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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

فهرست

نصوصدعامة

 لسالمةد لصحيةدلللنتجاتد لغذ ئية.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

 )2020 )23 ديسمبر   1442 8 جمادى األولى  في  3140.20 صادر  رقم 

بتغيير وتتميم قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1438 القعدة  15 من ذي  في  593.17 الصادر  والغابات رقم  واملياه 

واملنتجات  للنباتات  الصحي  بالتفتيش  املتعلق   )2017 أغسطس   8(

1144النباتية وغيرها من األشياء عند االستيراد............................................... 

نصوصدجاصة

إقليمدتاز8.د-دنزعدملكيةدقطعدأرضية.

مرسوم رقم 2.20.881 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة وبناء مسالك الولوج ملركز اإلفراغ 

وللحقل الريحي إلنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات املتجددة والستغالله 

 ................ 1145بإقليم تازة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض.

إقليمدكلليم.د-دتحد1دد مللكد لعلوميد لبح1ي.

مرسوم رقم 2.20.933 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1442 )27 يناير 2021( 

إلى بين واد اسكا  املمتد ما  للمقطع  البحري  العمومي  امللك   بتحديد 

واد الرملة من الوتد رقم B1 إلى الوتد رقم B128 ومصب واد بويسافن 

من الوتد رقم B1 إلى الوتد رقم B8 التابعين للنفوذ الترابي لجماعة 

 ............................................................... 1158الشاطئ األبيض بإقليم كلميم.
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علىد رتفد لتحلالتد و ملصا قةد بالبياند لجغ1 فيد  العتف فد
 لخاصدبهد:

»زيتد لزيتوندزيزدكيف«.	د

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 1979.20 صادر في 6 ذي الحجة 1441 )27 يوليو 2020( يتعلق 

باالعتراف بالبيان الجغرافي »زيت الزيتون زيز كير« واملصادقة على دفتر 

1160التحمالت الخاص به............................................................................... 

»زيتد لزيتوندتف1سيت«.	د

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

 )2020 1442 )4 نوفمبر  18 من ربيع األول  2700.20 صادر في  رقم 

في  الصادر  رقم 1716.15  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  بتغيير 

6 شعبان 1436)25 ماي 2015( املتعلق باالعتراف بالبيان الجغرافي 

 ... 1162»زيت الزيتون تفرسيت« واملصادقة على دفتر التحمالت الخاص به. 

 لهيدروكاربور ت.د-د ملو رقةدعلىدملحقدباتفاقدنفطي.

قرار مشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير االقتصاد واملالية وإصالح 

اإلدارة رقم 129.21 صادر في 21 من جمادى األولى 1442 )5 يناير 2021( 

 »SIDI( MOKTAR النفطي  باالتفاق   1 رقم  امللحق  على  باملوافقة 

بين   )2020 أكتوبر   12(  1442 24 من صفر  في  املبرم   ONSHORE«

 »Sound( Energy وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب 

 .................................................................. .Morocco(South(Limited«1162

تفويضد إلمضاءدو لسلطةدو ملصا قةدعلىد لصفقات.

في  صادر   3073.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

 ...................... 91163 ربيع األول 1442 )26 أكتوبر 2020( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3074.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

9 ربيع األول 1442 )26 أكتوبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 1163على الصفقات.

في  صادر   3075.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

9 ربيع األول 1442 )26 أكتوبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 1165على الصفقات.

في  صادر   3076.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

9 ربيع األول 1442 )26 أكتوبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 1166على الصفقات.

في  صادر   3077.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

9 ربيع األول 1442 )26 أكتوبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 1167على الصفقات.

