........................................................................................................................................

إقليم تيزنيتالخازن اإلقليمي بتيزنيت.ابراهيم اجهاد.

.........................................................................................................................................

إقليم طانطانالخازن اإلقليمي بطانطان.عزيز غريب بنزعري.

.........................................................................................................................................

إقليم قلعة السراغنةالخازن اإلقليمي بقلعة السراغنة.محمد لحوس.

إقليم الرحامنة

.........................................................................................................................................

عمالة الصخيرات - تمارةخازن عمالة تمارة.عادل بنيحيى.

.........................................................................................................................................

إقليم العرائشالخازن اإلقليمي بالعرائش بالنيابة.جالل توزاني.

إقليم بوملانالخازن اإلقليمي بميسور.منير قاسمي.

إقليم سيدي قاسمالخازن اإلقليمي بسيدي قاسم.الحسين العمري.

.........................................................................................................................................

إقليم تاوناتالخازن اإلقليمي بتاونات.محمد طالوي.

.........................................................................................................................................

إقليم بركانالخازن اإلقليمي ببركان.حسن العالم.

.........................................................................................................................................

إقليم تاوريرتالخازن اإلقليمي بتاوريرت.سعيد الحافظي.

إقليم جرسيف

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من محرم)1442))فاتح سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قـــ4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقم)3).573))صادليفي))1)منيمح4م))144))ناتحيسبت 30)3)3))
بتغ ي3يبلق4بل))لقم)3).15))بلصادليفي)))لا عيبألول)1441 )1))أكتوا4)319)()بتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار))رقم)315.20)الصادر في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)؛

املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) ()2019 أكتوبر) (30(  1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)315.20)بتاريخ)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019():

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح) يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده اإلمضاء) (- »املادة األولى.)

»اإلدارة على شهادات رفع التقادم الرباعي عن الديون املستحقة على الدولة الصادرة عن اآلمرين بالصرف واآلمرين املساعدين)

»بالصرف املركزيين وبعض اآلمرين املساعدين بالصرف بالخارج كل حسب اختصاصه):

بال تصاصبلنوبببملفوضيإليهم

.................................................................................الياسمين العشير، املتصرفة من الدرجة الثانية

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
نفقات الخزينة الوزارية لدى البالط امللكي.

- املجلس الدستوري.
- مؤسسة الوسيط.

لسان الدين الكداري، املتصرف من الدرجة الثانية.محمد الدوباللي، املتصرف من الدرجة الثانية
- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 

نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة العدل.

...................................................................................................................................................................................................................................................

إيمان أيت عبد املالك، املتصرفة من الدرجة الثانية.موزون الزهرة، مهندسة الدولة من الدرجة املمتازة.

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
بحقوق  املكلفة  الوزارة  لدى  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

اإلنسان والعالقات مع البرملان.
- مجلس النواب.

- مجلس املستشارين.

...................................................................................................................................................................................................................................................

أيمن الحضري، املتصرف من الدرجة الثانية..................................................................................

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
الخارجية  الوزارية لدى وزارة الشؤون  نفقاتها الخزينة 
وكذا  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 

اآلمرون املساعدون بالصرف بالخارج.

...................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................رجاء فرج، املتصرفة من الدرجة األولى.
- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 

نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الصحة.

كريم بل القائد، مهندس الدولة من الدرجة املمتازة.جهان الحدادي، املتصرفة من الدرجة الثانية.
- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
والتجارة  الصناعة  وزارة  لدى  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

واالقتصاد األخضر والرقمي.

...................................................................................................................................................................................................................................................

فاطمة الزهراء كيالني، املتصرفة من الدرجة الثانية.سعيد الهرام، املتصرف من الدرجة الثانية.
- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
واإلدماج  الشغل  وزارة  لدى  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

املنهي.



عدد)6939 - 14)ربيع اآلخر)1442 )30)نوفمبر)2020(الجريدة الرسمية     7(3(

........................................................................................................................................................................................................................................................................

حفيظة امللياني، املتصرفة من الدرجة الثانية.
موالي احمد الشريف االدري�شي، املتصرف من الدرجة 

الثانية.

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
والشباب  الثقافة  وزارة  لدى  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

والرياضة.
 - الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري.

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

وحرر بالرباط في)12)من محرم)1442))فاتح سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قـــ4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةييلقمي3).616)يصادليفيي
)يصف4ي)144ي)1)يسبت 30ي3)3)(يبتفويضيبلسلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

الديــــون) تحصيل  مدونـــة  بمثـــابــة  (15.97 رقـــم) القانـــون  وعلـــى 
بتاريخ) (1.00.175 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العمومية 

28)من محرم)1421 ) 3)ماي)2000)()؛)

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

القرارات) اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم):

املتصرف من الدرجة األولى املكلف) السيد محمد اليعݣوبي،) (- (1
باملديرية الجهوية للضرائب لعمالتي طنجة)-)أصيلة واملضيق)-)الفنيدق)
أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون) (- وأقاليم تطوان والفحص)

ووزان وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 
اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب  كيفما 
كان مبلغها ؛ 

-  الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة  كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات  
كيفما كان مبلغها و كذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -
للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كان 
مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 
املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 
مبلغه.

2)-)السيد عز الدين اليعقوبي،)املتصرف من الدرجة األولى املكلف)
باملديرية اإلقليمية للضرائب لعمالة املضيق)-)الفنيدق وأقاليم تطوان)

والحسيمة وشفشاون ووزان وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 
اإلدارة  نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 
كان مبلغها ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات 
كيفما كان مبلغها وكذا صوائر املتابعات ؛
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العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -
للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كان 
مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 
املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 
مبلغه.

املتصرفان من الدرجة) السادة محمد بستة وخالد فرتوتي،) (- (3
األولى ومحمد السويحي،)املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلفون)
على التوالي باملصلحة الجهوية األولى لجبايات األشخاص املعنويين)
املعنويين واملصلحة) الثانية لجبايات األشخاص  الجهوية  واملصلحة 
الجهوية لجبايات األشخاص الطبيعيين لعمالة طنجة)-)أصيلة وإقليمي)
الفحص)-)أنجرة والعرائش والسيدان سعيد مبخوت ومجيد يوسفي،)
املتصرفان من الدرجة األولى املكلفان على التوالي باملصلحة اإلقليمية)
الضريبي) الضريبي واملصلحة اإلقليمية الثانية للوعاء) األولى للوعاء)
ألقاليم تطوان وشفشاون ووزان وعمالة املضيق)-)الفنيدق والسيد)
رشيد فتاح،)املتصرف من الدرجة الثانية املكلف باملصلحة اإلقليمية)

للوعاء)الضريبي إلقليم الحسيمة وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 
مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان 
مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة  بتأسيس الضريبة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم ) خمسمائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 
أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 
الضريبة على 500.000 درهـم )خمسمائة ألف درهـم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ  
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا 
( شامال  50.000 درهم )خمسون ألف درهـم  في مبلغ  االقتراح 

ألصل الضريبة والزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 
1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهـم (؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 
درهم  1.000.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات   املالية 

)مليون درهـم ( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين  في حدود مبلغ 
1.000.000 درهم )مليون درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهـم(.

املتصرف من الدرجة األولى املكلف) السيد مصطفى هدية،) (- (4
والسيدة) بالعرائش  االختصاصات  املتعددة  الضرائب  بتقسيمة 
مريم بوزار،)املتصرفة من الدرجة األولى املكلفة بتقسيمة الضرائب)
املتعددة االختصاصات بالقصر الكبير والسيد عبد الرحيم املدني،)
املتعددة) الضرائب  بتقسيمة  املكلف  الثانية  الدرجة  من  املتصرف 
االختصاصات بوزان والسيد حفيض عيساوي،)املتصرف من الدرجة)
الثانية املكلف بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات باملضيق)-)

الفنيدق)-)مرتيل وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 
كان مبلغها األصلي  مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل 

أو يقل عن 100.000 درهم ) مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 
أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 
الضريبة على 100.000 درهـم )مائة ألف درهـم(  أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
100.000 درهم )مائة ألف درهـم ( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 
100.000 درهم )مائة ألف درهم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم (؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 
درهم   100.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)مائة ألف درهـم ( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين  في حدود مبلغ 
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛
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- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم  

)خمسون ألف درهـم(.

الدرجة األولى) املتصرفة من  السيدتان سميرة السفريوي،) (- (5

وفاطمة الزهراء)ازروال،)املهندسة الرئيسة من الدرجة األولى والسادة))

عبد املجيد بوزايدي وامحمد رفيق ومنير الوريا�شي وعبد الرحمان)

الرياني وعادل احسيسن وسمير ابراح وعبد الهادي بنيني،)املتصرفون)

من الدرجة األولى املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية الجهوية)

للضرائب بطنجة والسادة عبد االله شعبه وأحمد الحاج الطراري)

اعالي،) واعلي  األولى  الدرجة  من  املتصرفون  املعزوزي،) وسعيد 

الرئيس من الدرجة األولى املكلفون بتقسيمات الضرائب) املهندس 

من) املتصرف  أجطار،) محمد  والسيد  بتطوان  اإلقليمية  باملديرية 

الدرجة الثانية املكلف بالتقسيمة املتعددة االختصاصات بالحسيمة)

وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 

 كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل

أو يقل عن 100.000 درهم ) مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الضريبة على 100.000 درهـم )مائة ألف درهـم(  أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم ( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم  

)خمسة آالف درهـم(.

6)-)السيدة جنان البورقادي،)املتصرفة من الدرجة الثانية املكلفة)

بطنجة)) للضرائب  الجهوية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال  بمكتب 

املكلفة) الثانية  الدرجة  من  املتصرفة  الزرهوني،) لطيفة  والسيدة 

بمكتب االستقبال والتنسيق باملديرية اإلقليمية للضرائب بتطوان)

وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة  إذا 

كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل 

أو يقل عن 10.000 درهم ) عشرة آالف درهـم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1107.20 
الصادر في)19)من شعبان)1441 )13)أبريل)2020()بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قـــ4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقم)3).617))صادليفي)
3)3)()بتغ ي3يبلق4بليلقم)3).957  )144 )1))سبت 30) ))صف4)
((3(3 يناي4) ((((  1441 بألولى) ج ادىي مني ((7 في)  بلصادلي

بتفويضيبملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

27)من جمادى) الصادر في) (957.20 بعد االطالع على القرار رقم)
األولى)1441 )23)يناير)2020()بتفويض املصادقة على الصفقات)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي):

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله)
رقم)957.20)بتاريخ)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020():

»املادة الثانية.)-)إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق ناب)
»عنه املسؤولون الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول التالي):

بلنوبببال تصاصيبلت3ببييلل دي4ية

..........................................................................................................................................

عمالتا طنجة - أصيلة واملضيق - الفنيدق وأقاليم 

والحسيمة  والعرائش  أنجرة   - والفحص  تطوان 

وشفشاون ووزان.

محمد اليعڭوبي، املكلف باملديرية الجهوية 

للضرائب.

..........................................................................................................................................

وإفـــران  الحـــاجب  وأقاليـــم  ومكنـــاس  فـــاس  عمالتــــا 

وموالي  يعقوب  وصفرو  وبوملان  وتاونات  وتازة.

شكري الكوهن، املكلف بالنيابة باملديرية الجهوية 

للضرائب.

..........................................................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قـــ4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقمي3).618)يصادليفيي)يصف4ي)144ي)1)يسبت 30ي3)3)(يبتغ ي3يبلق4بل

لقمي3).)96يبلصادليفيي7)يمنيج ادىيبألولىي1441ي)))ييناي4ي3)3)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)963.20)الصادر في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020()بتفويض اإلمضاء)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي):

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)963.20)بتاريخ)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020():

أو التأشير نيابة عن وزير) .-)يفوض إلى املكلفين باملديريات الجهوية الواردة أسماؤهم في الجدول التالي اإلمضاء) »املادة األولى)

»االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل حسب اختصاصه الترابي،)على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين)

»وذلك فيما يخص):

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

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

بلنوبببملفوضيإليهمبال تصاصيبلت3ببي

...........................................................................................................................................................................................................................

عمالتــا طنجــة - أصيلــة واملضيــق - الفنيــدق وأقاليــم 
والحســيمة  والعرائــش  أنجــرة   - والفحــص  تطــوان 

وشفشــــاون ووزان.
.........................................................................محمد اليعݣوبي، املكلف باملديرية الجهوية للضرائب.

...........................................................................................................................................................................................................................

وإفــران  الحاجــب  وأقاليــم  ومكنــاس  فــاس  عمالتــا 
ومــوالي  يعقــوب  وصفــرو  وبوملــان  وتاونــات  وتــازة.

.........................................................................شكري الكوهن،)املكلف بالنيابة باملديرية الجهوية للضرائب.

...........................................................................................................................................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

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

وحرر بالرباط في)3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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في صادلي ((619.(3 لقم) بإلدبلةي وبملال ةيوإصالحي بالقتصادي لوزي4ي  ق4بلي

 965.(3 لقم) بلق4بلي بتغ ي3ي ()(3(3 سبت 30) ((1(  144( صف4) ((

بلصادليفي)7))منيج ادىيبألولى)1441 ))))يناي4)3)3)))بتفويض)

بإلمضاء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

27)من جمادى) الصادر في) (965.20 بعد االطالع على القرار رقم)

األولى)1441 )23)يناير)2020()بتفويض اإلمضاء)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلــي :

املادة األولى

 تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)965.20)بتاريخ)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020():

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء) (- »املادة األولى.)

»أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على)

»جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم باملديرية العامة للضرائب)

»ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

بلب ضاء) بلدبلي لع التيي للض4بئبي بلجهويةي بملدي4يةي (- (I«

»وبملح ديةيوأقال ميبلجديدةيوسطاتيوا4ش ديوانسل  انيوس دي)

»بنوليوبلنوبص4يومديوفة):

» • .................................................................................................... ؛

...................................................................................................... • «

»بملدي4يةيبإلقل   ةيللض4بئبيلع الةيبملح ديةيوإقل ميبنسل  اني:

» • .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... • «

»بملدي4يةيبإلقل   ةيللض4بئبيإلقل  ييبلجديدةيوس دييبنولي:ي

» • .................................................................................................... ؛

 ...................................................................................................... • «

»بملدي4يةيبإلقل   ةيللض4بئبيإلقل  ييسطاتيوا4ش دي:

» • .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... • «

وسال) بل4ااطي للض4بئبيلع االتي بلجهويةي بملدي4يةي (- (II («

ت الةيوأقال ميبلقن ط4ةيوبلخ يساتيوس دييقاسم) (- »وبلصخي3بت)

»وس دييسل  ان):

» • .................................................................................................... ؛

...................................................................................................... • «

 »بملدي4يةيبإلقل   ةيللض4بئبيألقال ميبلقن ط4ةيوبلخ يساتيوس دي

»قاسميوس دييسل  ان):

» • .................................................................................................... ؛

...................................................................................................... • «

 »III)-)بملدي4يةيبلجهويةيللض4بئبيلع التييطنجة)-)أص لةيوبملض ق)-

»بلفن دقيوأقال ميتطوبنيوبلفحص-)أفج4ةيوبلع4بئشيوبلحس  ة)

»وشفشاونيووزبن):

» • محمد اليعݣوبي، المتصرف من الدرجة األولى المكلف بالمديرية 

»الجهوية للضرائب ؛

...................................................................................................... • «

»بملدي4يةيبإلقل   ةيللض4بئبيلع الةيبملض ق-)بلفن دقيوأقال م)

»تطوبنيوبلحس  ةيوشفشاونيووزبن):

» • .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... • «

وأقال م) م4بكشي لع الةي للض4بئبي بلجهويةي بملدي4يةي (- (IV («

»بلحوزيوشيـشاوةيوقلعةيبلس4بغنةيوبلصوي4ةيوبل4حامنةيوآسفي)

»وبل وسف ة):

» • .................................................................................................... ؛

 ....................................................................................................... • «

»V)-)بملدي4يةيبلجهويةيللض4بئبيلع التييناسيومكناسيوأقال م)

»بلحاجبيوإن4بنيومواليييعقوبيوصف4ويواوملانيوتاوفاتيوتازة):

» • شكري الكوهن، املتصرف من الدرجة األولى املكلف بالنيابة 

»باملديرية الجهوية للضرائب ؛ 

 ....................................................................................................... • «

»بملدي4يةيبإلقل   ةيللض4بئبيلع الةيمكناسيوإقل  ييإن4بن)

»وبلحاجب):

» • .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... • «
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إدبوتنان) (- أكادي4) لع التيي للض4بئبي بلجهويةي بملدي4يةي (- (VI«
وتالودبفت) باهاي آيتي (- بشتوكة) وأقال مي ملولي آيتي (- »وإفزكان)
إنني) وس ديي وطافطاني بلزبكي (- وأسا) وكل  مي وطاطاي »وتيزفيتي
»وبلع ونيواوجدوليوط4نايةيوبلس الةيووبدييبلذهبيوأوس4د):

» • .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... • «

»VII)-)بملدي4يةيبلجهويةيللض4بئبيلع الةيوجدة)-)أفجاديوأقال م)
»بلناضوليوبلدليوشيوج4بدةيوا4كانيوتاولي4تيوج4س فيونج ج):

» • .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... • «

وبلدليوش) بلناضولي ألقال مي للض4بئبي بإلقل   ةي »بملدي4يةي
»وتاولي4تيوج4س ف):

» • .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... • «

بملدي4يةيبلجهويةيللض4بئبيألقال ميبنييمالليوأزيالل) (- (VIII«

»وبلفق هيبنيصالحيو ن ف4ةيو 4يبكة):

» • .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... • «

بملدي4يةيبلجهويةيللض4بئبيألقال ميبل4ش ديةيوم دلت) (- (IX«

»وولزبزبتيوتنغي3يوزبكولة):

» • .................................................................................................... ؛

....................................................................................................... • «

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــ4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقمي3).3)6)يصادليفيي)يصف4ي)144ي)1)يسبت 30ي3)3)(يبتغ ي3يبلق4بل

لقمي3).966يبلصادليفيي7)يمنيج ادىيبألولىي1441ي)))ييناي4ي3)3)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)966.20)الصادر في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020()بتفويض اإلمضاء)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي):

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)966.20)بتاريخ)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020():

»املادة األولى).-)يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي،)كل حسب اختصاصه الترابي،)اإلمضاء)نيابة عن وزير)

»االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني):

بلنوبببملفوضيإليهمبال تصاصيبلت3ببي

...........................................................................................................................................................................................................................

عمالتا طنجة - أصيلة واملضيق - الفنيدق وأقاليم 
تطــوان والفحــص - أنجــرة والعرائــش والحســيمة 

ووزان. وشفشــاون 
.........................................................................محمد اليعݣوبي، املكلف باملديرية الجهوية للضرائب.

...........................................................................................................................................................................................................................
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عمالتــا فــاس ومكنــاس وأقاليــم الحاجــب وإفــران 
ومــوالي  يعقــوب  وصفــرو  وبوملــان  وتاونــات  وتــازة.

.........................................................................شكري الكوهن،)املكلف بالنيابة باملديرية الجهوية للضرائب.

...........................................................................................................................................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

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

وحرر بالرباط في)3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــ4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقمي3).1)6)يصادليفيي)يصف4ي)144ي)1)يسبت 30ي3)3)(يبتغ ي3يبلق4بل
لقمي3).969يبلصادليفيي7)يمنيج ادىيبألولىي1441ي)))ييناي4ي3)3)(يبتفويضيبلسلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)969.20)الصادر في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020()بتفويض السلطة)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)
واملالية وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي):

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)969.20)بتاريخ)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020():

.-)يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي،)كل حسب اختصاصه الترابي،)سلطة ترخيص) »املادة األولى)
»مباشرة التحصيل الجبري).....................................................................................)مدونة تحصيل الديون العمومية):

بلنوبببملفوضيإليهمبال تصاصيبلت3ببي

...........................................................................................................................................................................................................................

عمالتا طنجة - أصيلة واملضيق - الفنيدق وأقاليم 
تطــوان والفحــص - أنجــرة والعرائــش والحســيمة 

ووزان. وشفشــاون 
.........................................................................محمد اليعݣوبي، املكلف باملديرية الجهوية للضرائب.

...........................................................................................................................................................................................................................

يعقــوب  مــوالي  فــاس ومكنــاس وأقاليــم  عمالتــا 
والحاجــب وتــازة  وتاونــات  وبوملــان   وصفــرو 

وإفران.
.........................................................................شكري الكوهن،)املكلف بالنيابة باملديرية الجهوية للضرائب.