1442 األول  ربيع  من   27 في  صادر   59.21 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 

 .......... 1169)13 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

1442 األول  ربيع  من   27 في  صادر   65.21 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 

 .......... 1170)13 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

رقم 60.21 صادر في 2 جمادى األولى 1442 )17 ديسمبر 2020( بتفويض 

1172اإلمضاء واملصادقة على الصفقات............................................................ 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقم 61.21 صادر في 2 جمادى األولى 1442 )17 ديسمبر 2020( بتفويض 

1173اإلمضاء....................................................................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقم 62.21 صادر في 2 جمادى األولى 1442 )17 ديسمبر 2020( بتفويض 

1173اإلمضاء واملصادقة على الصفقات............................................................ 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقم 63.21 صادر في 2 جمادى األولى 1442 )17 ديسمبر 2020( بتفويض 

1174اإلمضاء....................................................................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقم 64.21 صادر في 2 جمادى األولى 1442 )17 ديسمبر 2020( بتفويض 

1174اإلمضاء....................................................................................................... 

في  صادر   30.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
131175 من جمادى األولى 1442 )28 ديسمبر 2020( بتفويض اإلمضاء...... 

في  صادر   31.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
131180 من جمادى األولى 1442 )28 ديسمبر 2020( بتفويض السلطة...... 

في  صادر   32.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
161183 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( بتفويض السلطة...... 

من جمادى  29 في  103.21 صادر  رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
1194األولى 1442 )13 يناير 2021( بتفويض اإلمضاء.................................... 

من جمادى  29 في  104.21 صادر  رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
1194األولى 1442 )13 يناير 2021( بتفويض اإلمضاء.................................... 

من جمادى  29 في  105.21 صادر  رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
1194األولى 1442 )13 يناير 2021( بتفويض اإلمضاء.................................... 

من جمادى  29 في  106.21 صادر  رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
1195األولى 1442 )13 يناير 2021( بتفويض اإلمضاء.................................... 

جمادى من   22 في  صادر   99.21 رقم  للتخطيط  السامي  للمندوب   قرار 
1322.17 الصادر في  2021( بتغيير القرار رقم  1442 )6 يناير  األولى 

31195 رمضان 1438 )29 ماي 2017( بتفويض اإلمضاء.............................. 

جمادى من   22 في  صادر   107.21 رقم  الوطني  لألمن  العام  للمدير   قرار 
 ...................................... 1195األولى 1442 )6 يناير 2021( بتفويض اإلمضاء

جمادى من   22 في  صادر   108.21 رقم  الوطني  لألمن  العام  للمدير   قرار 
 ...................................... 1196األولى 1442 )6 يناير 2021( بتفويض اإلمضاء

تعييندآم1يندمساعد1ندبالص1ف.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقم 33.21 صادر في 23 من ربيع األول 1442 )9 نوفمبر 2020( بتعيين 

 ................................................. 1196آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

بالخارج املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير   قرار 
رقم 28.21 صادر في 28 من ربيع اآلخر 1442 )14 ديسمبر 2020( بتتميم 
القرار رقم 1259.07 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1428 )19 يونيو 2007( 

 ..................................... 1198بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 111.21 صادر في 24 من جمادى األولى 1442 )8 يناير 2021( 
بتغيير وتتميم القرار رقم 1259.07 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1428 

 ........ 1198)19 يونيو 2007( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
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14 من في  57.21 صادر   لـــوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم   قرار 

جمادى األولى 1442 )29 ديسمبر 2020( بتغيير القرار رقم 955.20 

الصادر في 27 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتعيين آمرين 

1199مساعدين بالصرف ونواب عنهم............................................................. 

من  20 في  صادر   58.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

جمادى األولى 1442 )4 يناير 2021( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف 

1200ونواب عنهم.............................................................................................. 

29.21 رقم  واالجتماعية  القنصلية  الشؤون  ملديرية  بالصرف  لآلمر   قــــــــرار 

صادر  في 28 من ربيع اآلخر 1442 )14 ديسمبر 2020( بتغيير وتتميم 

القرار رقم 281.07 الصادر في 18 من ذي الحجة 1427 )8 يناير 2007( 

 ..................................... 1204بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

 112.21 رقم  واالجتماعية  القنصلية  الشؤون  ملديرية  بالصرف  لآلمر  قــــــــرار 

صادر  في 24 من جمادى األولى 1442 )8 يناير 2021( بتغيير وتتميم 

القرار رقم 281.07 الصادر في 18 من ذي الحجة 1427 )8 يناير 2007( 

 ..................................... 1205بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

-د ملصا قةدعلىدالئحتيدذويدحقوقد إقليمدسيديدسليلان.د
آلاعتيندسالليتين.