...........................................................................................................................................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

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

وحرر بالرباط في)3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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صادل) ((6((.(3 لقم) بإلدبلةي وإصالحي وبملال ةي بالقتصادي لوزي4ي ق4بلي

بلق4بل بتت  مي ()(3(3 أكتوا4) ((1(  144( بألول) لا عي (4  في)

 1441 بألول) لا عي مني ((8 في) بلصادلي لقم)746.19))

)6))فون 30)319)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ربيع) من  (28 في) الصادر  رقم)3746.19) القرار  على  االطالع  بعد 

تغييره) وقع  كما  اإلمضاء) بتفويض  ()2019 نوفمبر) (26( األول)1441 

وتتميمه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر مـا يلي :

املادة األولى

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)

رقم)3746.19)بتاريخ)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019():

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء) (-. »املادة األولى)

األوامر) على  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  عن  »نيابة 

»الصادرة للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة):

بلنوبببملفوضيإليهم

العام إلدارة  املدير  نبيل االخضر،  السيد   -

الجمارك والضرائب غير املباشرة.

- السيد محمد الزهاوي، مدير املوارد والبرمجة ؛

- السيد أحمد البوعزاوي، رئيس قسم املوارد البشرية ؛

- السيدة خديجة عرفاوي، رئيسة معهد التدريب الجمركي ؛

- السيد نجيب اسواني، رئيس قسم امليزانية والتجهيزات ؛

- السيد سعيد عليلة، رئيس مصلحة التسيير اإلداري للموظفين ؛

- السيدة هناء الربيعي، رئيسة مصلحة التدبير اللوجيستيكي ؛

التجهيزات  مصلحة  رئيس  حبحوبة،  هشام  السيد   -

واملعدات.

..................................................................... -..................................................................................... -

..................................................................... -..................................................................................... -

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)ربيع األول)1442 )21)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقمي3).571)يصادليفيي

5يصف4ي)144ي)))يسبت 30ي3)3)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدرجة) من  الرئيس  املهندس  بنونة،) خالد  السيد  إلى  يفوض 

املمتازة،)رئيس قسم أداء)أجور موظفي الجماعات الترابية والهيئات)

األخرى بالخزينة العامة للمملكة اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

املتعلقة) املداخيل  أوامر  على  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

باسترجاع األجور غير املستحقة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)صفر)1442 )23)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

3).)56))صادليفي  ق4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقم)

بتفويضيبإلمضاء) ()(3(3 أكتوا4) (1((  144( منيصف4) ((4

وبملصادقةيعلىيبلصفقات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛
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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 املرسوم رقم)2.97.1053)الصادر في)4)شوال)1418 )2)فبراير)1998(

 املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات

املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية)؛

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

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

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيد محمد الخرمودي،)مدير الشؤون اإلدارية والعامة،

املكلف بمديرية املوارد والشؤون القانونية ونظم املعلومات بقطاع)

الشؤون العامة والحكامة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد)

واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة باالختصاصات)

املسندة لنفس املديرية بما في ذلك الوثائق والقرارات املتعلقة بتدبير)

شؤون املوظفين واألعوان التابعين للقطاع املذكور ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

على) التأشير  أو  اإلمضاء) الخرمودي  محمد  السيد  إلى  يفوض 

املثبتة) الوثائق  جميع  وعلى  االعتمادات  تحويل  أو  بصرف  األوامر 

للنفقات واألوامر بقبض املوارد وفتح اعتمادات االلتزام وبصفة عامة)

على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير واالستثمار)

لقطاع الشؤون العامة والحكامة،)كما يفوض إليه اإلمضاء)أو التأشير)

 على األوامر بصرف النفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

رقم)3.2.0.0.1.00.003)الحامل عنوان)»صندوق الدعم املقدم ملصالح)

املنافسة ومراقبة األسعار واملدخرات االحتياطية«.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد محمد الخرمودي اإلمضاء)على األوامر الصادرة)

للموظفين واألعوان التابعين لقطاع الشؤون العامة والحكامة))للقيام)

بمأموريات داخل اململكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية)

قصد التنقل لحاجات املصلحة اإلدارية.

املادة الرابعة

يفوض إلى السيد محمد الخرمودي املصادقة على الصفقات وكذا)

فسخها وعلى جميع الوثائق املتعلقة بها بما في ذلك تأليف وتعيين لجنة)

طلب العروض الخاصة بالصفقات لقطاع الشؤون العامة والحكامة.

املادة الخامسة

 إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق أسند اإلمضاء

أو التأشير على الوثائق والقرارات املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين)

املشار إليها في املادة األولى أعاله إلى السيدة إكرام الفرايكي،)املتصرفة)

من الدرجة األولى بقطاع الشؤون العامة والحكامة.

املادة السادسة

إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق أسند التفويض)

صوفيا) السيدة  إلى  أعاله  والثالثة  الثانية  املادتين  في  إليه  املشار 

رئيسة مصلحة امليزانية بقطاع الشؤون العامة والحكامة) بلعيا�شي،)

والسيد رشيد الطاهري،)املتصرف من الدرجة األولى بنفس القطاع.

املادة السابعة

إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق أسند التفويض)

املتعلق بالتأشير على الوثائق الخاصة بالصفقات العمومية بما فيها)

تلك الخاصة بتأليف وتعيين لجنة طلب العروض الخاصة بالصفقات)

لقطاع))الشؤون العامة والحكامة إلى السيدة صوفيا بلعيا�شي،)رئيسة)

مصلحة امليزانية بنفس القطاع.

املادة الثامنة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرارين رقمي)3497.19 

()2019 نوفمبر) (8(  1441 األول) ربيع  (10 في) الصادرين  (3498.19 و)

بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1442 )12)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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(56(.(3 لقم) بإلدبلةي وإصـــالحي وبملال ــــةي بالقتصــــادي لوزيـــ4ي  قــــ4بلي
صادليفي)4))منيصف4))144 ))1)أكتوا4)3)3)()بتغ ي3يبلق4بل)
لقم)3).95))بلصادليفي)))لا عيبألول)1441 )1))أكتوا4)319)) 

بتفويضيبلسلطة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)295.20)الصادر في)2)ربيع األول)1441 
)31)أكتوبر)2019()بتفويض السلطة)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)
رقم)295.20)بتاريخ)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019():

الخازن) تفوض إلى السيد نور الدين بن سودة،) (- »املادة األولى.)
»العام للمملكة،)السلطة قصد منح اإلعفاء)أو التخفيض من صوائر)
»التحصيل املتعلقة بالديون العمومية املسند تحصيلها للمحاسبين)
 »التابعين للخزينة العامة للمملكة املنصوص عليها في املادتين)90)و)91
تحصيل) مدونة  بمثابة  رقم)15.97) أعاله  إليه  املشار  القانون  »من 
»الديون العمومية وكذا سلطة منح اإلعفاء)أو التخفيض من الزيادة)
للديون العمومية املحتسبة طبقا ملقتضيات) »عن التأخير في األداء)

»املادة)23)من نفس القانون وذلك في عموم التراب الوطني.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1442 )12)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قـــ4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةييلقمي3).)57)يصادليفيي
4)يمنيصف4ي)144ي))1يأكتوا4ي3)3)(يبتفويضيبلسلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.00.175)بتاريخ)28)من محرم)1421 

)3)ماي)2000)()وال سيما املادة)122)منه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

املتصرف من الدرجة األولى،) يفوض إلى السيد لطفي امليسوم،)

مدير املالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة،)سلطة منح اإلعفاء)

أو التخفيض من صوائر التحصيل املتعلقة بالديون العمومية املسند)

املنصوص) للمملكة  العامة  للخزينة  التابعين  للمحاسبين  تحصيلها 

 15.97 من القانون املشار إليه أعاله رقم) (91 و) (90 عليها في املادتين)

عن) تقل  أو  تعادل  والتي  العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة 

10.000)درهم وكذا سلطة منح اإلعفاء)أو التخفيض من الزيادة عن)

التأخير في األداء)للديون العمومية والتي تعادل أو تقل عن)100.000 

درهم املحتسبة طبقا ملقتضيات املادة)23)من نفس القانون وذلك في)

عموم التراب الوطني.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد لطفي امليسوم أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

مصطفى بغدي،)املتصرف من الدرجة األولى رئيس قسم مالية الدولة)

بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1442 )12)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قـــ4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقمي3).)57)يصادليفيي
4)يمنيصف4ي)144ي))1يأكتوا4ي3)3)(يبتفويضيبلسلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)

من (28 بتاريخ) (1.00.175 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

محرم)1421 )3)ماي)2000()وال سيما املادة)122)منه)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،



عدد)6939 - 14)ربيع اآلخر)1442 )30)نوفمبر)2020(الجريدة الرسمية   7(1(

قـرر ما يلي :

املادة األولى

حسب) وذلك  بعده  أسماؤهم  الواردة  األشخاص  إلى  يفوض 

اختصاصهم الترابي):

• سلطة منح اإلعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل املتعلقة 

بالديون العمومية املسند تحصيلها للمحاسبين التابعين للخزينة 

العامة للمملكة التي تعادل أو تقل عن 5.000 درهم املنصوص 

عليها في املادتين 90 و 91 من القانون املشار إليه أعاله رقم 15.97 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ؛

• سلطة منح اإلعفاء أو التخفيض من الزيادة عن التأخير في األداء 

للديون العمومية ما عدا تلك املتعلقة بالرواتب واألجور ملوظفي 

الدولة التي تعادل أو تقل عن 50.000 درهم املنصوص عليها في 

املادة 23 من نفس القانون.

بال تصاصيبلت3ببيبلنوبببملفوضيإليهم

فاطمة أسكور، املتصرفة من 

الدرجة األولى.

باية محمد، املتصرف من الدرجة 

األولى.

جهة طنجة - تطوان - الحسيمة

من  املتصرف  زروال،  حاتم 

الدرجة األولى.

انس بادري، املتصرف من الدرجة 

الثانية.

جهة الشرق

املصطفى الحرثي، املتصرف 

من الدرجة األولى.

احمد سالخ، املتصرف من الدرجة 

األولى.

جهة فاس - مكناس

عبد هللا مزوز، املتصرف من 

الدرجة األولى.

من  املتصرف  الفار�شي،  مفيد 

الدرجة األولى.

جهة  الرباط - سال - القنيطرة

املتصرف من  بلة،  مصطفى 

الدرجة األولى.

من  املتصرفة  الطيبي،  امينة 

الدرجة الثانية.

جهة بني مالل - خنيفرة

حميد بنحمدوش، املتصرف 

من الدرجة األولى.

من  املتصرفة  املستقيم،  فاطمة 

الدرجة األولى.

جهة الدار البيضاء - سطات

من  املتصرف  قب،  توفيق 

الدرجة الثانية.

مريم ماء العينين شبيهنا، املتصرفة 

من الدرجة األولى.

جهة سوس - ماسة

جهة كلميم - واد نون

جهة الداخلة - وادي الذهب

جهة العيون - الساقية الحمراء

من  املتصرف  صدقي،  معاد 

الدرجة األولى.

من  املتصرفة  بنيعيش،  بشرى 

الدرجة األولى.

جهة مراكش - آسفي

املتصرف  الخطابي،  امحمد 

من الدرجة األولى.

من  املتصرف  بوشاكوك،  سعيد 

الدرجة األولى.

جهة درعة - تافياللت

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من صفر)1442 )12)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

3).))6))صادليفي  ق4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقم)

وتت  ـــم) بتغ  ــــ4ي ()(3(3 أكتـــواــــ4) ((1(  144( بألول) لا ــــعي (4

 1441 بر 4) لا عي مني ((7 في) بلصادلي (4184.19 لقم) بلق4بلي

)4))ديس 30)319)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

من ربيع) (27 الصادر في) (4184.19 بعد االطالع على القرار رقم)

اآلخر)1441 )24)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)4184.19)بتاريخ)27)من ربيع اآلخر)1441 )24)ديسمبر)2019():

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء) (-. »املادة األولى)

»أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على)

 »جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم بإدارة الجمارك والضرائب

»غير املباشرة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

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

»-)السيد نجيب اسواني،)رئيس قسم امليزانية والتجهيزات)؛

»-)السيدة خديجة عرفاوي،)رئيسة معهد التدريب الجمركي)؛

»-)السيد أحمد البوعزاوي،)رئيس قسم املوارد البشرية)؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)ربيع األول)1442 )21)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ق4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقم)3).8)6))صادليفي)6)لا عيبألول))144 ))))أكتوا4)3)3)()بتغ ي3يوتت  م)

بلق4بليلقم)19.)74))بلصادليفي)8))منيلا عيبألول)1441 )6))فون 30)319)()بتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)3743.19)الصادر في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019()بتفويض اإلمضاء)كما وقع)

تغييره وتتميمه)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

1441 من ربيع األول) (28 بتاريخ) (3743.19  تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)

)26)نوفمبر)2019():

»املادة األولى.)-)يفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة التالية أسماؤهم اإلمضاء)نيابة عن وزير االقتصاد)

»واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق القضائية املتعلقة بمتابعة القضايا املثبتة داخل دائرة نفوذهم أمام محاكم اململكة)

»بما في ذلك اإلمضاء)على مذكرات النقض):

بملفوضيإليهمبال تصاصيبلت3ببي

..........................................................................................................................................................................

بلنوبببملفوضيإليهمبال تصاصيبلت3ببي

......................................................................................................................................................................................................................................................................

الدار البيضاء - سطات

- السيد حسن بتبرتين، املدير الجهوي للدار البيضاء - سطات.

- ....................................................................................... ؛

- السيد صالح الخركي، املتصرف من الدرجة األولى، مدير مخازن 

وساحات االستخالص الجمركي للدار البيضاء ؛

- ....................................................................................... ؛

......................................................................................... -

- ....................................................................................... ؛..........................................................................................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

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

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 )23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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صادل) ((6(9.(3 ق4بليلوزي4يبالقتصاديوبملال ةيوإصالحيبإلدبلةيلقم)

وتت  م) بتغ ي3ي ()(3(3 أكتوا4) ((((  144( بألول) لا عي (6 في)

 1441 بألول) لا عي مني ((8 في) بلصادلي لقم)746.19)) بلق4بلي

)6))فون 30)319)()بتفويضيبإلمضاء.

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ربيع من  (28 في) الصادر  رقم)3746.19) القرار  على  االطالع   بعد 

كما وقع تغييره) بتفويض اإلمضاء) ()2019 نوفمبر) (26(  1441 األول)

وتتميمه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية وإصالح

اإلدارة،

قرر مـا يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)

رقم)3746.19)بتاريخ)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019():

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء) »املادة األولى.-)

األوامر) على  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  عن  »نيابة 

»الصادرة للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة):

بلنوبببملفوضيإليهم

......................................................................... -............................................................................. -

 - السيد حسن بتبرتين، املدير الجهوي للدار البيضاء -

سطات.

- ........................................................................... ؛

وساحات  مخازن  مدير  الخركي،  صالح  السيد   -

االستخالص الجمركي للدار البيضاء ؛

- ........................................................................... ؛

- ........................................................................... ؛

- ........................................................................... ؛

- ........................................................................... ؛

.............................................................................. -.............................................................................. -

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 )23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)
لقم)3).651))صادليفي)6)لا عيبألول))144 ))))أكتوا4)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Gestion(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–( Grade( de( maître( en( administration( publique( )M.A.P((

)gestion(publique(,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’école(

nationale( d’administration( publique( -( Université( du(

Québec(-(Canada(-(le(28(septembre(2016,

اقتصاد) (: اختيار) االقتصادية،) العلوم  في  باإلجازة  مشفوعة 

املؤسسة املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية)

بالدار البيضاء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 )23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)

لقم)3).)65))صادليفي)6)لا عيبألول))144 ))))أكتوا4)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Management(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–(Master(of(business(administration(in(financial(management,(

préparé(et(délivré(au(siège(de(Girne(American(University(-(

Girne(-(Chypre(-(République(de(Turquie(-(août(2016,

التدبير) علوم  (: مسلك) األساسية،) اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 

(- واالجتماعية) واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة 

السوي�شي)-)الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 )23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)
بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)
لقم)3).)65))صادليفي)6)لا عيبألول))144 ))))أكتوا4)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Economie(appliquée(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–(Diplôme(de(master(de(droit,(économie,(gestion,(mention(: 
économie( appliquée,( délivré( par( l’Université( de( Dijon(
)membre(de(la(communauté(d’université(et(établissements(
Université(Bourgogne(-(Franche(-(Comté((AGROSUP(Dijon(
-(France(-(le(18(juillet(2018,(assorti(du(diplôme(de(licence(
droit,(économie,(gestion,(mention(:(sciences(économiques,(
préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(de(Dijon(-(France(- 
le(21(octobre(2013,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 )23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)
لقم)3).654))صادليفي)6)لا عيبألول))144 ))))أكتوا4)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Gestion

–(Diplôme(de(licence(de(droit,(économie,(gestion,(mention(: 

gestion,( délivré( par( l’Université( de( Dijon( )membre(

de( la( communauté( d’universités( et( établissements(

Université( Bourgogne( -( Franche( -( Comté(( -( France( - 

le(2(octobre(2018,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 )23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)
لقم)3).655))صادليفي)6)لا عيبألول))144 ))))أكتوا4)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

(،)BAC+5((تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية):

–(Diplôme(de( l’Ecole( supérieure(de( commerce(de(Nice( /(

grade(de(master( )master’s(degree(,( préparé(et(délivré(au(

siège(de(CERAM(Business(School(Nice(-(Sophia(Antipolis(-(

France,(au(titre(de(l’année(universitaire(2006-2007,

وبشهادة) التحضيرية  األقسام  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 )23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)

لقم)3).656))صادليفي)6)لا عيبألول))144 ))))أكتوا4)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Gestion

–(Degree(of(bachelor(of(arts(in(business(studies,(préparé(et(

délivré(au(siège(de(University(of(Wales(Trinity(Saint(David-

Royaume(-(Uni(-(le(16(novembre(2018,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 )23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)

لقم)3).657))صادليفي)6)لا عيبألول))144 ))))أكتوا4)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Relations(internationales

–( Degree( of( bachelor( of( arts( in( international( relations,(

préparé( et( délivré( au( siège( Fatih( University,( Faculty( of(

economics( and( administrative( sciences,( République( de(

Turquie(-(le(11(février(2014,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 )23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)
لقم)3).658))صادليفي)6)لا عيبألول))144 ))))أكتوا4)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Gestion(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–(Degree(of(master(of(business( administration( in( capital(

markets( and( finance,( préparé( et( délivré( au( siège( de 

l’Université( de( Bahcesehir( -( République( de( Turquie( -( 

le(16(janvier(2020,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية،)مسلك):)علوم)

كلية) من  املسلمة  واملحاسبة  املالية  (: تخصص) والتدبير،) االقتصاد 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية)-)أكدال)-)الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 )23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)
بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)
لقم)3).659))صادليفي)9)لا عيبألول))144 )6))أكتوا4)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)23)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Sciences في) التالية  الشهادة  املتخصص،) املاستر  ملعادلة  تقبل 
: pour(l’ingénieur(éco-conception(de(produits

–(Diplôme(de(master(sciences,(technologies,(santé,(à(finalité(
professionnelle,( mention( :( sciences( pour( l’ingénieur, 
spécialité(:(éco-conception(de(produits,(préparé(et(délivré 
au( siège( de( l’Université( de( Besançon( -( France( -( le 
1er(décembre(2015,(assorti(du(diplôme(de(licence(sciences,(
technologies,( santé,( mention( :( sciences( pour( l’ingénieur,(
préparé( et( délivré( au( siège( de( la( même( université( -( le 
2(décembre(2013,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)
بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)
لقم)3).663))صادليفي)9)لا عيبألول))144 )6))أكتوا4)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)23)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences(de(l’eau(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–( Diplôme( de( master( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( sciences( de( l’eau,( préparé( et( délivré( au( siège(
de( l’Université( de( Montpellier,( Université( Montpellier(
III,( Institut(national( (d’études(supérieures(agronomiques(
de( Montpellier( )Montpellier( SUPAGRO(( Institut( des(
sciences( et( industries(du(vivant( et(de( l’environnement( -(
AGROPARITECH((-(France(-(le(16(décembre(2019,

(: والبيئة) املاء) (: مسلك) مشفوعة باإلجازة في العلوم والتقنيات،)
 اكتشاف واستغالل املوارد املائية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات)-

جليز)-)مراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

 144( لا عيبألول) (4 صادليفي) ((.86.(3 مق4ليل4ئيسيبلحكومةيلقم)

بتع ينيأمينيللصندوقيباللجنةيبملدي4ية) ()(3(3 أكتوا4) ((1(

لل ؤسسةيبلوطن ةيلل تاحف.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)01.09)القا�شي بإحداث املؤسسة الوطنية)

بتاريخ) (1.10.21 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  للمتاحف 

املادة) سيما  وال  (،)2011 أبريل) (18(  1432 األولى) جمادى  من  (14

الخامسة منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.12.225)الصادر في)8)رجب)1433 )30)ماي)2012()

بتطبيق القانون رقم)01.09)املشار إليه أعاله،)وال سيما املادة األولى منه)؛

من (22 في) الصادر  (3.65.12 رقم) الحكومة  رئيس  مقرر   وعلى 

في اللجنة املديرية) بتعيين أعضاء) ()2012 سبتمبر) (10(  1433 شوال)

للمؤسسة الوطنية للمتاحف)؛

وباقتراح من رئيس املؤسسة الوطنية للمتاحف،

قرر مـا يلـي :

املـــادة األولى

يعين السيد عبد الغاني معمر،)العضو باللجنة املديرية للمؤسسة)

من ابتداء) املذكورة،) املؤسسة  لصندوق  أمينا  للمتاحف،)  الوطنية 

27)من صفر)1442 )14)أكتوبر)2020(.

املــــادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)ربيع األول)1442 )21)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

في) صادلي ((5(1.(3 لقم) سطاتي (- بلب ضاء) بلدبلي جهةي لوبليي ق4بلي

13)صف4))144 )8))سبت 30)3)3)()باملوبنقةيعلىيق4بليعامل)

إقل ميسطاتيبإق4بليمخططيتن  ةيبلكتلةيبلع 4بف ةيبلق4وية)

لل 4كزيبلجديديلج اعةيمش4عيبنيعبويبلوبقعيب لتقىيبلط4يق)

بلوطن ةيلقم)9)وبلط4يقيبإلقل   ةيلقم))53).

والي جهة الدار البيضاء - سطات،

من) (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

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

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)3)و)4)منه)؛
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جمـــادى فاتـــح  فـــي  الصــــادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

للمملكة،) اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379 اآلخرة)

 1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716 كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)سبتمبر)2015()؛

ربيع (8 في) الصادر  (3978.19 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم سطات بإقرار مخطط تنمية الكتلة)

العمرانية القروية للمركز الجديد لجماعة مشرع بن عبو))املخطط)

رقم)AUS(04/2019()الواقع بملتقى الطريق الوطنية رقم)9)والطريق)

اإلقليمية رقم)3503.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالدار البيضاء)في)10)صفر)1442 )28)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعيد لحميدوش.

*

* *
 ق4بليلعامليإقل ميسطات)

 بإق4بليمخططيتن  ةيبلكتلةيبلع 4بف ةيبلق4وية

 لل 4كزيبلجديديلج اعةيمش4عيبنيعبويبلوبقعيب لتقى

بلط4يقيبلوطن ةيلقم)9)وبلط4يقيبإلقل   ةيلقم))53)

عامل إقليم سطات،

من) (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

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

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)

وعلى رأي ممثل وزارة الفالحة) (2019 مارس) (22 بسطات بتاريخ) واملاء)

بتاريخ) بسطات  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 

26)يونيو)2016)؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة مشرع بن عبو خالل دورته)

العادية املنعقدة بتاريخ)5)فبراير)2020)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)6)فبراير إلى)6)مارس)2020 

بمقر جماعة مشرع بن عبو،

قرر ما يلي):

املادة األولى

الجديد) للمركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 

 9 رقم) الوطنية  الطريق  بملتقى  الواقع  عبو  بن  مشرع  لجماعة 

والطريق اإلقليمية رقم)3503))املخطط رقم)AUS(04/2019()امللحق)

بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ق4بليلوبلييجهةيم4بكش)-)آسفييلقم)3).4)6))صادليفي)4)لا عيبألول))144 

)1))أكتوا4)3)3)()باملوبنقةيعلىيق4بليعامليإقل ميبلحوزيبإق4بل)

مخططيتن  ةيبلكتلةيبلع 4بف ةيبلق4ويةيمل4كزيج اعةيت ك4ت.

والي جهة مراكش - آسفي،

من) (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

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

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

جمـــادى فاتـــح  فـــي  الصــــادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

للمملكة،) اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379 اآلخرة)

 1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716 كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)ديسمبر)2015()؛

ربيـــع (8 الصـــادر فـــي) (3978.19  وعلى قـــرار وزيـــر الداخلية رقـــم)

اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم الحوز بإقرار مخطط تنمية الكتلة)

)املخطط) الحوز) بإقليم  تمكرت  جماعة  ملركز  القروية  العمرانية 

.)HA.PTA(4/19(رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في)4)ربيع األول)1442 )21)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : كريم ق�شي لحلو.

*

* *
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 ق4بليلعامليإقل ميبلحوز)

 بإق4بليمخططيتن  ةيبلكتلةيبلع 4بف ةيبلق4وية

مل4كزيج اعةيت ك4ت

عامل إقليم الحوز،

من) (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

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

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات بمراكش بتاريخ)3)أبريل)2019)؛

بالحوز) وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

بتاريخ)17)يناير)2019)؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة تمكرت خالل دورته العادية)

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2019)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)7)نوفمبر إلى)6)ديسمبر)2019 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة تمكرت)

بإقليم الحوز))املخطط رقم)HA.PTA(4/19()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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فظاميموظفييبإلدبلبتيبلعامة

فصوصي اصة

وزارة الداخلية

ق4بليلوزي4يبلدب ل ةيلقم)3).7)6))صادليفي)9)لا عيبألول))144 )6))أكتوا4)3)3)()بتغ ي3يق4بليوزي4يبلدب ل ة)

لقم)15.)416)بتاليخ)8))منيصف4)7)14 )13)ديس 30)315)()بتع ينيم ثلييبإلدبلةيوبملوظفينيفييبللجان)

بإلدبليةيبملتساويةيبألعضاء)بملختصةيإزبء)موظفييوزبلةيبلدب ل ة.

وزير الداخلية،

بناء)على قرار وزير الداخلية رقم)4162.15)الصادر في)28)من صفر)1437 )10)ديسمبر)2015()بتعيين ممثلي)

اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)املختصة إزاء)موظفي وزارة الداخلية،)كما تم تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الصادر في) (4162.15 ( الجدول املرفق بقرار وزير الداخلية املشار إليه أعاله رقم) يغير،)على النحو التالي،)

28)من صفر)1437 )10)ديسمبر)2015():
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جيج
»)66)-)إقليم ف

)الباقي بدون تغيير.(

سمية.
شر هذا القرار بالجريدة الر

املادة الثانية.)-)ين

ط في)9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(.
حرر بالربا

و

ت.
ضاء : عبد الوافي لفتي

اإلم

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

ت
»)65)-)إقليم تاورير

سا
صديقي رئي

شير 
الب

ب
طال

ن ال
سمير ب

ت):
»II)-)بألقال ميوبلع اال
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بلدب ل ة وزي4ي ق4بلي بتغ ي3ي ()(3(3 أكتوا4) ((8(  144( بألول) لا عي مني (11 في) صادلي ((669.(3 لقم) بلدب ل ةي لوزي4ي  ق4بلي

بتع ينيم ثلييبإلدبلةيوبملوظفينيفييبللجانيبإلدبلية) ()(315 ديس 30) (13(  14(7 منيصف4) ((8 بتاليخ) (416(.15 لقم)

بملتساويةيبألعضاء)بملختصةيإزبء)موظفييوزبلةيبلدب ل ة.

وزير الداخلية،

 بناء)على قرار وزير الداخلية رقم)4162.15)الصادر في)28)من صفر)1437 )10)ديسمبر)2015()بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين

في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)املختصة إزاء)موظفي وزارة الداخلية،)كما تم تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير،)على النحو التالي،)الجدول املرفق بقرار وزير الداخلية املشار إليه أعاله رقم)4162.15)الصادر في)28)من صفر)1437

)10)ديسمبر)2015():
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»)27)-)إقليم تازة

)الباقي بدون تغيير.(

سمية.
شر هذا القرار بالجريدة الر

املادة الثانية.)-)ين

ن ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.
ط في)11)م

حرر بالربا
و

ت.
ضاء : عبد الوافي لفتي

اإلم

ت)
II)-)بألقال ميوبلع اال

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

سيمة
»)26)-)إقليم الح

رجة األولى ن الد
ساعد إداري م

م

رجة الثانية ن الد
ساعد إداري م

م

رجة الثالثة ن الد
ساعد إداري م

م

رجة األولى ن الد
ساعد تقني م

م

رجة األولى ن الد
س دولة م

مهند

زة رجة املمتا ن الد
س م

رئي س معماري 
مهند

رجة األولى ن الد
س م

رئي س معماري 
مهند

رجة األولى ن الد
حرر م

م
رجة الثانية ن الد

حرر م
م

رجة الثالثة ن الد
حرر م

م
رجة الرابعة ن الد

حرر م
م

رجة األولى ن الد
تقني م

رجة الثانية ن الد
تقني م

رجة الثالثة ن الد
تقني م

رجة الرابعة ن الد
تقني م
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وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

1693.(3 بلناطقيبل4س ييباسميبلحكومةيلقم)  ق4بليلوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي،)

صادليفي)4)ذييبلقعدة)1441 )6))يوف و)3)3)()بتغ ي3يوتت  ميق4بليوزي4يبألشغاليبلع وم ةيوبلتكوينيبملنهييوتكوينيبألط4)

لقـــم)1439.89)بلصادليفي)))شوبل)1439 )9)ماي)1989()بشـــأنيإحدبثيوتنظ ميمعاهديبلتكنولوج ايبلتطب ق ة.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء)على املرسوم رقم)2.86.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407 )9)يناير)1987()بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي،

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات) ()2006 ماي) (3(1427 ربيع اآلخر) (5 الصادر في) (2.04.1010 وعلى املرسوم رقم)

اإلضافية املخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين املنهي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.05.72)الصادر في)29)من شوال)1426 )2)ديسمبر)2005()بشأن النظام األسا�شي الخاص بهيئة التقنيين)

املشتركة بين الوزارات)؛

وعلى املرسوم رقم)2.18.65)الصادر في)8)جمادى األولى)1439 )26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية)

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كما وقع تتميمه)؛

1409 3)شوال) الصادر في) (1409.89  وبعد االطالع على قرار وزير األشغال العمومية والتكوين املنهي وتكوين األطر رقم)

)9)ماي)1989()بشـــأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا التطبيقية كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر مـــــا يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم املالحق رقم)1و)2)و)3)املرفقة بالقرار رقم)1409.89)الصادر في)3)شوال)1409 )9)ماي)1989()املشار إليه أعاله)،

كما هو مبين باملالحق املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،)وتعد صحيحة الشهادات التي تم تسليمها وفق مقتضياته قبل)

هذا التاريخ.

وحرر بالرباط في)4)ذي القعدة)1441 )26)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

*  *
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 1امللحق رقم 

 مقر املؤسسة وطاقتها االستيعابية
 

 اسم المؤسسة  التقني التأهيل التخصص المجموع

  الدار البيضاء االستقبالمركز  78 464 - 542

 اء الدار البيضمعهد التكنولوجيا التطبيقية الحي المحمدي  489 812 112 1413

  معهد التكنولوجيا التطبيقية موالي رشيد ابن مسيك الدار البيضاء 713 1061 615 2389

  معهد التكنولوجيا التطبيقية بوجنيبة خريبكة 239 84 50 373

  معهد التكنولوجيا التطبيقية حطان خريبكة 150 106 - 256

  صور الرباطمعهد التكنولوجيا التطبيقية للتسيير يعقوب المن - - 303 303

  معهد التكنولوجيا التطبيقية سبو القنيطرة 56 360 150 566

  معهد التكنولوجيا التطبيقية سيدي قاسم 42 523 125 690

  معهد التكنولوجيا التطبيقية طريق إموزار فاس 226 1034 250 1510

  معهد التكنولوجيا التطبيقية تازة 74 307 290 671

  التكنولوجيا التطبيقية طريق أكوراي مكناس معهد 50 994 400 1444

  المركز المختلط للتكوين المهني أسفي 100 - 75 175

  معهد التكنولوجيا التطبيقية لعراصي الناظور 28 340 100 468

  معهد التكنولوجيا التطبيقية فكيك 28 28 123 179

  كيكمعهد التكنولوجيا التطبيقية لتحويل التمور ف 37 90 190 317

 معهد التكنولوجيا التطبيقية للفندقة والمطعمة الرباط  163 300 - 463

  معهد التكنولوجيا التطبيقية الساكنية القنيطرة 203 873 600 1676

  معهد التكنولوجيا التطبيقية الحي اإلداري خريبكة 390 645 - 1035

  المركز المختلط للتكوين المهني شفشاون 22 28 - 50

  التربوي المشور القصبة مراكش االجتماعي المركز 130 48 - 178

  قنادلمركز تكوين وادماج الشباب بو 38 53 256 347

  مركز تكوين وإدماج الشباب سيدي الطيبي 54 33 88 175

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«
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2 امللحق رقم  
 )التخصصات(

 القطاع التخصصات

 ر والتجارةالتدبي ،اإلدارة في كتابة املكتبيات     تقني
 التدبير والتجارة ،اإلدارة تقني في تقنيات البيع

 التدبير والتجارة ،اإلدارة تقني محاسب باملقاوالت
 جتماعية األعمال اال  عامل اجتماعي تربوي 

 البناء واألشغال العمومية استصالح املباني التقليدية
 البناء واألشغال العمومية تقني رسام في البناء

 البناء واألشغال العمومية خشبتقنيات ال
 البناء واألشغال العمومية رئيس ورش: األشغال العمومية

 البناء واألشغال العمومية صباغ مزين في البناء
 الهندسة الحراريةو التبريد  التبريد التجاري والتكييف

 التبريد والهندسة الحرارية التبريد الصناعي
 التركيب املعدني التعليب املعدني

 التركيب املعدني تقني في التركيب املعدني
 التكنولوجيا الجديدة لالتصال واإلعالم والشبكاتتقني في الصيانة والدعم في املعلوميات 

 الجلد الصناعي للجلدالتصميم 
 الجلد الدباغة

 الجلد تقني التأطير في الجلد
 الجلد تقني تدبير اإلنتاج في الجلد

 الجلد ت التلقائيةتقني في صيانة اإلنشاءا
 الجلد تقني مكتب الدراسات                                                        

 السمعي البصري والسينما تقني في الحالقة والتجميل السينمائي
 السمعي البصري والسينما واالستعراضيةتقني في تصميم املالبس السينمائية 

 السمعي البصري والسينما ياتتقني في منصة التصوير واآلل
 الغذائيةالصناعة  تخصص اآلالت      الغذائية:تقني في الصناعة 
 الغذائيةالصناعة  تخصص املناهج      الغذائية:تقني في الصناعة 

 الغذائيةالصناعة  تقني في تثمين للتمور 
 الغذائيةالصناعة  تقنيات البستنة

 الستيكيةالصناعة الب مركب وضابط في اللدنية
 الصناعة امليكانيكية    امليكانيك الصناعية

 الصناعة امليكانيكية    تقني في الصناعة امليكانيكية
 الفروسية حدادة الخيول 
 الفروسية  واللجامصانع األسرجة 

 الفروسية مدرب ركوب الخيل 
 الفروسية مساعد بيطري 

 الفندقة والسياحة الصيانة الفندقية
 الفندقة والسياحة خباز حلواني

 الفندقة والسياحة صانع شوكوال وحلواني
 الفندقة والسياحة  االستقبال الفندقي

 الفندقة والسياحة  الطبخ

«
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 القطاع التخصصات

 الفندقة والسياحة  خدمة املطعمة
 املالبس الجاهزةو النسيج  استجادة النسيج

 املالبس الجاهزةو النسيج  تقني في التصميم الصناعي لألزياء
 املالبس الجاهزةو النسيج  تقنيات اللباس واإلنتاج
 املالبس الجاهزةو النسيج  صناعة وصيانة الحياكة

 املالبس الجاهزةو النسيج  صناعة وصيانة الغزل 
 املالبس الجاهزةو النسيج  صيانة آالت املالبس الجاهزة

 النقل تقني في اللوجستيك
 نقلال مرشد في تعليم السياقة

 الهندسة الكهربائية تقني في كهرباء الصيانة الصناعية 
 معدات الطيران املواد املركبة ملعدات الطيران 

 معدات الطيران لحامة الطيران
 معدات الطيران مالءمة وتركيب خاليا الطائرات

 مهن السيارات  اختيار التركيب / ترص مادة الضغاطة ،تقني الصناعة امليكانيكية
 مهن السيارات صباغة السيارات تقني

 مهن السيارات تقني مراقبة الجودة للسيارات
 إصالح اآلالت ذات املحرك تقني في اآلالت ذات املحرك: الوزن الثقيل والشاحنات

 إصالح اآلالت ذات املحرك تقني في اآلالت ذات املحرك: مصلح اآلالت الفالحية
 إصالح اآلالت ذات املحرك ارات تقني في اآلالت ذات املحرك: مصلح السي
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3امللحق   
مددهاو البرامج   

 تقنيالاملستوى: 
 القطاع: الفروسية

 التخصص: حدادة الخيول 
 

 املدة الزمنية بالساعة
 الوحدة التكوينية

 السنة األولى السنة الثانية املجموع

للغة العربيةا 70 30 100  
ي اللغة الفرنسية التأهيل ف عادةإ 80 28 108  
 حرفة وتكوين  30 - 30
 الفرنسية التقنية 15 - 15
 العربية التقنية 15 - 15
 النشاط الرياض ي 60 20 80
 معرفة شعبة الفرس ي 20 - 20
، دراسة وظائف األعضاء، الحركيةحالتشري 45 - 45  
 شعبة تخصص دراسة وظائف األعضاء 50 - 50
 مناولة الخيول  45 - 45
والسالمة الذاتية للحيوان النظافة قواعد 45 - 45  
 مفاهيم املراضة العامة ومراضة القدم 30 - 30

 ركوب الخيل 60 60 120
 صيانة األماكن واألدوات 15 - 15
 مفاهيم في الرياضيات 45 - 45
 خصائص املعدات 30 - 30

 تطريق 80 100 180
 تليين الحديد 80 100 180
ل قانون الشغ 20 - 20  
 حوادث تليين الحديد واملراضات املرتبطة به 25 20 45
 تليين الحديد للعالج وتقويم العظام - 85 85
تطبيق املكتبيات  جبرنام - 45 45  
 االستقبال، النصيحة والبيع - 20 20
 تدبير املخزون - 15 15
 تقنيات البحث عن عمل  - 25 25

دماج داخل محيط الشغل إل ا 180 540 720  
 املجموع 1040 1088 2128

 

الفروسية

التشريح وعلم وظائف األعضاء)والحركة

*  *  *

«

«
«
«
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  تقنيال املستوى:

 القطاع: الفروسية 
 صانع األسرجة واللجام التخصص:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدة الزمنية بالساعة
  التكوينية الوحدة

 السنة األولى السنة الثانية املجموع

العربيةاللغة  70 30 100  

عادة التأهيل في اللغة الفرنسيةإ 80 28 108  

ينمهنة وتكو  30 - 30  

 الفرنسية التقنية 15 - 15

 العربية التقنية 15 - 15

 النشاط الرياض ي 60 20 80

 معرفة شعبة الفرس ي 20 - 20

وعلم وظائف األعضاء والحركة حلتشريا 30 - 30  

 مناولة الخيول  20 - 20

والسالمة الذاتية للحيوان النظافة قواعد 45 - 45  

 ركوب الخيل 60 60 120

يم في الرياضياتهمفا 30 - 30  

 مخططات تقنية 45 - 45

 تجهيز املعدات والتموين  60 - 60

 استخدام وصيانة األجهزة واألداة 90 - 90

 أخد مقاييس الحيوان 15 - 15

 عمليات االيداع والصبيب 60 - 60

 موضعة املواد 15 - 15

 عمليات القطع واإلعداد 30 30 60

كيبر عمليات التجميع والت 70 60 130  

صالحإل ل واعمليات التحوي - 75 75  

 عمليات اإلنهاء - 120 120

التطبيق املكتبي جبرنام - 45 45  

 قانون الشغل  - 20 20

 االستقبال، النصيحة والبيع - 20 20

 تدبير املخزون - 15 15

 تقنيات البحث عن العمل - 25 25

دماج داخل محيط العملإل ا 540 180 720  

2128 1088 4001  املجموع 

التشريح وعلم وظائف األعضاء)والحركة

العمل

الشغل

الفروسية

 

 
  تقنيال املستوى:

 القطاع: الفروسية 
 صانع األسرجة واللجام التخصص:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدة الزمنية بالساعة
  التكوينية الوحدة