 1442 األولى  جمادى   8 في  صادر   3285.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

)23 ديسمبر 2020( باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق املالكين على 

الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية »العيايدة« الكائنة بإقليم 

 ................... 1206سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب.

 1442 األولى  جمادى   8 في  صادر   37.21 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

املالكين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة   )2020 ديسمبر   23(

)فرعية  العبابدة  الساللية  للجماعة  الفالحية  لألرا�ضي  الشياع  على 

العزاوزة( الكائنة بإقليم سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة 

1228الري بالغرب............................................................................................. 

 ملعا التدبيند لشها  ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   67.21  رقم 

 ................................................. 1236بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   68.21  رقم 

 ................................................. 1236بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   69.21  رقم 

 ................................................. 1237بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   70.21  رقم 

 ................................................. 1237بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   71.21  رقم 

 ................................................. 1238بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   72.21  رقم 

 ................................................. 1238بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   73.21  رقم 

 ................................................. 1239بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   74.21  رقم 

 ................................................. 1239بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   75.21  رقم 

 ................................................. 1240بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   76.21  رقم 

 ................................................. 1240بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   77.21  رقم 

 ................................................. 1241بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   78.21  رقم 

 ................................................. 1241بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   79.21  رقم 

 ................................................. 1242بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 )6 يناير   1442 األولى  جمادى  من   22 في  صادر   80.21  رقم 

 ................................................. 1242بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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و ملياه)) و لتنليةد لق1ويةد و لصيدد لبح1يد لوزي1د لفالحةد ق1 رد

  88( آلا ىد ألولى) (8 في) صا رد (3 81.(1 رقم) و لغاباتد

)3)) يسلبف)1)1)()بتغييفدوتتليمدق1 ردوزي1د لفالحةدو لصيد)

 593. 7 رقم) و لغاباتد و ملياهد و لتنليةد لق1ويةد  لبح1يد

 ((1 7 أغسطس) (8(   838 ذيد لقعد8) مند ( 5 في)  لصا رد

 ملتعلقدبالتفتيشد لصحيدللنباتاتدو ملنتجاتد لنباتيةدوغيفها)

مند ألشياء)عندد الستيف  .

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

ذي) من  (15 في) الصادر  (593.17 رقم) والغابات  واملياه  القروية 

القعدة)1438 )8)أغسطس)2017()املتعلق بالتفتيش الصحي للنباتات)

واملنتجات النباتية وغيرها من األشياء)عند االستيراد،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي)III()من املادة)14)من القرار املشار إليه أعاله))

رقم)593.17)الصادر في)15)من ذي القعدة)1438 )8)أغسطس)2017()):

 »III()بالنسبةدللتلفيفد لخشبي):)أن تحمل)....................................

»...................................................................................)لتلفيف البضائع.

»ال يمكن استيراد)....................................................)سالفة الذكر.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

بالقرار) (II رقم) امللحق  من  (5 رقم) البند  التالي  النحو  يتمم على 
السالف الذكر رقم)593.17 :

»(5. Virus & viroïdes                                                       لفيفوسات «

»(American(plum(line(pattern(virus

»(................................................................

»(Tobacco(ringspot(virus

« Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV(

« Tomato chlorosis  virus.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

نصوصدعامة
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نصوصدجاصة

م1سومدرقم) 1.88).))صا ردفي)3 )مندآلا ىد مج81))88  )7))1نا11) )1)()بإعالندأند ملنفعةد لعامةدتق�ضيدبتهيئةدوبناء)

مسالكد لولوجدمل1كزد إلر1 غدوللحقلد ل1يحيدإلنتاجد لكه1باء)بو سطةد لطاقاتد ملتجد 8دوالستغاللهدبإقليمدتاز8دوبنزع)

ملكيةد لقطعد ألرضيةد لالزمةدلهذ د لغ1ض.

رئيس الحكومة،

7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) بناء)على القانون رقم)

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

بمكاتب جماعات أوالد الشريف) (2019 أغسطس) (5 يونيو إلى) (5 وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري الذي أجري من)

ومكناسة الغربية وباب مرزوقة بإقليم تازة)؛

وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة وبناء)مسالك الولوج ملركز اإلفراغ وللحقل الريحي والستغالله بإقليم تازة).

املادة الثانية

املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصاميم) ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض،) على ما ذكر،) تنزع بناء)

التجزيئية امللحقة بأصل هذا املرسوم):

 مل1آعد لعقاريأسلاء) ملالكدأود ملظنوندأنهمد ملالك
مساحةد مللك)

 لتق1يبيةدمدم
 ملالحظات لحقوقد لسطحية

رقمد لقطع)

 ألرضية
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 مل1آعد لعقاريأسلاء) ملالكدأود ملظنوندأنهمد ملالك
مساحةد مللك)

 لتق1يبيةدمدم
رقمد لقطعد ألرضية لحقوقد لسطحية
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 مل1آعد لعقاريأسلاء) ملالكدأود ملظنوندأنهمد ملالك
مساحةد مللك)

 لتق1يبيةدمدم
رقمد لقطعد ألرضية لحقوقد لسطحية
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 مل1آعد لعقاريأسلاء) ملالكدأود ملظنوندأنهمد ملالك
مساحةد مللك)

 لتق1يبيةدمدم
رقمد لقطعد ألرضية لحقوقد لسطحية

 مل1آعد لعقاريأسلاء) ملالكدأود ملظنوندأنهمد ملالك
مساحةد مللك)

 لتق1يبيةدمدم
رقمد لقطعد ألرضية لحقوقد لسطحية
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 مل1آعد لعقاريأسلاء) ملالكدأود ملظنوندأنهمد ملالك
مساحةد مللك)

 لتق1يبيةدمدم
رقمد لقطعد ألرضية لحقوقد لسطحية
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 مل1آعد لعقاريأسلاء) ملالكدأود ملظنوندأنهمد ملالك
مساحةد مللك)

 لتق1يبيةدمدم
رقمد لقطعد ألرضية لحقوقد لسطحية

 مل1آعد لعقاريأسلاء) ملالكدأود ملظنوندأنهمد ملالك
مساحةد مللك)

 لتق1يبيةدمدم
 لحقوقد لسطحيةرقمد لقطعد ألرضية

 مل1آعد لعقاريأسلاء) ملالكدأود ملظنوندأنهمد ملالك
مساحةد مللك)

 لتق1يبيةدمدم
رقمد لقطعد ألرضية لحقوقد لسطحية
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املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب))قطاع الكهرباء(.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة)
وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما في يخصه.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م1سومدرقم 1.933).))صا ردفي)3 )مندآلا ىد مج81))88  )7))1نا11) )1)()بتحد1دد مللكد لعلوميد لبح1يدلللقطعد مللتد)
مادبيندو  د سكادإلىدو  د ل1ملةدمند لوتددرقم) B)إلىد لوتددرقم)B (8)ومصبدو  دبويسارندمند لوتددرقم) B)إلىد لوتد)

رقم)B8) لتابعيندللنفوذد لتف بيدلجلاعةد لشاطئد ألبيضدبإقليمدكلليم.