 السنة األولى السنة الثانية املجموع

العربيةاللغة  70 30 100  

عادة التأهيل في اللغة الفرنسيةإ 80 28 108  

ينمهنة وتكو  30 - 30  

 الفرنسية التقنية 15 - 15

 العربية التقنية 15 - 15

 النشاط الرياض ي 60 20 80

 معرفة شعبة الفرس ي 20 - 20

وعلم وظائف األعضاء والحركة حلتشريا 30 - 30  

 مناولة الخيول  20 - 20

والسالمة الذاتية للحيوان النظافة قواعد 45 - 45  

 ركوب الخيل 60 60 120

يم في الرياضياتهمفا 30 - 30  

 مخططات تقنية 45 - 45

 تجهيز املعدات والتموين  60 - 60

 استخدام وصيانة األجهزة واألداة 90 - 90

 أخد مقاييس الحيوان 15 - 15

 عمليات االيداع والصبيب 60 - 60

 موضعة املواد 15 - 15

 عمليات القطع واإلعداد 30 30 60

كيبر عمليات التجميع والت 70 60 130  

صالحإل ل واعمليات التحوي - 75 75  

 عمليات اإلنهاء - 120 120

التطبيق املكتبي جبرنام - 45 45  

 قانون الشغل  - 20 20

 االستقبال، النصيحة والبيع - 20 20

 تدبير املخزون - 15 15

 تقنيات البحث عن العمل - 25 25

دماج داخل محيط العملإل ا 540 180 720  

2128 1088 4001  املجموع 

صانع األسرجة واللجام

*  *  *

«
«
«
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  ياملستوى: التقن

 القطاع: الفروسية
 مدرب ركوب الخيل التخصص:

 

 الوحدة التكوينية املدة الزمنية بالساعة

 السنة األولى السنة الثانية السنة الثالثة املجموع

التأهيل في اللغة العربية إعادة 15 55 30 100  

التأهيل في اللغة الفرنسية ادةعإ 30 60 18 108  

 الحرفة والتكوين 30 - - 30

 الفرنسية التقنية 15 - - 15

 العربية التقنية 15 - - 15

والسالمة الذاتية للحيوان النظافة عدقوا 45 - - 45  

 األنشطة الجسدية والرياضية 25 25 25 75

 معرفة شعبة الفرس ي 45 - - 45

ائف األعضاءظالتشريح وعلم و  90 - - 90  

 مناولة الخيول  45 - - 45

 ممارسة ركوب الخيول  500 - - 500

 عالج ورعاية الخيول  60 - - 60

 العالج في حدادة الخيول  30 - - 30

 ركوب الخيل: الترويض - 210 95 305

 ركوب الخيل: قفز الحواجز - 210 95 305

 ركوب الخيل: العمل على القدم - 60 - 60

التطبيق املكتبي  جرنامب - 45 - 45  

 مفاهيم حول التدبير - 60 - 60

 مميزات أنواع الجماهير  - 45 - 45

ةبيداغوجية الفروسي - 60 - 60  

 إعداد وتنشيط حصة ركوب الخيل - - 250 250

 إعداد ومتابعة املشروع - - 60 60

 قانون الشغل  - - 20 20

 تقنيات البحث عن عمل - - 25 25

دماج داخل محيط الشغل إل ا 120 240 360 720  

 املجموع          1065 1070 978 3113

 
 

 

 

 

الفروسية

التشريح وعلم وظائف األعضاء)والحركة

*  *  *

«
«
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 التقنياملستوى: 

 القطاع: مهن السيارات
 دة الضغاطةاالتخصص: تقني الصناعة امليكانيكية اختيار التركيب / ترص م

 

ية بالساعةناملدة الزم  
 الوحدة التكوينية

 السنة األولى السنة الثانية املجموع
للغة العربيةا 30 - 30  

 التواصل الكتابي والشفوي  72 30 102

التقنية اإلنجليزية 35 30 65  

امليكانيكي حرفة وتكوين في القطاع 10 - 10  

 إحداد األداة 30 - 30

طصناعة قطع الصونعة البسيطة للخر  85 - 85  

 صناعة قطع الصونعة البسيطة للتفريز 85 - 85

 مقادة الصناعة املتسلسلة 15 - 15

 ضبط وإطالق الصناعة املتسلسلة 15 - 15

 أشغال الجبأة وإنجاز عمليات الخرق والحلزنة 45 - 45

 تحديد معايير التقطيع  15 - 15

 تعريف النمط العملياتي  35 - 35

نيةهالتكنولوجيا امل 110 - 110  

 مقاومة املعادن 55 - 55

 مناهج مراقبة ومتابعة االنتاج 30 - 30

 تنظيم مكان العمل  15 - 15

 تقديم القطع امليكانيكية في شكل رسومات صناعية 130 - 130

الهندسية و مترياء األرصاد الجوية البعدية  30 - 30  

 املعادن والعالجات  30 - 30

ية التطبيقيةكالرياضيات وامليكاني 35 - 35  

والسالمة بمكان العمل في الصناعة امليكانيكية النظافة 15 - 15  

 صيانة حالة االشتغال بمكان العمل  30 - 30

 تكنولوجيا األداة والضغاطة - 40 40

 قراءة مخططات املأداة - 35 35

 املواد والعالجات - 75 75

ة، حماية البيئة واملبادا، السالمةالنظافة - 60 60  

 املعلوميات - 20 20

 مترياء األرصاد الجوية االصطالحي - 30 30

1ترص املستوى  - 80 80  

2ترص املستوى  - 140 140  

 التركيب - 300 300

 التجريب اإلحصائي - 150 150

 املهارات البسيطة - 30 30

 املجموع 952 1020 1972

 

 

 

 
 

 

اإلنتاج

 

 
  ياملستوى: التقن

 القطاع: الفروسية
 مدرب ركوب الخيل التخصص:

 

 الوحدة التكوينية املدة الزمنية بالساعة

 السنة األولى السنة الثانية السنة الثالثة املجموع

التأهيل في اللغة العربية إعادة 15 55 30 100  

التأهيل في اللغة الفرنسية ادةعإ 30 60 18 108  

 الحرفة والتكوين 30 - - 30

 الفرنسية التقنية 15 - - 15

 العربية التقنية 15 - - 15

والسالمة الذاتية للحيوان النظافة عدقوا 45 - - 45  

 األنشطة الجسدية والرياضية 25 25 25 75

 معرفة شعبة الفرس ي 45 - - 45

ائف األعضاءظالتشريح وعلم و  90 - - 90  

 مناولة الخيول  45 - - 45

 ممارسة ركوب الخيول  500 - - 500

 عالج ورعاية الخيول  60 - - 60

 العالج في حدادة الخيول  30 - - 30

 ركوب الخيل: الترويض - 210 95 305

 ركوب الخيل: قفز الحواجز - 210 95 305

 ركوب الخيل: العمل على القدم - 60 - 60

التطبيق املكتبي  جرنامب - 45 - 45  

 مفاهيم حول التدبير - 60 - 60

 مميزات أنواع الجماهير  - 45 - 45

ةبيداغوجية الفروسي - 60 - 60  

 إعداد وتنشيط حصة ركوب الخيل - - 250 250

 إعداد ومتابعة املشروع - - 60 60

 قانون الشغل  - - 20 20

 تقنيات البحث عن عمل - - 25 25

دماج داخل محيط الشغل إل ا 120 240 360 720  

 املجموع          1065 1070 978 3113

 
 

 

 

 

 

 
  ياملستوى: التقن

 القطاع: الفروسية
 مدرب ركوب الخيل التخصص:

 

 الوحدة التكوينية املدة الزمنية بالساعة

 السنة األولى السنة الثانية السنة الثالثة املجموع

التأهيل في اللغة العربية إعادة 15 55 30 100  

التأهيل في اللغة الفرنسية ادةعإ 30 60 18 108  

 الحرفة والتكوين 30 - - 30

 الفرنسية التقنية 15 - - 15

 العربية التقنية 15 - - 15

والسالمة الذاتية للحيوان النظافة عدقوا 45 - - 45  

 األنشطة الجسدية والرياضية 25 25 25 75

 معرفة شعبة الفرس ي 45 - - 45

ائف األعضاءظالتشريح وعلم و  90 - - 90  

 مناولة الخيول  45 - - 45

 ممارسة ركوب الخيول  500 - - 500

 عالج ورعاية الخيول  60 - - 60

 العالج في حدادة الخيول  30 - - 30

 ركوب الخيل: الترويض - 210 95 305

 ركوب الخيل: قفز الحواجز - 210 95 305

 ركوب الخيل: العمل على القدم - 60 - 60

التطبيق املكتبي  جرنامب - 45 - 45  

 مفاهيم حول التدبير - 60 - 60

 مميزات أنواع الجماهير  - 45 - 45

ةبيداغوجية الفروسي - 60 - 60  

 إعداد وتنشيط حصة ركوب الخيل - - 250 250

 إعداد ومتابعة املشروع - - 60 60

 قانون الشغل  - - 20 20

 تقنيات البحث عن عمل - - 25 25

دماج داخل محيط الشغل إل ا 120 240 360 720  

 املجموع          1065 1070 978 3113

 
 

 

 

 

 

 
 التقنياملستوى: 

 القطاع: مهن السيارات
 دة الضغاطةاالتخصص: تقني الصناعة امليكانيكية اختيار التركيب / ترص م

 

ية بالساعةناملدة الزم  
 الوحدة التكوينية

 السنة األولى السنة الثانية املجموع
للغة العربيةا 30 - 30  

 التواصل الكتابي والشفوي  72 30 102

التقنية اإلنجليزية 35 30 65  

امليكانيكي حرفة وتكوين في القطاع 10 - 10  

 إحداد األداة 30 - 30

طصناعة قطع الصونعة البسيطة للخر  85 - 85  

 صناعة قطع الصونعة البسيطة للتفريز 85 - 85

 مقادة الصناعة املتسلسلة 15 - 15

 ضبط وإطالق الصناعة املتسلسلة 15 - 15

 أشغال الجبأة وإنجاز عمليات الخرق والحلزنة 45 - 45

 تحديد معايير التقطيع  15 - 15

 تعريف النمط العملياتي  35 - 35

نيةهالتكنولوجيا امل 110 - 110  

 مقاومة املعادن 55 - 55

 مناهج مراقبة ومتابعة االنتاج 30 - 30

 تنظيم مكان العمل  15 - 15

 تقديم القطع امليكانيكية في شكل رسومات صناعية 130 - 130

الهندسية و مترياء األرصاد الجوية البعدية  30 - 30  

 املعادن والعالجات  30 - 30

ية التطبيقيةكالرياضيات وامليكاني 35 - 35  

والسالمة بمكان العمل في الصناعة امليكانيكية النظافة 15 - 15  

 صيانة حالة االشتغال بمكان العمل  30 - 30

 تكنولوجيا األداة والضغاطة - 40 40

 قراءة مخططات املأداة - 35 35

 املواد والعالجات - 75 75

ة، حماية البيئة واملبادا، السالمةالنظافة - 60 60  

 املعلوميات - 20 20

 مترياء األرصاد الجوية االصطالحي - 30 30

1ترص املستوى  - 80 80  

2ترص املستوى  - 140 140  

 التركيب - 300 300

 التجريب اإلحصائي - 150 150

 املهارات البسيطة - 30 30

 املجموع 952 1020 1972
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ق4بليلوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي،)بلناطقيبل4س ييباسميبلحكومةيلقم)3).1691 

3)3)()بتغ ي3يوتت  ميق4بليوزي4يبألشغاليبلع وم ةيوبلتكوينيبملنهييوتكوين) 1441 )6))يوف و) 4)ذييبلقعدة) ( صادليفي)

بشـــأنيإحدبثيوتنظ ميم4بكزيبلتأه ليبملنهييوم4بكز) ()1989 ماي) (9(  1439 ))شوبل) بلصادليفي) بألط4يلقـم)1413.89)

بلتكوينيبملنهي.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على املرسوم رقم)2.86.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407 )9)يناير)1987()بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.1010)الصادر في)5)ربيع اآلخر)1427 )3)ماي)2006()بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات)

اإلضافية املخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين املنهي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.10.452)الصادر في)20)من ذي القعدة)1431 )29)أكتوبر2010()بشأن النظام األسا�شي الخاص بهيئة)

املساعدين التقنيين املشتركة بين الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.18.65)الصادر في)8)جمادى األولى)1439 )26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية)

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كما وقع تتميمه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير األشغال العمومية والتكوين املنهي وتكوين األطر رقم)1410.89)الصادر في)3)شوال)1409 

)9)ماي)1989()بشـــأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل املنهي ومراكز التكوين املنهي كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر مـــــا يلي):

املادة األولى

تغير وتتمم املالحق رقم)1)و2)و3)املرفقة بالقرار رقم)1410.89)الصادر في)3)شوال)1409 )9)ماي)1989()املشار إليه أعاله،)

كما هو مبين باملالحق املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

)يعمل بهذا القرار ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،)وتعد صحيحة الشهادات التي تم تسليمها وفق مقتضياته قبل)

هذا التاريخ.

وحرر بالرباط في)4)ذي القعدة)1441 )26)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

* *
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    1امللحق رقم 
 "مقر املؤسسة وطاقتها االستيعابية"

 

 لمؤسسةاسم ا التأهيل التخصص المجموع
 مركز التأهيل املنهي املسيرة الدار البيضاء - 100 100
 مركز التأهيل املنهي درب الكبير الدار البيضاء - 300 300
 مركز التأهيل املنهي الصفاء الدار البيضاء 112 300 412
 مركز التأهيل املنهي الحي الصناعي موالي رشيد الدار البيضاء 360 500 860
 ء املحمديةملنهي امليناكز التأهيل امر  158 100 258
 سطات مركز التأهيل املنهي رحال املسكيني  631 150 781
 مركز التأهيل املنهي سيدي عبد الكريم سطات 28 175 203
 مركز التأهيل املنهي أوالد مراح 56 125 181
 مركز مهن املالبس الجاهزة برشيد 56 200 256
 بكةيس األول خرينهي شارع إدر مركز التأهيل امل 112 525 637
 وادي زم 1مركز التأهيل املنهي  368 50 418
 مركز التأهيل املنهي بني مالل 479 475 954
 مركز التأهيل املنهي للمالبس الجاهزة طنجة 332 654 986
 مركز التأهيل املنهي صفرو  562 325 887
 مركز التأهيل املنهي الحسيمة 298 200 498
 تارودانتيل املنهي مركز التأه 455 175 630
 مركز التأهيل املنهي املسيرة الداوديات مراكش 56 500 556
 مركز التأهيل املنهي تحناوت 240 50 290
 مركز التأهيل املنهي الجديدة 563 250 813
 مركز التأهيل املنهي سيدي واصل أسفي 580 200 780
 ةمركز التأهيل املنهي سمارة وجد 50 250 300
 مركز التأهيل املنهي النصر وجدة - 198 198
 مركز التأهيل املنهي النهضة وجدة - 300 300
 مركز التأهيل املنهي النجد وجدة - 150 150
 مركز التأهيل املنهي بركان 340 300 640
 مركز التأهيل املنهي القيسارية الناظور  - 250 250
 يضاءمن الدار البمركز تكوين الراشدين سيدي مو  40 196 236
 مركز التكوين في املهن الفندقية أرفود 88 - 88

 مركز التكوين والتأطير راس املا فاس 110 127 237
 مركز تكوين وتأطير األطفال فاس 268 236 504
 مركز التكوين في فنون الطبخ تازة 87 - 87
 مركز التكوين املنهي بندباب فاس - 41 41
 الخميسات رزاقسيدي عبد ال مركز التكوين - 79 79

 
 
 
 
 

*  *  *
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2رقم امللحق   
التخصصات :مستوى التأهيل   

 

 القطاع التخصصات مدة التكوين
 األعمال االجتماعية  مساعد اجتماعي  سنتان

 البناء واألشغال العمومية الالفـتات النيرة سنتان

 وميةالبناء واألشغال العم الالفتات النيرة واملرايا سنتان

 البناء واألشغال العمومية عامل مؤهل في البناء خمسة عشرة شهرا

 البناء واألشغال العمومية عامل مؤهل في الترصيص الصحي خمسة عشرة شهرا

 البناء واألشغال العمومية عامل مؤهل في الطرق  سنة واحدة

 البناء واألشغال العمومية عامل مؤهل في القنوات خمسة عشرة شهرا

 البناء واألشغال العمومية الت الخضراءفي املجا عامل مؤهل عشرة شهرا خمسة

 البناء واألشغال العمومية عامل مؤهل في نجارة األملنيوم والخشب خمسة عشرة شهرا

 البناء واألشغال العمومية عامل مؤهل في نجارة األبنوس     خمسة عشرة شهرا

 عموميةالبناء واألشغال ال حمسير اآلالت: أشغال التسطي خمسة عشرة شهرا

 البناء واألشغال العمومية مسير اآلالت: أشغال الصرف الصحي خمسة عشرة شهرا

 البناء واألشغال العمومية مسير اآلالت: أشغال الطرق  خمسة عشرة شهرا

 التبريد والهندسة الحرارية عامل في صيانة هندسة التكييف خمسة عشرة شهرا

 التبريد والهندسة الحرارية ومرتئب آالت التبريدمركب  خمسة عشرة شهرا

 التبريد والهندسة الحرارية منش ئ حراري صحي خمسة عشرة شهرا

 التركيب املعدني عامل متعدد الكفاءات في التركيب املعدني  سنتان

 التركيب املعدني متعدد الطرائق  دوليلحام  سنتان

 الجلد تركيب األحذية خمسة عشرة شهرا

 الجلد الجلدوغرز  الغرز  يهئت عشرة شهراخمسة 

 الجلد صيانة وإصالح آالت الجلد خمسة عشرة شهرا

 الجلد فصالة الجلد خمسة عشرة شهرا

 الصناعة البالستيكية مسير اآلالت في اللدنية  سنتان

 الغذائية الصناعة عامل في زراعة الزيتون  سنة واحدة

 الصناعة الغذائية ر عامل في التثمين للتمو  خمسة عشرة شهرا

 الصناعة الغذائية  في الصناعة الغذائية  التهييئ سنتان

 الصناعة الغذائية  مشغل اآلالت في الصناعة الغذائية  سنتان

 الصناعة امليكانيكية عامل مؤهل في صناعة املجوهرات  سنتان

 الصناعة امليكانيكية ميكانيكي عامل متعدد الكفاءات  سنتان

 وسيةفر ال معالج الخيول  شهراخمسة عشرة 

 الفندقة والسياحة عامل طوابق   سنة واحدة

 الفندقة والسياحة عامل في املطعمة سنة واحدة

 النسيج واملالبس الجاهزة الفصالة الصناعية خمسة عشرة شهرا

 النسيج واملالبس الجاهزة النجادة خمسة عشرة شهرا

 ةنسيج واملالبس الجاهز ال صباغه وتجهيز األقمشة خمسة عشرة شهرا

 النسيج واملالبس الجاهزة عامل مؤهل في الفصالة والخياطة     خمسة عشرة شهرا

 النسيج واملالبس الجاهزة مسير اآلالت في الغزل  خمسة عشرة شهرا

 النسيج واملالبس الجاهزة ميكانيكي ضابط آالت الخياطة خمسة عشرة شهرا

 لكهربائيةالهندسة ا اإللكتروميكانيك سنتان

 الهندسة الكهربائية كهرباء اإلنشاءات شهرا خمسة عشرة

 الهندسة الكهربائية كهرباء الصيانة الصناعية سنتان

 الهندسة الكهربائية مصلـح اآلالت املنزلية خمسة عشرة شهرا

 إصالح اآلالت ذات املحرك مصلح مركبات السيارات  سنتان

 

 آلالت ذات املحركإصالح ا هيكلي صباغ السيارات سنتان

 
 

 
 مستوى التخصص

 
 القطاع التخصصات مدة التكوين

 البناء واألشغال العمومية الترصيص الصحي   سنة واحدة

 البناء واألشغال العمومية النجارة املعدنية سنة واحدة

 البناء واألشغال العمومية بناء متعدد الكفاءات سنة واحدة

 البناء واألشغال العمومية جباص سنة واحدة

 البناء واألشغال العمومية زجاج -صباغ  سنة واحدة

 البناء واألشغال العمومية نجارة األملنيوم سنة واحدة

 التركيب املعدني الحدادة الفنية سنة واحدة

 الجلد عامل متخصص في الجلد سنة واحدة

 الجلد عامل متخصص في غرز األحذية  سنة واحدة

 الفروسية فارس لتدريب خيول السباق دةسنة واح

 النسيج واملالبس الجاهزة املالبس الجاهزة الصناعية سنة واحدة

 النسيج واملالبس الجاهزة عامل متخصص في الفصالة والخياطة سنة واحدة

 الهندسة الكهربائية كهرباء البناء سنة واحدة

 
 
 

«
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 آلالت ذات املحركإصالح ا هيكلي صباغ السيارات سنتان

 
 

 
 مستوى التخصص

 
 القطاع التخصصات مدة التكوين

 البناء واألشغال العمومية الترصيص الصحي   سنة واحدة

 البناء واألشغال العمومية النجارة املعدنية سنة واحدة

 البناء واألشغال العمومية بناء متعدد الكفاءات سنة واحدة

 البناء واألشغال العمومية جباص سنة واحدة

 البناء واألشغال العمومية زجاج -صباغ  سنة واحدة

 البناء واألشغال العمومية نجارة األملنيوم سنة واحدة

 التركيب املعدني الحدادة الفنية سنة واحدة

 الجلد عامل متخصص في الجلد سنة واحدة

 الجلد عامل متخصص في غرز األحذية  سنة واحدة

 الفروسية فارس لتدريب خيول السباق دةسنة واح

 النسيج واملالبس الجاهزة املالبس الجاهزة الصناعية سنة واحدة

 النسيج واملالبس الجاهزة عامل متخصص في الفصالة والخياطة سنة واحدة

 الهندسة الكهربائية كهرباء البناء سنة واحدة

 
 
 

«
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3مللحق رقم ا  
مددهاو البرامج   

 
التأهيلملستوى: ا  
البناء واالشغال العموميةلقطاع: ا  

  الالفتات النيرة :صصالتخ
 

 الوحدة التكوينية املدة الزمنية بالساعة

ةالسنة الثاني املجموع  السنة األولى 

 اللغة العربية 30 - 30

 التواصل في اللغة الفرنسية 36 36 72

 دراسة االعمال - 50 50

 يرة في الالفتات الن الحرفة والتكوين 20 - 20

 تكنولوجيا املواد  80 - 80

 الرسم الصناعي والفني 100 - 100

 DAO CAOواملكتبيات  94 - 94

 قطع املواد اليدوي والتلقائي 140 - 140

 الكهرباء 60 - 60

 تقنية السفع الرملي والديكور  160 - 160

 صناعة الالفتات 164 - 164

 تقنية تجميع املواد 70 - 70

 راسة والتصميم والطباعة الرقميةالد - 160 160

 تقنية الزجاج املعشق - 100 100

  LEDSتكنولوجيا مصابيح - 100 100

 الالفتةضخ وتركيب  - 100 100

 تقنيات التشكيل الحراري  - 100 100

 تقنية الصمامات - 80 80

 في املقاولةالتدريب  - 220 220

 املجموع 954 946 1900

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«
«
«
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لالتأهياملستوى:   
التركيب املعدنيالقطاع:   

متعدد الطرائق    دوليلحام  التخصص:  
 

 الوحدة التكوينية املدة الزمنية بالساعة

 السنة األولى السنة الثانية املجموع

 العربية 30 - 30

 التواصل بالفرنسية 36 36 72

 قانون الشركات املتوسطة والصغيرة 30 - 30

 حرفة وتكوين  10 - 10

  التصاميم التقنية والحسابات املهنية 40 - 40

 عموميات حول طرائق عتاد التلحيم 20 - 20

 تصرف الفوالذ أثناء التلحيم  20 - 20

 تصرف األشابة أثناء التلحيم - 12 12

 تكنولوجية التلحيم بالغاز - 12 12

 تكنولوجية التلحيم الكهربائي بواسطة كهربيل ملبس 10 - 10

10 - 10 
MIG/MAG (SM) (131-135) تكنولوجية التلحيم     

 
12 12 - TIG/SM (141)   تكنولوجية التلحيم 

 تكنولوجية تلحيم باملعادن الغير القابلة للصدأ - 12 12

 تكنولوجية تلحيم باألملنيوم  - 10 10

240 - 240 
 للفوالذ الغير املخلوط واملخلوط -تلحيم بكهربيل– 111تطبيق التلحيم بطريقة 

  الضعيف
  للفوالذ الغير القابل للصدأ اللحام الكهربائي() 111 تطبيق التلحيم بطريقة 100 - 100

250 - 250 
للفوالذ الغير املخلوط  (AGMالتلحيم  ) 136و 135تطبيق التلحيم بطريقة 

 واملخلوط الضعيف
لقابل للصدأللفوالذ الغير ا (AGMالتلحيم ) 136و 135تطبيق التلحيم بطريقة  120 - 120  

جموعة مواد األلومنيوممل (AIM)التلحيم . 131أسلوب مع التلحيم تطبيق  - 170 170  

175 71 104 
للفوالذ الغير املخلوط واملخلوط  )التلحيم بالغاز( 311تطبيق التلحيم بطريقة 

 الضعيف

175 175 - 
واملخلوط  للفوالذ الغير املخلوط )اللحام بالغاز( 141تطبيق التلحيم مع أسلوب 

  الضعيف
للفوالذ الغير القابل للصدأ (AIG )تلحيم 141يم ب طريقةتطبيق التلح - 100 100  

جموعة معادن األلومنيوممل( AIG)تلحيم . 141تطبيق التلحيم بطريقة  - 170 170  

 التدريب باملقاولة - 240 240

 املجموع  1020 1020 2040
 

 
 
 
 

اللغة العربية

«
«
«
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    املستوى: التأهيل
 الغذائية الصناعة القطاع:

 زيتون التخصص: عامل في زراعة ال
 

  املدة الزمنية بالساعة
 الوحدة التكوينية

  العربية 30

  التواصل الشفوي والكتابي 72

50  
 ثقافة الشراكة

15  
 حرفة وتكوين 

30  
 المعلوميات 

30  
 بيولوجيا النبات

45  
 الهندسة الزراعية

  الزراعية  مكننةوال العامةالكهرباء  45

30  
 السالمة وحماية البيئة

30  
 الممارسات الزراعية الجيدة

30  
 المستوى األول للصيانة 

45  
 صيانة بستان الزيتونوتقنيات رس 

45  
  الزيتون  تقنيات ري

45  
 تسميد الزيتون

30  
 الزيتون تقليم شجرةتقنيات 

30  
 عمليات حماية بستان الزيتون

30  
 نجني الزيتو

15  
  البحث عن وظيفة

  اج داخل الوسط المهني التدريب واإلدم 180

 في زراعة الزيتونالشغل  تمهيد 180
 

 المجموع 1007
 

اللغة العربية

«
«
«
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تأهيلالاملستوى:   
   الصناعة امليكانيكيةالقطاع: 

املجوهرات   صناعة : عامل مؤهل فيالتخصص  
 

 الوحدة التكوينية املدة الزمنية بالساعة

نة الثانيةالس املجموع   السنة األولى 

 العربية  30 - 30

 التواصل الشفوي والكتابي   36 36 72

 ثقافة الشراكة  - 50 50

 حرفة وتكوين في مجال املجوهرات  20 - 20

 والسالمة بعمل الصناعة امليكانيكية لنظافةا 15 - 15

 الرسم التقني  120 - 120

 التكنولوجيا املهنية  155 - 155

 الحسابات املهنية  95 - 95

 املعدن االشتغال ب 425 - 425

 املكتبيات  20 - 20

 لرسم الفنيا - 160 160

 االشتغال بالشمع  - 215 215

 ممارسة تذويب الشمع الضائع - 90 90

 تصنيع طقم مجوهرات  - 215 215

 التدريب باملقاولة  - 240 240

 املجموع  916 1006 1922

 

اللغة العربية

بلوحدةيبلتكوين ة

«
«
«
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 تأهيللا املستوى:
 الجاهزة واملالبسالنسيج  القطاع:
 األقمشة صباغه وتجهيز ص:التخص

 
 املدة الزمنية بالساعة

 الوحدة التكوينية

 اللغة العربية 30

واُصُل باللغة الفرنسية 72  التَّ

 والتشريعاتالقوانين  30

 الحرف والتكوين 15

  املواد النسيجية 75

 والصباغةاإلنتاج  30

 سالمة في العمل وحماية البيئةالصحة وال 45

 اتصيانة املعد 80

 التجهيز 90

 الصباغة  90

 التوبير 90

 الطباعة على الثوب الحريري  70

 ةالخاص واملعاملةالغسيل  90

 مناولة املواد واملنتجات 45

  الجودة 75

 واألساسيةاملهارات الشخصية  30

ة  640  الَدْوَرٌة الَتْدِريِبيَّ

 موعاملج 1597

 
 
 
 

صباغة وتجهيز األقمشة

«
«
«
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التخصص املستوى:  
الجلد قطاع:ال  
تخصص: عامل متخصص في الجلدال   
 

 
منية بالساعةدة الز امل  الوحدة التكوينية 

 في قطاع الجلد الحرفة والتكوين 15

30 
 التعرف على املواد األولية

60 
 الغرز  آالت استعمال

45 
 التهييىءعمليات  إنجاز 

 عمليات التجميع إنجاز  90

30 
 عمليات وضع اإلكسسوارات إنجاز 

75 
 يةحقيبة يدو  إنجاز 

75 
 حقيبة مدرسية  إنجاز 

90 
 واحدة من املنتوجات الجلدية الصغيرة إنجاز 

320 
  دماج داخل محيط الشغل اإل 

 ملجموع         ا 830

 
 

«
«
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التخصص املستوى:  
الجلد قطاع:ال  

عامل متخصص في غرز األحذية التخصص:  
 

 
 املدة الزمنية بالساعة

 الوحدة التكوينية

قطاع الجلد في الحرفة والتكوين 15  

الغرز  استهالل 115  

عمليات الغرز وتجميع مكونات أعلى الحذاء نجاز إ 80  

" ديكولتي " نموذجغرز حذاء  105  

"ريشليو" نموذجغرز حذاء  95  

" ديربي " نموذجغرز حذاء  100  

320 
دماج داخل محيط الشغلاإل   

830 
ملجموعا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«
«
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 املستوى: التخصص

الفروسية: القطاع  
السباقخيول  فارس لتدريب التخصص:  

 
 

 املدة الزمنية بالساعة
 الوحدة التكوينية 

 السنة األولى السنة الثانية املجموع

 حرفة وتكوين 15 - 15
  التواصل التقني بالفرنسية 60 60 120
التطبيق املكتبي جبرنام 20 15 35  
 أنشطة رياضية 45 45 90
 قانون الشغل 30 30 60
عاية الحيوانمة ور قواعد النظافة والسال  15 20 35  
 التشريج/ دراسة الحصان/ دراسة وظائف األعضاء 45 45 90
 مناولة الخيول  20 15 35
 الصيانة األساسية للخيول  15 20 35
 تغذية الخيول  15 15 30
 صيانة البنايات، املرافق واملعدات 15 15 30
 تمريض الخيول  20 15 35
 تدريب الخيول  15 20 35

الفروسية يم أسستعل 75 75 150  
 ممارسة الفروسية 150 150 300
 تمارين على املنبه 75 75 150
 صيانة معدات السراجة وتجهيز الحصان 15 15 30
 عمليات حدادة الخيول  15 15 30
 نقل الخيول  15 15 30
 تقنيات البحث عن العمل - 15 15

ط الشغلاإلدماج في وس 360 360 720  
عاملجمو  1035 1035 2070    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«
«
«

اإلدماج داخل محيط الشغل
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 (11(.(3 بلناطقيبل4س ييباسميبلحكومةيلقم) ق4بليلوزي4يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي،)

صادليفي)8)ذييبلحجة)1441 )9))يول و)3)3)()بتغ ي3يوتت  ميق4بليوزي4يبلتكوينيبملنهييلقم)97 .754)بلصادليفي))1)منيلا ع)

بر 4)1416 ))1)سبت 30)1995()بشـــأنيإحدبثيوتنظ ميبملعاهديبملتخصصةيللتكنولوج ايبلتطب ق ة.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على املرسوم رقم)2.86.325)الصادر في)8)جمادى األولى)1407  )9)يناير)1987()بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

2006()بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات) 1427 )3)ماي) 5)ربيع اآلخر) الصادر في) (2.04.1010 وعلى املرسوم رقم)

اإلضافية املخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين املنهي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.05.72)الصادر في)29)من شوال)1426 )2)ديسمبر)2005()بشأن النظام األسا�شي الخاص بهيئة التقنيين)

املشتركة بين الوزارات.)

وعلى املرسوم رقم)2.18.65)الصادر في)8)جمادى األولى)1439 )26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية)

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كما وقع تتميمه)؛

1995()بشـــأن) 1416 )12)سبتمبر) 12)من ربيع اآلخر) 97. 754)الصادر في) وبعد االطالع على قرار وزير التكوين املنهي رقم)

إحداث وتنظيم املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر مـــــا يلي :

املادة األولى

()1995 سبتمبر) (12(  1416 من ربيع اآلخر) (12 الصادر في) (754.97 املرفقة بالقرار رقم) 1و2و3) تغير وتتمم املالحق رقم)

املشار إليه أعاله،)كما هو مبين باملالحق املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،)وتعد صحيحة الشهادات التي تم تسليمها وفق مقتضياته قبل)

هذا التاريخ.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1441 )29)يوليو)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

*  *
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 1امللحق رقم 
 مقر املؤسسة وطاقتها االستيعابية

 

التقني  التقني تأهيلال التخصص المجموع
 المؤسسة  اسم المتخصص

 مركز البحث وهندسة السيارة الدار البيضاء 275 236 236 100 847
 لة عائشة الدار البيضاءالمركز المختلط للتكوين المهني ال 487 339 10 235 1071
 المعهد المتخصص في تكوين النسيج ابن مسيك الدار البيضاء 28 216 28 - 272
 المعهد المتخصص في مهن المالبس درب غلف الدار البيضاء 44 533 56 150 783
 المعهد المتخصص في تقنيات اللباس الدار البيضاء 48 405 - 75 528

 ي مهن النقل الطرقي الدار البيضاءلمتخصص فالمعهد ا 152 248 - 602 1002
 لبيضاءالمعهد المتخصص للتكوين في صناعة المطاحن الدار ا 46 - - - 46

 المعهد المتخصص في مهن الخدمات المصدرة الدار البيضاء 812 - - 875 1687
 المعهد المتخصص للتسيير واإلعالميات الدار البيضاء 826 - - 100 926

 المعهد المتخصص في الفندقة والمطعمة الدار البيضاء 287 891 216 - 1394

التطبيقية في التقنيات الجديدة لالتصال واإلعالم  المعهد المتخصص للتكنولوجيا 801 - - 490 1291
 سيدي معروف الدار البيضاء

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية لفنون الطباعة الدار البيضاء 925 - - 264 1189

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ابن مسيك الدار البيضاء 641 642 - 50 1333

لمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للمالبس الجاهزة سيدي معروف الدار ا 120 210 84 350 764
 البيضاء 

 البيضاء المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للتسيير سيدي مومن الدار 286 624 - - 910

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية العنق الدار البيضاء 535 529 297 - 1361

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في الهندسة الميكانيكية الدار البيضاء 576 497 203 250 1526

 ار البيضاءالد 1المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الحي الحسني  1199 156 - 50 1405

 الدار البيضاء 2المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الحي الحسني  395 764 491 - 1650

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ما بين المقاوالت الدار البيضاء 816 355 - 300 1471

يدة لالتصال واإلعالم المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في التقنيات الجد 1118 158 - - 1276
 طريق المطار الدار البيضاء

 ة بولو الدار البيضاءالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقي 1020 392 - - 1412

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الصخور السوداء الدار البيضاء 568 291 - - 859

 لبيضاءتطبيقية سيدي البرنوصي الدار االمعهد المتخصص للتكنولوجيا ال 158 402 430 100 1090

 من الدار البيضاءالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سيدي مو 189 255 106 420 970

 المعهد المتخصص في مهن الجلد الدار البيضاء 42 267 188 100 597

2571 1140 76 851 504 
 المعهد المتخصص للبناء الدار البيضاء 

 المعهد المتخصص للبناء واألشغال العمومية حي الرحمة الدار البيضاء 168 168 56 200 592

 تصنيع المواد البالستيكية الدار البيضاء المعهد المتخصص في 50 169 49 - 268
 المعهد المتخصص في تصنيع المنتوجات الغذائية الدار البيضاء 250 219 141 48 658

 دي البرنوصي الدار البيضاءاغة وتحويل الجلد سيالمعهد المتخصص للدب 59 202 280 80 621

 يد الدار البيضاءالمعهد المتخصص للهندسة الحرارية والتبر 196 509 84 - 789
 المعهد المتخصص الصناعي الدار البيضاء 884 1356 - 130 2370
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية مديونة الدار البيضاء 56 112 212 - 380
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ليساسفة الدار البيضاء 56 272 28 224 580

تخصص في مهن صناعة معدات الطائرات ولوجستيك المطارات المعهد الم 378 316 - - 694
 النواصر

«
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 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية عين الشق اإلنارة الدار البيضاء 104 687 530 56 1377

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية حد السوالم 28 111 184 168 491
 كنولوجيا التطبيقية ياسمين المحمديةالمعهد المتخصص للت 112 190 931 168 1401
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المحمدية 640 463 - 50 1153
 المعهد المتخصص الصناعي المحمدية 305 514 - - 819
 المركز المختلط للتكوين المهني سطات 108 181 56 126 471

 سطات 1يقية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطب 489 916 - 125 1530
 سطات 2المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية  411 222 168 125 926
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ابن أحمد 238 225 234 50 747
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ابن سليمان 128 242 347 250 967

 وجيا التطبيقية برشيدالمعهد المتخصص للتكنول 207 339 697 250 1493

 المعهد المتخصص في تقنيات اإلعالم والتجارة والتسيير برشيد 522 159 - 98 779

 بي جعدالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أ 125 230 148 250 753
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بوزنيقة 204 310 - 98 612

 صص للتسيير واإلعالميات خريبكةالمعهد المتخ 607 492 - 73 1172
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية خريبكة 486 662 - 65 1213
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية وادي زم 187 497 - 48 732
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أزيالل 132 272 180 200 784
 تسيير واإلعالميات بني ماللالمعهد المتخصص لل 260 316 - 75 651

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بني مالل 205 694 - 150 1049

نيات الجديدة لالتصال واإلعالم المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في التق 309 28 - 174 511
 بني مالل

 ة بني ماللالمعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياح 297 622 216 36 1171
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية دمنات 28 128 162 200 518
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية قصبة تادلة 124 208 385 106 823
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سوق السبت 28 173 542 150 893
 التطبيقية الفقيه بن صالحالمعهد المتخصص للتكنولوجيا  28 57 349 252 686
 المركز المختلط للتكوين المهني حي النهضة الرباط  301 207 29 125 662

 س الجاهزة الرباطالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للمالب 68 257 56 200 581

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للتسيير يعقوب المنصور الرباط 896 - - 173 1069

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية حي النهضة الرباط 780 903 454 298 2435
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية حي الرياض الرباط 1314 749 - 198 2261

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في التقنيات الجديدة لالتصال واإلعالم  817 - - 448 1265
 الرباط

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الخميسات 530 638 220 98 1486
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية اشماعو سال 244 345 620 296 1505
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية حي السالم سال 1420 1043 268 298 3029
 طبيقية لمكينسية سالالمعهد المتخصص للتكنولوجيا الت 183 377 84 300 944

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سال الجديدة 776 829 219 175 1999
 دةالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية عين عو 127 153 252 150 682
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية عين عتيق 24 74 20 350 468

 صص للتكنولوجيا التطبيقية تمارةالمعهد المتخ 458 418 298 623 1797
 المعهد المتخصص للبناء واألشغال العمومية القنيطرة 161 281 162 350 954

 الصناعية المعمورة القنيطرة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 184 77 462 - 723

 رةالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المعمورة القنيط 1292 1198 84 - 2574
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية وزان 164 263 316 173 916

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سيدي قاسم 439 582 178 148 1347
  المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سيدي سليمان 56 350 541 250 1197

 بوقنادل المعهد المتخصص في تقنيات الفالحة 245 148 103 - 496

 المعهد الوطني للفرس األمير موالي الحسن دار السالم الرباط 48 36 151 - 235
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بلقصيري 56 235 216 224 731
 المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي طنجة 161 234 171 216 782

 ا التطبيقية للنسيج والمالبس الجاهزة طنجةالمعهد المتخصص للتكنولوجي 104 424 112 505 1145

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ابن مرحل طنجة 525 713 449 148 1835

تقنيات الجديدة لالتصال واإلعالم لوجيا التطبيقية في الالمعهد المتخصص للتكنو 791 254 - 312 1357
 طنجة

 لوجيا التطبيقية طريق المطار طنجةالمعهد المتخصص للتكنو 300 591 469 270 1630

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية منطقة التبادل الحر طنجة 150 56 177 265 648

 سبتة تطوانلوجيا التطبيقية طريق المعهد المتخصص للتكنو 458 739 - 192 1389
 تطوانالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سانية الرمل  77 159 870 50 1156
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تطوان 9 170 112 218 509
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية شفشاون 100 208 258 324 890

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية القصر الكبير 101 223 359 498 1181
 تطبيقية العرائشالمعهد المتخصص للتكنولوجيا ال 221 270 353 396 1240
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفنيدق 50 100 125 150 425

 لمضيقالمعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياحة تمودا باي ا 257 675 248 - 1180

 المعهد المتخصص في مهن الخدمات المصدرة تطوان 80 260 - - 340

 كوين المهني حي األدارسة فاس المركز المختلط للت 56 56 56 98 266
 المعهد المتخصص للتكوين في مهن المساعدة االجتماعية فاس 108 187 136 238 669
 طبيقية باب فتوح فاسالمعهد المتخصص للتكنولوجيا الت 133 264 248 330 975
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للمالبس الجاهزة فاس 132 577 80 140 929

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للتسيير فاس 527 485 - 75 1087
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية حي األدارسة فاس 1106 403 - 150 1659
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية النرجس فاس 157 212 28 575 972

 موزار فاسيطبيقية طريق إالمعهد المتخصص للتكنولوجيا الت 665 587 88 50 1390

معهد التكوين في مهن الخدمات المصدرة وتقنيات االتصال واإلعالم والسمعيات  1018 169 - - 1187
 والبصريات فاس

 للتكنولوجيا التطبيقية ميسور المتخصصالمعهد  28 102 295 100 525
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية صفرو 355 463 - 50 868
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الحسيمة 258 223 105 50 636
 المعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياحة الحسيمة 62 362 208 0 632
 صص للتكنولوجيا التطبيقية كرسيفالمتخ المعهد 28 133 349 275 785
 اوناتالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية القرية ت 28 49 270 148 495
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تاونات 101 100 392 200 793

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تازة 622 664 - 146 1432
 لمختلط للتكوين المهني سيدي بابا مكناسكز االمر 79 125 - 322 526

 ارع الجيش الملكي مكناسالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ش 76 251 496 198 1021

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للتسيير باب تزيمي مكناس 572 588 56 50 1266

 بيقية طريق أكوراي مكناسالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التط 737 717 - 246 1700
 المعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياحة مكناس 360 454 256 120 1190
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أزرو 107 194 160 148 609
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الحاجب 79 142 186 150 557
 لتطبيقية أرفودللتكنولوجيا ا المعهد المتخصص 104 109 84 125 422
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية كولميمة 48 127 271 223 669

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية محمد الفاسي الراشدية 347 417 242 325 1331
 المعهد المتخصص للبناء واألشغال العمومية الراشدية 112 168 112 500 892
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 بوقنادل المعهد المتخصص في تقنيات الفالحة 245 148 103 - 496

 المعهد الوطني للفرس األمير موالي الحسن دار السالم الرباط 48 36 151 - 235
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بلقصيري 56 235 216 224 731
 المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي طنجة 161 234 171 216 782

 ا التطبيقية للنسيج والمالبس الجاهزة طنجةالمعهد المتخصص للتكنولوجي 104 424 112 505 1145

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ابن مرحل طنجة 525 713 449 148 1835

تقنيات الجديدة لالتصال واإلعالم لوجيا التطبيقية في الالمعهد المتخصص للتكنو 791 254 - 312 1357
 طنجة

 لوجيا التطبيقية طريق المطار طنجةالمعهد المتخصص للتكنو 300 591 469 270 1630

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية منطقة التبادل الحر طنجة 150 56 177 265 648

 سبتة تطوانلوجيا التطبيقية طريق المعهد المتخصص للتكنو 458 739 - 192 1389
 تطوانالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سانية الرمل  77 159 870 50 1156
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تطوان 9 170 112 218 509
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية شفشاون 100 208 258 324 890

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية القصر الكبير 101 223 359 498 1181
 تطبيقية العرائشالمعهد المتخصص للتكنولوجيا ال 221 270 353 396 1240
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفنيدق 50 100 125 150 425

 لمضيقالمعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياحة تمودا باي ا 257 675 248 - 1180

 المعهد المتخصص في مهن الخدمات المصدرة تطوان 80 260 - - 340

 كوين المهني حي األدارسة فاس المركز المختلط للت 56 56 56 98 266
 المعهد المتخصص للتكوين في مهن المساعدة االجتماعية فاس 108 187 136 238 669
 طبيقية باب فتوح فاسالمعهد المتخصص للتكنولوجيا الت 133 264 248 330 975
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للمالبس الجاهزة فاس 132 577 80 140 929

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للتسيير فاس 527 485 - 75 1087
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية حي األدارسة فاس 1106 403 - 150 1659
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية النرجس فاس 157 212 28 575 972

 موزار فاسيطبيقية طريق إالمعهد المتخصص للتكنولوجيا الت 665 587 88 50 1390

معهد التكوين في مهن الخدمات المصدرة وتقنيات االتصال واإلعالم والسمعيات  1018 169 - - 1187
 والبصريات فاس

 للتكنولوجيا التطبيقية ميسور المتخصصالمعهد  28 102 295 100 525
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية صفرو 355 463 - 50 868
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الحسيمة 258 223 105 50 636
 المعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياحة الحسيمة 62 362 208 0 632
 صص للتكنولوجيا التطبيقية كرسيفالمتخ المعهد 28 133 349 275 785
 اوناتالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية القرية ت 28 49 270 148 495
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تاونات 101 100 392 200 793

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تازة 622 664 - 146 1432
 لمختلط للتكوين المهني سيدي بابا مكناسكز االمر 79 125 - 322 526

 ارع الجيش الملكي مكناسالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ش 76 251 496 198 1021

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للتسيير باب تزيمي مكناس 572 588 56 50 1266

 بيقية طريق أكوراي مكناسالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التط 737 717 - 246 1700
 المعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياحة مكناس 360 454 256 120 1190
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أزرو 107 194 160 148 609
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الحاجب 79 142 186 150 557
 لتطبيقية أرفودللتكنولوجيا ا المعهد المتخصص 104 109 84 125 422
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية كولميمة 48 127 271 223 669

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية محمد الفاسي الراشدية 347 417 242 325 1331
 المعهد المتخصص للبناء واألشغال العمومية الراشدية 112 168 112 500 892
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 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية إفران 153 122 - - 275
 ية خنيفرةالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيق 286 327 - 196 809
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ميدلت 51 103 256 173 583
 المركز المختلط للتكوين المهني أكادير 80 84 80 - 244
 ن النقل الطرقي أكاديرتخصص في مهالمعهد الم 277 152 - 313 742

 المعهد المتخصص في الفندقة والمطعمة أكادير 239 849 364 25 1477
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أكادير 958 1240 28 425 2651
 المعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياحة فونتي أكادير 317 1065 96 25 1503
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تسيال أكادير 159 159 79 300 697
 لتطبيقية مير اللفتالمعهد المتخصص للتكنولوجيا ا 141 276 173 100 690
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بيوكرى 50 80 133 168 431
 المعهد المتخصص في مهن السينما ورززات 158 220 - - 378

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ورزازات 180 290 224 750 1444
 ة تارودانتالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقي 328 460 - 50 838
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تينغير 50 101 230 250 631

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تزنيت 128 281 389 325 1123
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تادارت أنزا 79 82 190 168 519

 الميات العيونالمعهد المتخصص للتسيير واإلع 526 450 - 146 1122
 المعهد المتخصص في الفندقة والمطعمة الـعـيـون 102 220 80 - 402

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية العيون 181 288 395 475 1339
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بوجدور 51 130 72 150 403
 طبيقية الداخلةالمعهد المتخصص للتكنولوجيا الت 101 150 78 122 451
 المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة كلميم 112 300 128 - 540
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية كلميم 28 50 292 250 620

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في التقنيات الجديدة لالتصال واإلعالم  253 331 - 50 634
 كلميم

 معهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية السمارةال 28 100 78 123 329
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية العبور طانطان 102 303 196 175 776
 اولوجيا التطبيقية طاطالمعهد المتخصص للتكن 51 204 165 273 693
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أسا 28 88 48 112 276

 المعهد المتخصص للتسيير واإلعالميات مراكش 788 410 - 250 1448
 المعهد المتخصص في الفندقة والمطعمة مراكش 209 631 324 - 1164
 ة باب دكالة مراكشالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقي 249 263 96 - 608
وديات المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للنسيج والمالبس الجاهزة الدا 50 245 112 - 407

 مراكش
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الجبل األخضر مراكش 210 313 304 346 1173
 ـة الفندقية مراكشالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للصيـان 100 243 454 100 897

اإلعالم المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في التقنيات الجديدة لالتصال و 707 56 - 50 813
 سيدي يوسف بن علي مراكش

 المعهد المتخصص الصناعي مراكش 330 886 28 100 1344
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بن جرير 262 208 132 300 902
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية شيشاوة 54 51 84 50 239
 التطبيقية الصويرةالمعهد المتخصص للتكنولوجيا  131 178 311 250 870
 المعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياحة الصويرة 212 418 216 - 846
 اغنةالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية قلعة السر 178 165 372 148 863
 المعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياحة الحوزية الجديدة 254 395 160 - 809

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المسيرة الجديدة 369 798 328 125 1620
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية حي المطار الجديدة 341 311 - 146 798

 أسفي 1المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية  عهدالم 663 769 264 50 1746
 أسفي 2المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية  131 213 379 200 923

 

 مركز التكوين في مهن البناء مراكش 449 297 112 236 1094

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أزلي مراكش 84 202 1090 224 1600

 لمتخصص للتكنولوجيا التطبيقية اليوسفيةهد االمع 56 183 817 280 1336
لتقنيات الجديدة لالتصال واإلعالم المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في ا 677 102 - 50 829

 أسفي
 المركز المختلط للتكوين المهني وجدة 185 177 28 162 552

 ن عمر وجدةالمعهد المتخصص في الفندقة والمطعمة عمر اب 134 743 176 72 1125
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية العونية وجدة 154 503 56 650 1363
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية كلوش وجدة 28 100 812 50 990

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية لزاري وجدة 859 388 - 296 1543
 افة وجدةوجيا التطبيقية سيدي معالمعهد المتخصص للتكنول 320 510 80 - 910

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بركان 423 494 28 186 1131
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الناظور 604 450 499 - 1553
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بوعرفة 47 96 193 473 809
 لتطبيقية جرادةللتكنولوجيا ا المعهد المتخصص 28 81 308 175 592
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تاوريرت 81 131 308 248 768
 المعهد المتخصص في مهن النقل واللوجستيك تاوريرت 163 187 - - 350
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية زايو 98 227 168 392 885
  والسياحة أسفيكنولوجيا الفندقة المعهد المتخصص لت 123 172 257 - 552
 ة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تاركيست الحسيم 30 14 100 26 170

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للبناء واألشغال العمومية ومواد البناء  291 129 75 200 695
 تامسنا الرباط 

 يل أوالد أوجيه القنيطرة ساعدة الشباب على التشغمركز التكوين المهني وم 297 155 135 87 674

 الكارة  المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 28 60 112 56 256
 مركز تكوين وادماج الشباب بني يخلف المحمدية  30 90 292 - 412
 المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة الداخلة  48 152 80 - 280
 المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الشالالت المحمدية  عهدالم 112 300 112 224 748
 لتطبيقية امزورن المعهد المتخصص للتكنولوجيا ا 150 120 300 60 630
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية انزكان  224 150 84 224 682
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سيدي افني  51 286 112 336 785
 المعهد المتخصص في الصناعة الغذائية وزراعة الزيتون بركان  135 52 66 - 253
 صص للتكنولوجيا التطبيقية تافراوت المعهد المتخ 115 77 129 112 433
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والد تايمة  166 316 314 56 852
 تيفلت المركز االجتماعي متعدد االختصاصات  412 88 71 88 659

 مركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة كيش االوداية تمارة 242 483 - 164 889
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية زاكورة  306 237 287 172 1002
 المعهد المتخصص في مهن السيارات طنجة  235 51 - - 286

 مركز التكوين عين النقبي فاس  54 70 40 216 380
 مركز تكوين وإدماج الشباب القرية سال  58 80 197 - 335

 ال المعهد المتخصص في مهن السيارات س 244 345 620 296 1505
 مركز استكمال تكوين الصناع التقليديين فاس  191 188 143 298 820

 مدرسة محمد السادس للتكوين في مهن البناء واألشغال العمومية سطات  435 251 460 448 1594

 مركز التكوين في مهن البناء مكناس  378 175 - 392 945
 ئية وزراعة الزيتون مكناس المعهد المتخصص في الصناعة الغذا 168 180 152 - 500

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ويسالن مكناس  56 150 84 168 458

 امنصورت مراكش المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ت 247 202 179 224 852

 بني مالل  وزراعة الزيتون المعهد المتخصص في الصناعة الغذائية 263 116 131 - 510
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 امنصورت مراكش المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ت 247 202 179 224 852

 بني مالل  وزراعة الزيتون المعهد المتخصص في الصناعة الغذائية 263 116 131 - 510



عدد)6939 - 14)ربيع اآلخر)1442 )30)نوفمبر)2020(الجريدة الرسمية     7(5(

 

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية العيون سيدي ملوك تاوريرت  46 66 149 114 375

  الدريوش  ميضار المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 38 28 32 149 247
 مركز التكوين المهني في مهن الخدمات الحي الحسني الدار البيضاء  290 256 - - 546

لشباب في مهن إصالح السيارات سيدي عثمان موالي رشيد الدار مركز تكوين ا 212 267 188 - 667
  البيضاء 

 مركز التكوين المهني متعدد االختصاصات سيدي مومن الدار البيضاء 252 180 - - 432

مركب التكوين في مهن تكنولوجيات االعالم الحديثة وترحيل الخدمات  744 219 - - 963
 واإللكترونيك وجدة 

 مركز التكوين المهني واإلدماج تمارة  90 120 - - 210
 خنيفرة  2المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية  52 240 224 357 873

 بيقية موالي إدريس زرهون المعهد المتخصص للتكنولوجيا التط 51 107 56 107 321
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية البروج  56 90 252 56 454

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية العروي الناظور  28 96 252 105 481

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سيدي بنور  86 48 293 287 714

 المهني طنجة  تلط للتكوينالمركز المخ 82 276 56 56 470
 مركز اإلدماج السبيل طنجة  83 74 184 420 761
 صص للتكنولوجيا التطبيقية مريرت المعهد المتخ 22 56 140 100 318

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أحفير  130 52 56 125 363
 ور المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية أزم 49 184 224 201 658

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية واويزغت  50 50 41 50 191

889 
- - 

تكنولوجيا التطبيقية في الكهرباء واإللكترونيات والطاقات المعهد المتخصص لل 562 327
 المتجددة الدار البيضاء 

 دار البيضاء المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للتسيير الحي المحمدي ال 61 471 - - 532

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية يعقوب المنصور الرباط  60 270 673 182 1185

 الخميسات  2المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية  74 122 612 201 1009
 المعهد المتخصص الصناعي أكادير  958 1240 28 425 2651

 لمنطقة الحرة وجيا التطبيقية تطوان االمعهد المتخصص للتكنول 168 112 28 - 308
 مركز التكوين في مهن السيارات وجدة  73 75 50 - 198
 مركز تكوين وادماج الشباب بطانة سال  217 - - - 217
 مركز التكوين في المهن التربوية واالجتماعية يعقوب المنصور الرباط  160 52 75 - 287

 سعيد حجي سال متعدد االختصاص مركز التكوين ال 109 142 155 156 562
 مركز التكوين المهني المتعدد االختصاص الصخيرات  105 43 79 135 362
 مركز التكوين في مهن إصالح السيارات عين عودة  94 46 106 - 246

 مركز التكوين في مهن السيارات القنيطرة  875 236 99 - 1210
 لفندقة والسياحة مراكش مركز تنمية الكفاءات في ا 401 301 - - 702

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية القصيبة بني مالل  66 67 61 121 315

 المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي واللوجستيك بن كرير  307 57 - - 364

  المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الجرف األصفر الجديدة 134 138 - - 272

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الوحدة العيون  715 219 29 - 963

 
*  *  *
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 2امللحق رقم 
 التخصصات

 

 القطاع   التخصصات
 التدبير والتجارة ،اإلدارة التجارة

التدبير والتجارة ،اإلدارة تدبير املقاوالت  
التدبير والتجارة ،اإلدارة تقنيات كتابة اإلدارة  

التدبير والتجارة ،اإلدارة سبة تقني متخصص في املالية واملحا  
 البناء واألشغال العمومية الهندسة الطبوغرافية

 البناء واألشغال العمومية لجمالي والتراثمتخصص في التالؤم ا تقني
 البناء واألشغال العمومية تقني متخصص في األشغال الكبرى 
 البناء واألشغال العمومية تقني متخصص في الهندسة املدنية

 البناء واألشغال العمومية تخصص في فن تزيين املباني التقليديةي متقن
 لبناء واألشغال العموميةا صيانة آالت البناء واألشغال العمومية

 البناء واألشغال العمومية مسير األعمال: األشغال العمومية
 التبريد والهندسة الحرارية الحراريات الصناعية

 التبريد والهندسة الحرارية متخصص في هندسة التكييف تقني
 التركيب املعدني مكتب الدراسات في التركيب املعدني

 التكنولوجيا الجديدة لالتصال واإلعالم ومياتتقنيات التنمية في املعل
 التكنولوجيا الجديدة لالتصال واإلعالم تقنيات التنمية في وسائط االتصاالت املتعددة

 الجديدة لالتصال واإلعالملوجيا التكنو  تقنيات شبكات املعلوميات
 التكنولوجيا الجديدة لالتصال واإلعالم  تقني متخصص في االتصاالت

 الجلد ج في الجلداملناه
 الجلد الجلدية والنماذجتقني متخصص في التصميم 

 الجلد تقني متخصص في كيمياء الجلد
 السمعي البصري والسينما التركيب اختيار السمعيات البصريات: 
 السمعي البصري والسينما الـصـوت اختيار السمعيات البصريات: 
 لبصري والسينماالسمعي ا الصـورة اختيار السمعيات البصريات: 

 السمعي البصري والسينما تقني متخصص في الديكور واملناظر
 السمعي البصري والسينما تقني متخصص في املؤثرات الخاصة

 السمعي البصري والسينما نتاج اإل متخصص في املحافظة وتسيير  تقني
 الشبه طبي طقامي األسنان

 الشبه طبي مساعد في طب األسنان
 الغذائية ةالصناع ي التلفيف والتكييفمتخصص ف تقني

 الغذائية ةالصناع تقني متخصص في الوقاية والجودة
 الغذائية ةالصناع تقني متخصص في تصنيع املواد الغذائية

 الغذائية ةالصناع ملواد الغذائيةانة آالت صناعة اتقني متخصص في صي
 الغذائية ةالصناع صناعة الطحانة

 الصناعات الغذائية  وتقنيات الزيتون تقني متخصص في زراعة 
 الصناعة البالستيكية الكيمياء الصناعية

 الصناعة البالستيكية تحويل املواد املركبة
 بالستيكيةالصناعة ال صيانة اآلالت واألدوات في اللدنية

 الصناعة امليكانيكية    مناهج في الصناعة امليكانيكية

    
 اعة امليكانيكيةالصن تقني متخصص في املجوهرات

 الفروسية تدبير مقاوالت الفروسية
  الفندقة والسياحة  اإلرشاد السياحي في املناطق الطبيعية
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 الصناعة البالستيكية تحويل املواد املركبة
 بالستيكيةالصناعة ال صيانة اآلالت واألدوات في اللدنية

 الصناعة امليكانيكية    مناهج في الصناعة امليكانيكية

    
 اعة امليكانيكيةالصن تقني متخصص في املجوهرات

 الفروسية تدبير مقاوالت الفروسية
 الفندقة والسياحة  اإلرشاد السياحي في املناطق الطبيعية

«



عدد)6939 - 14)ربيع اآلخر)1442 )30)نوفمبر)2020(الجريدة الرسمية     7(54

 

 لسياحةالفندقة وا واالستقبال قامةإلاتقني متخصص في 
 الفندقة والسياحة  التدبير الفندقي
 الفندقة والسياحة  منشط سياحي
  الفندقة والسياحة وكاالت األسفار

 الفندقة والسياحة   تدبير الصيانة الفندقية
 النسيج واملالبس الجاهزة تقني متخصص في التصميم الصناعي لألزياء
 ج واملالبس الجاهزةالنسي تقني متخصص في مراقبة الجودة في النسيج

 النسيج واملالبس الجاهزة تقنيات اللباس والتصنيع
 البس الجاهزةالنسيج وامل  إنتاج املنسوجات والصيانة

 ستيكيالنقل واللوج تقني متخصص في استغالل النقل
 ستيكيالنقل واللوج ستيكياستغالل اللوجمسؤول 

 الهندسة الكهربائية اآللية واألدواتية الصناعية
 الهندسة الكهربائية إلكتروميكانيك األنظمة التلقائية

 لهندسة الكهربائيةا صناعة اآلالت األدواتية واآلالت ذات الصنع التلقائي
 الهندسة الكهربائية  تقني متخصص في صناعة اإللكترونيك

 فنون الطباعة الطبع املعلوماتي
 فنون الطباعة تقني متخصص في اإلنتاج املطبعي

 معدات الطيران تيك املطاراتسيلوج
 معدات الطيران مكاترونيك

 معدات الطيران التصنيع على اآلالت ذات التحكم الرقمي
 معدات الطيران  تقني متخصص في مجال األرصاد الجوية

 معدات الطيران سطحة تقني متخصص في معالجة األ 
 مهن السيارات مكتب الدراسات: تخصص السيارات

 مهن السيارات نتاج والجودة: تخصص السياراتمناهج اإل  تقني متخصص في
 ن السياراتمه الضغاطة  أداةاختيار  الدراسة،تقني متخصص في مكاتب 

 مهن السيارات الضغاطة  أداة ،الحاسوبالتصنيع على اآلالت ذات التحكم الرقمي، اختيار منهج الصناعة بواسطة 
 مهن السيارات الضغاطة  أداةاختيار تصنيع  ،التصنيع على اآلالت ذات التحكم الرقمي

 مهن السيارات املحمولة  إللكترونيكاو تقني متخصص في التشخيص 
 مهن السيارات متخصص في بيع السيارات وقطع الغيار تقني
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 3 رقم امللحق
 البرامج ومددها

    

   

     تخصصاملتقني ال املستوى:
       تجارةالتدبير وال ،اإلدارة القطاع:

 متخصص في املالية واملحاسبة تقني التخصص:
  

 
 املدة الزمنية بالساعة

  الوحدة التكوينية
 السنة األولى السنة الثانية املجموع

  لعربيةللغة اا 30 - 30

 التواصل الشفوي والكتابي بالفرنسية 140 70 210

  تقنيات اللغة اإلنجليزية 35 35 70

 تيةملقاوالالثقافة ا 0 50 50
 املكتبيات 60 - 60
  املكتبيات املتقدمة 50 - 50

 والروات املحاسبة برامج إدارة املبيعات، ادارة 90 - 90

 املقاولة ومحيطها  75 - 75

 القانون التجاري  75 - 75

 القانون االجتماعي 40 - 40

 النظام الجبائي - 100 100

 اإلحصاء 60 - 60

 امة: املفاهيم األساسيةاملحاسبة الع 80 - 80

 املحاسبة العامة: العمليات الجارية 100 - 100

 الجبائيةو تماعية رسوم االجمعالجة الرواتب وال 50 - 50

 املحاسبة العامة: عمليات نهاية السنة 100 - 100

 املحاسبة التحليلية - 90 90

  املحاسبة املعمقة ومراجعة الحسابات - 140 140

 حيد واملعايير املحاسبية الدوليةالتو  - 80 80

 الرياضيات املالية 60 - 60
 التحليل املالي - 80 80

 لوحة التحكميزانيات و امل - 80 80

  إدارة النقد - 50 50
 سوق الرساميل - 50 50

 التدريب داخل املقاولة - 240 240

 املجموع 1045 1065 2110

 
 
 
 
 
 

 

«
«
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 تخصصاملتقني ال: املستوى 
 واإلعالم لالجديدة لالتصا التكنولوجياقطاع: 

 االتصاالت ي متخصص في: تقنالتخصص
 

 املدة الزمنية بالساعة
 الوحدة التكوينية

 السنة األولى السنة الثانية املجموع
 العربيةاللغة  30 - 30

 تواصل كتابي وشفوي  72 36 108

 جليزية تقنيةإن 35 35 70

 مهن التكوين في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال 30 - 30

 التناظرية االلكترونيات 120 - 120

 أساسيات تكنولوجيا اإلعالم 75 - 75

 دارات الدبدبة والتصفية  75 - 75

 االلكترونيات الرقمية واملكروبروسيسور  100 - 100

 دارات التعديل 75 - 75

 حة والسالمة بالعملالص 30 - 30

 تثبيت الهوائيات 75 - 75

 املقاولة ومحيطها 30 - 30

ط م 120 - 120 رب يات ل ن ق صت كيعدات االت ل س ال  ال ال

ية 60 - 60 ترون ك يعات إل جم سومات وت  ر

ية 60 - 60 ل ك ي ه الت ال كاب  ال

صال - 75 75 والت االت وك روت بث وب يات ال ن ق  ت

ف - 90 90 هات ظام ال  ن

 صريةألياف ب - 60 60

 شبكة معلوماتية - 100 100

 IPهاتفية   - 90 90

الت - 120 120 كاب ع ال وزي تاد ت الح ع ص يب وإ رك  ت

 هاتف نقال - 90 90

ساعدة - 60 60 ة امل طاق ظم ال  ن

 ريادة األعمال - 30 30

 وسائل البحث عن العمل - 30 30

 التدريب باملقاولة - 240 240

 املجموع 987 1056 2043
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«
«
«

تقنيات لربط معدات االتصال الالسلكي

رسومات وتجميعات إلكترونية

الكابالت الهيكلية

تقنيات البث وبروتوكوالت االتصال

نظام الهاتف

تركيب وإصالح عتاد توزيع الكابالت

نظام الطاقة املساعدة
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 تخصص    املتقني ال املستوى:
   سينماالبصري وال السمعي القطاع:

 جاإلنتامتخصص في املحافظة وتسيير  التخصص: تقني
 

 املدة الزمنية بالساعة
 الوحدة التكوينية

 السنة األولى السنة الثانية املجموع
  ةالعربياللغة  30 - 30

  التواصل الشفوي والكتابي 72 36 108

  ثقافة الشراكة - 50 50

  احرفة وتكوين في السينم 15 - 15

  باإلنجليزيةالتواصل في املحيط العملي  80 60 140

 تكنولوجيا املعلومات والشبكة 60 - 60

 املحيط االقتصادية والقانونية 55 - 55

 الفني للمشروعو  التاريخي الثقافيالسياق  65 60 125

 تحليل الصور واألصوات 60 60 120

 تركيب الصور واألصوات 70 70 140

 ة والسالمةالنظاف 30 - 30

 عداد السيناريوإ 25 - 25

 إجراءات إنشاء املشروع 20 - 20

 أساسيات املحاسبة العامة 80 - 80

 إعداد وتنظيم اإلنتاج  180 - 180

 األساسيات املالية - 50 50

   قواعد النظام الضريبي - 30 30

 تنظيم اإلنتاج: التمويل - 120 120

 القواعد القانونية - 55 55

 تتبع القانوني لإلنتاجال - 100 100

 التوزيع والبيع اإلدارة، - 65 65

 تحقيق مشاريع األفالم 100 100 200

 وسائل البحث عن عمل - 15 15

  التدريب داخل الشركة - 160 160

 املجموع 942 1031 1973
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املحيط االقتصادي والقانوني

«

«
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 تخصصاملتقني ال املستوى:
  الغذائية  ةالصناع :القطاع 

 الزيتون  تقنياتي زراعة و تقني متخصص ف التخصص:
 

 الوحدة التكوينية املدة الزمنية بالساعة

 السنة األولى السنة الثانية املجموع
 

 لعربيةللغة ا 30 - 30
  كتابيالتواصل الشفوي وال 72 36 108
  تقنيات اللغة اإلنجليزية 35 35 70
  ثقافة الشراكة - 50 50
 حرفة وتكوين  15 - 15
   ياتاملعلوم 60 - 60
 االحصاء التطبيقي 60 - 60
 الكيمياء الغذائية 75 - 75
 بيولوجيا النبات 45 - 45
 الهندسة الزراعية 45 - 45
 امليكروبيولوجيا الغذائية 90 - 90
  الكهرباء، االلكترونيك والكهربائية اإللكترونية 45 - 45
 هندسة العمليات الغذائية 75 - 75
 دروليكية والهوائيةمليكانيك الهيا 60 - 60
 الخدمات الصناعية  30 - 30
 السالمة وحماية البيئة 30 - 30
  الجودة تدبير و  اإلشهاد - 75 75
  تدبير اإلنتاج - 45 45
   وتكوين شركة عن عملحث تقنيات الب - 30 30

 التقنيات الزراعية إلنتاج الزيتون  180 - 180
  الزيتون يدي في زراعة التدريب التمه 90 - 90
  الجني بعد وخصائص الزيتون  مميزات - 30 30

 عمليات إنتاج زيت الزيتون  - 105 105
 عمليات إنتاج زيتون املائدة - 120 120
 ثانوية للزيتون  تثمين املنتجات ال - 60 60
 التعبئة والتغليف - 45 45
  تنظيف وتطهير االليات واملعدات  - 30 30
   راقبة الفيزيائية والكيميائيةوامل التحليل - 75 75
 التحليل الحس ي - 30 30
 املستوى األول للصيانة - 30 30
 تسويق وبيع املنتجات - 30 30

 املنهي   طواإلدماج داخل الوس التدريب - 230 230

 املجموع 1037 1056 2093
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

«
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  تخصصاملتقني الستوى: امل         
 القطاع: الصناعة امليكانيكية          
 متخصص في املجوهرات   التخصص: تقني          

 

 املدة الزمنية بالساعة
 الوحدة التكوينية 

 السنة األولى  السنة الثانية  املجموع

30 - 30 
 

 العربية اللغة 

 التواصل الشفوي والكتابي  72 36 108

 نية نجليزية التقاال  35 35 70

 القانون التشريعي للمقاوالت الصغرى واملتوسطة - 30 30

 حرفة وتكوين في مجال املجوهرات  20 - 20

 تاريخ الفن  15 - 15

 سالمة بعمل الصناعة امليكانيكيةوال النظافة 15 - 15

 الحسابات املهنية  50 - 50

 الرسم التقني  120 - 120

 ا املهنية التكنولوجي 110 - 110

 مفاهيم في علم األحجار الكريمة 30 - 30

 مفاهيم أساسية في مقاومة املواد 55 - 55

 االشتغال باملعدن  348 - 348

 تقنيات التمامة  40 - 40

 املكتبيات  20 - 20

 االشتغال بالشمع  - 160 160

 ممارسة تذويب الشمع الضائع 40 - 40

   تقنيات مراقبة الجودة 20 - 20

 ساب ثمن تكلفة للجوهرة واعداد التسعيرة ح - 35 35

 تقنيات البيع واملفاوضة  - 50 50

 الرسم الفني  - 90 90

85 85 - 
لحاسوب والتصور بمساعدة تصور الجواهر باستعمال الرسم بواسطة ا

 الحاسوب

 نتاج تسيير اإل  - 34 34

 مشروع التوليف   - 180 180

 عمل طرق البحث عن  - 15 15

 املهارات البسيطة  - 30 30

 التدريب باملقاولة  - 240 240

 املجموع 1020 1020 2040

«
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 تخصصامل تقنيالاملستوى: 
 الفندقة والسياحة القطاع:

  السياحي في املناطق الطبيعيةاإلرشاد  التخصص:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 املدة الزمنية بالساعة
 الوحدة التكوينية

 السنة األولى السنة الثانية املجموع
30 

 للغة العربيةا 30 - 

180 
 

 الكتابة والتواصل الشفهي 120 60

70 
 

 التقنية نجليزيةاللغة اإل  35 35

50 
 

  ثقافة الشراكة - 50

15 
 ل اإلرشاد السياحي في املناطق الطبيعيةحرفة وتكوين في مجا 15 - 

90 
 السياحة وبيئتها 90 - 

120 
 ياحةاللغة الفرنسية التطبيقية للس 120 - 

120 
 التطبيقية للسياحة اإلنجليزيةاللغة  120 - 

120 
 التواصل بلغة أجنبية ثالثة 120 - 

105 
 الجغرافية السياحية باملغرب 105 - 

45 
 كنولوجيات املعلومات الجديدةاإلعالميات وت 45 - 

105 
 التراث التاريخي والثقافي للمغرب 105 - 

75 
 أخالقيات املهنة 75 - 

75 
 

 ألوساط الطبيعيةالبيئة وا - 75

90 
 

 التواصل - 90

90 
 

 خرائطية - 90

75 
 

 مسار الرحالت - 75

45 
 

   اإلسعافات األولية والبقاء على قيد الحياة - 45

60 
 

 لتنمية املستدامةا - 60

80 
 

 أنشطة رياضية وبدنية - 80

90 
 

 منتجات سياحة املغامرات - 90

60 
 

 السياحةتسيير الرحالت  - 60

45 
 

 املهام اإلدارية - 45

15 

 

 سبل البحث عن وظيفة - 15

 تدريب ميداني - 140 140
 املجموع 980 1010 1990

«
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 تخصص   املتقني ال وى:املست
 الفندقة والسياحة القطاع:

 واالستقبال اإلقامةتقني متخصص في  :التخصص
 

 الساعةاملدة الزمنية ب
 لوحدة التكوينيةا

 السنة األولى السنة الثانية املجموع
 تعريف شامل بالفندقة والسياحة 60 - 60

 تنظيم اإلدارة املسؤولة على االيواء الفندقي 40 - 40

 تقنيات العالقات املهنية 40 - 40

 اللغة العربية 30 - 30

 تطوير وتحسين اللغة الفرنسية 80 80 160

 تحسين اللغة اإلنجليزيةتطوير و  60 60 120

اللغة األجنبية الثالثة )اللغة الصينية اللغة الروسية اللغة اإلسبانية أو  00 60 60
 اللغة األملانية( 

 وظيفة الحجوزات الفندقيتدبير وتسيير  80 - 80

 تقنيات الترحيب الفندقي 70 - 70

 تدبير وتسيير مكتب االستقبال 100 - 100

 فة االستعالمات والخدماتراسة وظيد 70 - 70

 تنظيم خدمة الطوابق واملغسلة 80 - 80

 تقنيات بيع وتسويق املنتجات الفندقية 60 - 60

 وظيفة الصندوق والفوترة 80 - 80

 التدخل في مجال األمن والسالمة الفندقية 60 - 60

 التعريف بالبيئة املقاوالتية الفندقية - 60 60

 والثقافي للمغربالطبيعي التراث  - 60 60

 تدبير املوارد البشرية - 60 60

 التحديث اليومي للحسابات املتعلقة بالزبائن - 100 100

 قة بالفندقةدراسة تدبير تقنيات املردودية املتعل - 60 60

 السياحة املسؤولة والتنمية املستدامة  - 60 60

 تقنيات املعلوميات - 60 60

 الخاص بالتدبير الفندقي يملعلوماتاالبرنامج  - 50 50

 التدريب داخل املقاولة - 360 360

 تقنيات البحث عن الشغل - 30 30

 املجموع 910 1100 2010

 

اللغة األجنبية الثالثة))اللغة الصينية،)اللغة الروسية،)اللغة اإلسبانية أو اللغة األملانية(

«
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     تخصصاملتقني الاملستوى: 
 الفندقة والسياحة القطاع:

  : تدبير الصيانة الفندقيةالتخصص
 

 املدة الزمنية بالساعة
 الوحدة التكوينية

 السنة األولى سنة الثانيةال جموعامل
 اللغة العربية 30 - 30

 التواصل الكتابي والشفوي  120 60 180

 اللغة اإلنجليزية التقنية 35 35 70

  ثقافة الشراكة - 50 50

 حرفة وتكوين في الصيانة الفندقية 15 - 15
 والفيزياء التطبيقية مالعلو  45 - 45
 ي، واإلحصاءاتب الرياض طرق التحليل والحسا 45 - 45
 أنظمة التحكم املستخدمة في الصيانة 45 - 45

 صيانة التركيبات الكهربائية 165 - 165
 صيانة محطات التبريد 165 - 165
 رافق التوزيع واملعالجة الجويةصيانة م 120 - 120
 صيانة مرافق توزيع املياه ومعالجتها 105 - 105
 اه الساخنةئة وامليصيانة منشآت التدف - 120 120
 صيانة املباني - 45 45
 السالمة الكهربائية 30 - 30
 أمن املمتلكات والناس 60 - 60

 خدمة الصيانة - 120 120
 استراتيجية الصيانة - 60 60
 إدارة وتحسين الربحية - 60 60
 إدارة الفريق - 60 60
 الدراسة التقنية - 75 75
 فرنسيةاللغة الالكتابة املهنية ب - 60 60
 اإلنجليزية في سياق العمل - 50 50
 تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا املعلومات الجديدة - 60 60
 وسائل البحث عن عمل - 15 15

 بالتدري - 140 140

 املجموع 980 1010 1990
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

«
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     تخصصاملتقني الاملستوى:                 
   النسيج واملالبس الجاهزة القطاع:

 إنتاج املنسوجات والصيانة التخصص:                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
 املدة الزمنية بالساعة

 الوحدة التكوينية
 لىالسنة األو  السنة الثانية املجموع

 العربية اللغة 30 - 30

                                                                         الشفوي       و التواصل الكتابي  72 36 108

                           النجليزية                                                                                               ا 35 35 70

           توسطة                                                                               قانون الشغل /الشركات الصغرى وامل - 30 30

 املهارات الذاتية                 15 15 30

                                                      حرف وتدريب                                30 - 30

                                    النسيج                                                                              مواد  45 - 45

 الصحة والسالمة وحماية البيئة                        45 - 45

                                     قيادة وصيانة معدات النسيج                                        120 - 120
 الخياطة                                                                                   منتوجو الثوب و تجارب على املواد، الخيط   90 - 90

                             ل وظيفي ومبادئ الكترونية                                            تحلي - 60 60

                                                                 التلفيف(  و مشط، االلتصاق  النسيج )رسم،إعداد  120 - 120

                                                     تطبيق وتحليل ثوب مدرع بسيط   150 - 150

 CAO النسيج،سيج   خلق ن    - 120 120

                                                 التواصل في مجال الشغل                                 60 - 60

                                                  (             1االندماج في سوق العمل )تدريب  120 - 120

             ملهنية                                                                              املواقف ا 30 - 30

 تطبيق وتحليل ثوب مدرع مركب                                                      - 90 90

                      تطبيق وتحليل ثوب مدرع جاكار                                 - 120 120

                  صباغة وطباعة املنسوجات                       توضيب، - 150 150

                             إنهاء املنسوجات                                                               60 - 60

                                                                              إدارة الوقت                    30 - 30

      إدارة جودة اإلنتاج                                                                                    45 - 45

                                                                                              نسيج GPAOوإدارة اإلنتاج  - 60 60

 ليات الصيانة                                                                تنظيم عم - 120 120

                                                                                      أسس إدارة الجودة   60 - 60

                                                                           إدارة الجودة                                              45 - 45

                                                                                      تنسيق فريق العمل     - 60 60

                                       (                        2االندماج في سوق العمل )تدريب  - 220 220

 ملجموعا 1202 1116 2318

«

«
«
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 تخصص   املتقني الاملستوى: 

 القطاع: الهندسة الكهربائية 
 كلكترونيإلتقني متخصص في صناعة ا التخصص:

 
 املدة الزمنية بالساعة

 لوحدة التكوينيةا
 السنة األولى السنة الثانية املجموع

 العربيةاللغة  30 - 30

 الشفوي التواصل الكتابي و  72 36 108

 اللغة اإلنجليزية التقنية 35 35 70

 قافة الشراكةث - 50 50

 املهنة والتكوين 15 - 15

 التحسيس بمفهوم الجودة - 15 15

 الدوائر الكهربائية 120 - 120

 الدوائر اإللكترونية التماثلية 120 - 120

 الدوائر اإللكترونية الرقمية 120 - 120

60 
- 

60 (DAO) يات ب ت ك ياتوب م يم رمج صم ت  ال
 

 الدوائر الطاقة الكهربائية 90 - 90

 Cلغة البرمجة  60 - 60

 1أنظمة امليكروكنترولر  60 - 60

 االلكترونية بطائقالتجميع  70 - 70

 ارة الصيانةإد 30 - 30

 أجهزة االستشعار واملكيفات 60 - 60

 (PID)تكنولوجيا التحكم والضبط  - 60 60

 اإلشاراتمعالجة  - 120 120

 بائيةالكهر التحكم اإللكتروني في األحمال  - 60 60

 استكشاف األخطاء وإصالحها - 60 60

 2أنظمة امليكروكنترولر  - 90 90

 ة وتقنيات النانواإللكترونيات الدقيق - 30 30

 تجميع املكونات االلكترونية الدقيقة - 60 60

  نهاية التكوينمشروع  - 80 80

 تدريب داخل الشركةال - 240 240

 املجموع 942 936 1878
 
 
 
 
 
 

 

)DAO((مكتبيات وبرمجيات التصميم

«

«
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 تخصصاملتقني الستوى: امل
   القطاع: معدات الطيران

 سطحةأل متخصص في معالجة ا التخصص: تقني
 

 عةاملدة الزمنية بالسا
 الوحدة التكوينية

 السنة األولى السنة الثانية املجموع
 العربية 30 - 30

108  
36 

 كتابيالتواصل الشفوي وال 72
 اللغة اإلنجليزية التقنية 35 35 70
 القانون التشريعي للعمل )الشركات الصغيرة واملتوسطة( 0 30 30
 حرفة وتكوين 30 - 30
 ةقواعد النظافة والسالم 30 - 30
 الكيمياء العامة 75 - 75
 الفيزياء التطبيقية 60 - 60
 كيمياء املواد 45 - 45
 املواد واملعالجات 60 - 60
 الرسم الصناعي 45 - 45
 مكونات الطائرات 30 - 30
 الكهرباء األساسية واإللكترونيات 75 - 75
 الكيمياء الكهربائية 90 - 90
 الكيمياء التحليلية 75 - 75

 عمليات املعالجة السطحية 120 - 120
 ظواهر النقل - 75 75
  األتمتة، واألجهزة والتحكم في العملية - 75 75
 إعداد ظروف التصنيع - 60 60
 إعداد األسطحة - 60 60

 تحقيق عالجات وطالء األسطحة - 120 120
 تقنيات التحكم - 75 75
 صيانة املعدات واملرافق - 45 45
 اإلنتاج إدارة - 45 45
 التوعية بحماية البيئة - 60 60
 جودة وقواعد الطيران - 30 30
 تقنيات القياس واالختبار - 45 45
 وسائل البحث عن عمل - 30 30

 محيط العملدماج داخل اإل  - 240 240
 املجموع 872 1061 1933

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللغة العربية

«

«
«

اإلدماج داخل محيط الشغل
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 تخصصامل تقنيالاملستوى: 
    معدات الطيران   القطاع:

 تقني متخصص في مجال األرصاد الجوية تخصص:ال
 

 الوحدة التكوينية املدة الزمنية بالساعة
 لسنة األولىا السنة الثانية املجموع

 
 العربيةاللغة  30 - 30

 لتواصل الكتابي والشفوي ا 108 - 108
 اللغة اإلنجليزية التقنية 35 35 70
 العمل تشريعات - 30 30
 حرفة وتكوين 15 - 15
 الرياضيات 70 - 70
 الفيزياء األساسية والديناميكا الحرارية 70 - 70
 ميكانيك السوائل 70 - 70
 موغرافيا والجغرافياالكوز  40 - 40

 جوي فيزياء الغالف ال 100 30 130
 (سحابة، رمز، رسالة)مالحظة  140 75 215
 علم الهواء 30 30 60
 األجهزة )التقليدية والتلقائية( 40 - 40
 علم القياس )املعايرة( 20 - 20
 اتصاالت األرصاد الجوية - 20 20
 ية(االستشعار عن بعد )النظرية والعمل - 30 30
 رادارات األرصاد الجوية والبرق  - 15 15

 التحليل والتنبؤ 60 65 125
 طقس الطيران 40 60 100
 طقس الغوص - 35 35
 األرصاد الجوية االستوائية - 20 20
 علم املناخ األساس ي - 50 50
 الجوية األحيائية( رصاداأل الزراعية األرصاد الجوية القطاعية )املائية،  - 40 40
 املعلوميات 80 - 80
 جويةاملساعدة في املالحة ال - 30 30

 ورشة عمل تحليل وتنبؤ أحوال الطقس - 120 120
 وتتبعه تخطيط املشروع - 40 40
 املنظمات الدولية - 15 15
 نقل املعلومات الجوية - 20 20
 طريقة البحث عن وظيفة - 15 15
 تسويق منتجات األرصاد الجوية - 15 15

 ة(دماج داخل محيط العمل )التدريب داخل الشركاإل  - 240 240
 موعجامل 948 1030 1978

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

اإلدماج داخل محيط الشغل))التدريب داخل الشركة(
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 تخصص املتقني الاملستوى: 
 السياراتمهن القطاع: 

 الضغاطة  أداة اختيار  ،كاتب الدراسةتقني متخصص في م التخصص:
 

 املدة الزمنية بالساعة
 الوحدة التكوينية 

 نة األولى الس السنة الثانية  املجموع 
 العربية اللغة  30 - 30

 التواصل الكتابي والشفوي  72 30 102
 االنجليزية التقنية  35 30 65
 طةالقانون التشريعي للمقاوالت الصغرى واملتوس 0 30 30
  الرسم الصناعي 90 - 90
  الوسم الوظيفي  40 - 40
  التصور بواسطة الحاسوب  80 - 80
  يب مواد الترك 50 - 50
 الحساب امليكانيكي 60 - 60
 ومة املوادمقا 70 - 70
  األدوات اللدنة واملركبة  48 - 48
 طرائق الحصول على القطع 60 - 60
  التركيب املعدني  80 - 80
  التركيب امليكانيكي  90 - 90
 تكنولوجيا أدوات املتابعة والضغاطة  - 40 40
  الكهرباء الصناعية  40 - 40
  أنظمة إستئالية  40 - 40
 املخططات امليكانيكية قراءة وتفسير  - 50 50

 التصنيع امليكانيكي  105 - 105
 عناصر التجميع امليكانيكي والترابطات  - 40 40
 طرائق الصونعة - 30 30
 مواد ومعالجات - 30 30
 ة الضغاطة ادأدراسة وتصور  - 50 50

 CATIA V5 التصميم امليكانيكي  - 330 330
  CATIA V5التصميم املساحتي     - 250 250
 CATIA V5البنية التحتية       - 30 30
40 40 - CATIA V5 – Knowledge Ware 
 اية البيئة واملناولة اإلنتظاف، السالمة وحم - 20 20
 تكنولوجيا السيارات  30 - 30
 املهارات البسيطة  - 30 30

 املجموع  1020 1030 2050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النظافة،)السالمة وحماية البيئة واملناولة
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 تخصصاملتقني الاملستوى: 
 السيارات  مهن القطاع: 

 ة الضغاطةادأاختيار تصنيع  ،: التصنيع على اآلالت ذات التحكم الرقميالتخصص
 

 املدة الزمنية بالساعة
 الوحدة التكوينية 

 السنة األولى  السنة الثانية  املجموع 
 العربية  اللغة 30 - 30

 تابي والشفوي التواصل الك 72 30 102
 االنجليزية التقنية  40 30 70
 املهارات البسيطة - 30 30
 حرفة وتكوين  30 - 30
  تكنولوجيا األدوات والضغاطات - 20 20
  الصحة والسالمة 30 - 30
 مكونات الطائرات  60 - 60
 الرياضيات واالحصائيات  45 - 45
 املعلوميات املكتبيات  45 - 45
 كانيكا العامة املي 60 - 60
 الوثائق التقنية  60 - 60
 املواد والطرائق 30 - 30
 قراءة مخططات املادة - 30 30
 التصور بواسطة الحاسوب 60 - 60
 طرائق الصونعة 90 - 90

 نتاج إل سيرورة ا 120 - 120
 برمجة اآلليات ذات التحكم الرقمي 165 - 165
 صونعة اتفاقية 83 - 83
 د والعالجات املوا - 30 30
 مترياء - 30 30
  لوجيا أدوات القطعتكنو  - 30 30
 التفريز االتفاقي وأشغال التصويب - 40 40
  سيرورة الصناعة - 50 50
 محاور   5و 3نعة ذات برمجة مراكز الصو  - 40 40

 صونعة اآلالت كهرتحات بالسلك. - 140 140
 محاور  3صونعة القطع في مراكز الصونعة ذات  - 230 230
 محاور  5لصونعة ذات صونعة القطع في مراكز ا - 260 260
 استنظاف، السالمة، املحيط واملناولة  - 30 30

 املجموع 1020 1020 2040
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

النظافة،)السالمة وحماية البيئة واملناولة
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 تخصصاملتقني لااملستوى: 
 السيارات  مهنالقطاع:  

    ة الضغاطةادأ ،واسطة الحاسوبمنهج الصناعة ب اختيار  ،التصنيع على اآلالت ذات التحكم الرقميالتخصص: 
 

 زمنية بالساعةاملدة ال
 الوحدة التكوينية 

 السنة األولى  السنة الثانية  املجموع 
 العربية  اللغة 30 - 30

 صل الكتابي والشفوي التوا 72 30 102
 االنجليزية التقنية  40 30 70
 املهارات البسيطة  - 30 30
 حرفة وتكوين  30 - 30
  تكنولوجيا األدوات والضغاطات  - 20 20
 الصحة والسالمة  30 - 30
 مكونات الطائرات  60 - 60
 الرياضيات واالحصائيات  45 - 45
 املعلوميات املكتبيات 45 - 45
 امليكانيك العامة  60 - 60
 الوثائق التقنية 60 - 60
 املواد والطرق  30 - 30
 قراءة مخططات األدوات   - 30 30
 التصور بواسطة الحاسوب  60 - 60
 طرق الصونعة 90 - 90

 طريقة الصناعة 120 - 120
 برمجة اآلالت بتحكم رقمي 165 - 165
 صونعة اتفاقية 83 - 83
 العالجات املواد و  - 30 30
 مترياء - 20 20
 تكنولوجيا أدوات القطع - 30 30
  سيرورة الصناعة  - 50 50

 واسطة سلك محاور وكهرتحات ب 2.5اسطة الحاسوب: الدهن الصناعة بو  - 260 260
 محاور  5و  CN 3الصناعة بواسطة الحاسوب: عمل - 400 400
 أنظمة وتقنيات الصناعة - 30 30
 أداة حادة وبالشرارةصونعة ب - 40 40
 وسالمة املحيط واملناولة النظافة - 20 20

 املجموع 1020 1020 2040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«
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 تخصصامل التقنيى: املستو 
 ت السيارا مهنالقطاع:  

 : تقني متخصص في التشخيص وااللكترونيك املحمولة  التخصص
 

 املدة الزمنية بالساعة
 الوحدة التكوينية

 السنة األولى انيةالسنة الث املجموع

 لعربية للغة اا 30 - 30

 التواصل الشفوي والكتابي  72 36 108

 نية االنجليزية التق 35 35 70

 الت الصغرى واملتوسطة القانون التشريعي للمقاو  - 30 30

 حرفة وتكوين في قطاع السيارات  30 - 30

 الصحة والسالمة في مجال إصالح السيارات 40 - 40

 دراسة وتشخيص محرك حراري  120 - 120

  تشخيص األنظمة الكهربائية للسيارات  120 - 120

 والزولجة تشخيص نظام التبريد  40 - 40

 واملكننة  مبادئ الكهروبيات 100 - 100

  تشخيص واصالح محرك بنزين  100 - 100

 مبادئ امليكانيكا التطبيقية  80 - 80

 الرسم الصناعي  60 - 60

  تشخيص نظام الكبح 80 - 80

 االصطيان الوقائي للمركبات  40 - 40

  تشخيص واصالح محرك ديازال - 100 100

 طبيق سيرورة التشخيص  ت - 40 40

 ص واعادة تشغيل نظام التوصيل تشخي - 100 100

 تشخيص نظام التعليق والقيادة - 80 80

  املعلوميات الصناعية  - 60 60

 م التكييفتشخيص نظا - 60 60

 تسيير مشغل - 60 60

 تكنولوجيا املركبات الهجينة   - 40 40

  السيارة  تشخيص أنظمة الرفاهية وسالمة - 70 70

 طرق البحث عن عمل  - 15 15

 التدريب باملقاولة  - 240 240

 املجموع 947 966 1913

«
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وزارة الثقافة والشباب والرياضة

 ق4بليلوزي4يبلثقانةيوبلشبابيوبل4ياضةيلقم)3).5)6))صادليفي)9)لا ع)

بلثقانة) وزي4ي ق4بلي بتغ ي3ي ()(3(3 أكتوا4) ((6(  144(  بألول)

 ((336 أكتوا4) ((6(  14(7 شوبل) (( بتاليخ) ((45(.36 لقم)

بتحديديفظاميبمتحانيبلكفاءةيبملهن ةيللت3قييإلىيدلجةيأستاذ)

بلتعل ميبلفنييمساعديمنيبلدلجةيبألولى.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء)على قرار وزير الثقافة رقم)2452.06)الصادر في)3)شوال)1427 

بتحديد نظام امتحان الكفاءة املهنية للترقي إلى) ()2006 أكتوبر) (26(

درجة أستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة األولى،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقتضيات املادة الرابعة من قرار وزير) على النحو التالي،) تغير،)

1427 شوال) (3 الصادر في) (2452.06  الثقافة املشار إليه أعاله رقم)

)26)أكتوبر)2006():

»املادة الرابعة.)-)يشتمل االمتحان على اختبارات كتابية.

»االختبارات الكتابية):

بملعاملبملدةبال تبال

موضوع حول مضامين ومناهج تلقين مختلف املواد املتعلقة 

بالفنون الثقافية.

وضع تقرير يتعلق باملهام املوكولة للمرشح.

ساعتان )2(

ساعتان )2(

2

2

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

في صادلي ((6(6.(3 لقم) وبل4ياضةي وبلشبابي بلثقانةي لوزي4ي  ق4بلي

 9)لا عيبألول))144 )6))أكتوا4)3)3)()بتغ ي3يق4بليوزي4يبلثقانة

 ((336 أكتوا4) ((6(  14(7 شوبل) (( بتاليخ) ((45(.36 لقم)

بتحديديفظاميبمتحانيبلكفاءةيبملهن ةيللت3قييإلىيدلجةيأستاذ)

بلتعل ميبلفنييمساعديمنيبلدلجةيبلثاف ة.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء)على قرار وزير الثقافة رقم)2453.06)الصادر في)3)شوال)1427 

بتحديد نظام امتحان الكفاءة املهنية للترقي إلى) ()2006 أكتوبر) (26(

درجة أستاذ التعليم الفني مساعد من الدرجة الثانية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقتضيات املادة الرابعة من قرار وزير) على النحو التالي،) تغير،)

1427 شوال) (3 الصادر في) (2453.06  الثقافة املشار إليه أعاله رقم)

)26)أكتوبر)2006():

»املادة الرابعة.)-)يشتمل االمتحان على اختبارات كتابية.

»االختبارات الكتابية):

بملعاملبملدةبال تبال

إنشاء في موضوع عام.

موضوع حول مضامين ومناهج تلقين مختلف املواد املتعلقة 

بالفنون والثقافة.

ساعتان )2(

ساعتان )2(

2

2

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.
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 ق4بليتأديبييلل جلسيبلوطنييله ئةيبلب اط4ةيبلوطن ة

لقم)DD/18/331)صادليفي)6))منيصف4))144 )14)أكتوا4)3)3))

املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980()

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصادر) (1.93.230 وعلى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)

يتعلق بهيئة البياطرة  ()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 في)

الوطنية،)ال سيما املادة)54)منه)؛

كمجلس) املنعقد  الشمالي  للوسط  الجهوي  املجلس  قرار  وعلى 

تأديبي بتاريخ)8)يناير)2018)؛

وعلى طلب االستئناف الذي تقدمت به الدكتورة أمال العسري)

بتاريخ)5)مارس)2018 والرامي إلى إلغاء)القرار التأديبي االبتدائي)؛

بتاريخ التأديبي  امللف  في  املجرى  التحقيق  لجنة  محضر   وعلى 

16)أبريل)2018 ؛

الوطنية) البياطرة  لهيئة  التأديبي  املجلس  اجتماع  وعلى محضر 

املنعقد بتاريخ)27)يونيو)2018)؛

وبعد االطالع على الوثائق املكونة للملف والتداول في شأنه طبقا)

للمقتضيات القانونية املتعلقة باملسطرة التأديبية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوقف قيد الدكتورة أمال العسري التي تزاول مهنة طبيبة بيطرية)

 بالعيادة البيطرية الكائنة بجماعة أزرو،)رقم)153،)زنقة)5،)حي رطاحة،

وذلك ملدة ستة))6()أشهر من جدول هيئة البياطرة الوطنية.

املادة الثانية

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

الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من صفر)1442 )14)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : بدر طنشري الوزاني.

 ق4بليتأديبييلل جلسيبلوطنييله ئةيبلب اط4ةيبلوطن ة

لقم)DD/19/331)صادليفي)6))منيصف4))144 )14)أكتوا4)3)3))

املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980()

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصادر) (1.93.230 وعلى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)

يتعلق بهيئة البياطرة  ()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 في)

الوطنية،)ال سيما املادة)54)منه)؛

كمجلس) املنعقد  الشمالي  للوسط  الجهوي  املجلس  قرار  وعلى 

تأديبي بتاريخ)8)يناير)2018)؛

وعلى طلب االستئناف الذي تقدم به الدكتور عبد القادر قنديل)

بتاريخ)2)أبريل)2018)والرامي إلى إلغاء)القرار التأديبي االبتدائي)؛

بتاريخ) التأديبي  امللف  في  املجرى  التحقيق  لجنة  محضر  وعلى 

10)يناير)2019)؛

الوطنية) البياطرة  لهيئة  التأديبي  املجلس  اجتماع  وعلى محضر 

املنعقد بتاريخ)8)مارس)2019)؛

وبعد االطالع على الوثائق املكونة للملف والتداول في شأنه طبقا)

للمقتضيات القانونية املتعلقة باملسطرة التأديبية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوقف قيد الدكتور عبد القادر قنديل الذي يزاول مهنة طبيب)

كيكو) ايت فريكو،) بيطري بالعيادة البيطرية الكائنة بإقليم بوملان،)

املركز،)وذلك ملدة ثالثة))3()أشهر من جدول هيئة البياطرة الوطنية.

املادة الثانية

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

الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من صفر)1442 )14)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : بدر طنشري الوزاني.

إعالفاتيواالغات



)7)7الجريدة الرسمية عدد)6939 - 14)ربيع اآلخر)1442 )30)نوفمبر)2020(  

 ق4بليتأديبييلل جلسيبلوطنييله ئةيبلب اط4ةيبلوطن ة

لقم)DD/19/)33)صادليفي)6))منيصف4))144 )14)أكتوا4)3)3))

املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980()

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصادر) (1.93.230 وعلى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)

يتعلق بهيئة البياطرة  ()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 في)

الوطنية،)ال سيما املادة)54)منه)؛

كمجلس) املنعقد  الشمالي  للوسط  الجهوي  املجلس  قرار  وعلى 

تأديبي بتاريخ)8)يناير)2018)؛

وعلى طلب االستئناف الذي تقدم به الدكتور حسن عراقي حسيني)

بتاريخ)19)مارس)2018 والرامي إلى إلغاء)القرار التأديبي االبتدائي)؛

بتاريخ) التأديبي  امللف  في  املجرى  التحقيق  لجنة  محضر  وعلى 

10)يناير)2019)؛

الوطنية) البياطرة  لهيئة  التأديبي  املجلس  اجتماع  وعلى محضر 

املنعقد بتاريخ)8)مارس)2019)؛

وبعد االطالع على الوثائق املكونة للملف والتداول في شأنه طبقا)

للمقتضيات القانونية املتعلقة باملسطرة التأديبية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوقف قيد الدكتور حسن عراقي حسيني الذي يزاول مهنة طبيب)

بيطري بالعيادة البيطرية الكائنة بجماعة ازرو،)رقم)17،)زنقة موالي)

مصطفى،)وذلك ملدة ثالثة))3()أشهر من جدول هيئة البياطرة الوطنية.

املادة الثانية

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

الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من صفر)1442 )14)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : بدر طنشري الوزاني.

 ق4بليتأديبييلل جلسيبلوطنييله ئةيبلب اط4ةيبلوطن ة

لقم)DD/19/)33)صادليفي)6))منيصف4))144 )14)أكتوا4)3)3))

املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980()

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصادر) (1.93.230 وعلى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)

يتعلق بهيئة البياطرة  ()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 في)

الوطنية،)ال سيما املادة)54)منه)؛

كمجلس) املنعقد  الشمالي  للوسط  الجهوي  املجلس  قرار  وعلى 

تأديبي بتاريخ)8)يناير)2018)؛

وعلى طلب االستئناف الذي تقدمت به الدكتورة هدى الحمداني)

بتاريخ)19)مارس)2018 )والرامي إلى إلغاء)القرار التأديبي االبتدائي)؛

بتاريخ) التأديبي  امللف  في  املجرى  التحقيق  لجنة  محضر  وعلى 

10)يناير)2019)؛

الوطنية) البياطرة  لهيئة  التأديبي  املجلس  اجتماع  وعلى محضر 

املنعقد بتاريخ)8)مارس)2019)؛

وبعد االطالع على الوثائق املكونة للملف والتداول في شأنه طبقا)

للمقتضيات القانونية املتعلقة باملسطرة التأديبية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوقف قيد الدكتورة هدى الحمداني التي تزاول مهنة طبيبة بيطرية)

تمحضيت،) الحي اإلداري،) بالعيادة البيطرية الكائنة بإقليم إفران،)

وذلك ملدة ثالثة))3()أشهر من جدول هيئة البياطرة الوطنية.

املادة الثانية

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

الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من صفر)1442 )14)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : بدر طنشري الوزاني.