رئيس الحكومة،

1914()املتعلق بامللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه 1332))فاتح يوليو) 7)شعبان)  بناء)على الظهير الشريف الصادر في)
وال سيما الفصلين األول والسابع منه)؛

األبيض الشاطئ  قيادة  بمكاتب  (2019 أبريل) (19 إلى) مارس  (20 من) املباشر  العمومي  البحث  ملف  على  االطالع   وبعد 
بإقليم كلميم)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي):

املادة األولى

يحدد امللك العمومي البحري للمقطع املمتد ما بين واد اسكا إلى واد الرملة من الوتد رقم)B1)إلى الوتد رقم)B128)ومصب)
واد بويسافن من الوتد رقم)B1)إلى الوتد رقم)B8)التابعين للنفوذ الترابي لجماعة الشاطئ األبيض بإقليم كلميم حسب الخط)
املعلم عليه باللون البرتقالي في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/2000)امللحقة بأصل هذا املرسوم ووفق جدول إحداثيات)

الحدود اآلتي بعده):
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إحد ثياتد لحدو 
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املادة الثانية).-)يودع نظير من التصاميم املشار إليها في املادة األولى أعاله بجماعة الشاطئ األبيض وباملحافظة على)

األمالك العقارية وبمصلحة املسح العقاري بإقليم كلميم.

إلى وزير التجهيز والنقل) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) في هذا املرسوم،) يعهد بتنفيذ ما جاء) (-. املادة الثالثة)

واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى اآلخرة)1442 )27)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز  والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق1 ردلوزي1د لفالحةدو لصيدد لبح1يدو لتنليةد لق1ويةدو ملياهدو لغابات)
رقم)1).979 )صا ردفي)6)ذيد لحجة) 88  )7))1وليو)1)1)) 
كيف«) زيزد »زيتد لزيتوند بالبياند لجغ1 في) باالعتف فد 1تعلقد

و ملصا قةدعلىد رتفد لتحلالتد لخاصدبه.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

للمنشأ) املميزة  بالعالمات  املتعلق  (25.06 القانون رقم) على  بناء)
الصادر) والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية،)
بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.08.56)بتاريخ)17)من جمادى األولى)1429 

)23)ماي)2008(،كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)14)منه)؛

1429 الحجة) ذي  (6 في) الصادر  (2.08.403 رقم) املرسوم   وعلى 
بالعالمات) املتعلق  (25.06 القانون رقم) بتطبيق  ()2008 ديسمبر) (5(
الفالحية) واملنتوجات  الغذائية  للمواد  والجودة  للمنشأ  املميزة 

والبحرية)؛

1436 اآلخر) ربيع  (8 في) الصادر  (2.14.268 رقم) املرسوم   وعلى 
املتعلق بجودة زيوت الزيتون وزيوت الفيتور التي) ()2015 يناير) (29(

يتم تسويقها وبسالمتها الصحية)؛

1429 الحجة) ذي  (6 في) الصادر  (2.08.404 رقم) املرسوم   وعلى 
الوطنية) اللجنة  عمل  وكيفية  بتركيبة  املتعلق  ()2008 ديسمبر) (5(

للعالمات املميزة للمنشأ والجودة)؛

للمنشأ) املميزة  للعالمات  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

 1441 اآلخرة) جمادى  (9 بتاريخ) املنعقد  اجتماعها  خالل  والجودة 

)4)فبراير)2020()،

قرر ما يلي):

املادة األولى

املطلوب من) كير«) زيز  الزيتون  »زيت  الجغرافي) بالبيان  يعترف 

بالنسبة) زيز كير«،) »ذهب  االقتصادي) النفع  املجموعة ذات  طرف 

لزيت الزيتون املحصل عليه وفق الشروط املحددة في دفتر التحمالت)

املصادق عليه وامللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

»زيت الزيتون زيز كير«) يمكن أن يستفيد من البيان الجغرافي)

فقط زيت الزيتون الذي يتم إنتاجه،)حصريا،)وفق الشروط املحددة)

في دفتر التحمالت املصادق عليه واملنصوص عليه في املادة األولى أعاله.

املادة الثالثة

يشتمل املوقع الجغرافي إلنتاج زيت الزيتون ذي البيان الجغرافي)

)7()جماعات تابعة لعمالة ميدلت) »زيت الزيتون زيز كير«)على سبع)

النزالة،) امزيزل،)سيدي عياد،) كرس تعاللين،) الريش،) وهي كالتالي):)

كير،)كرامة.
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املادة الرابعة

»زيت الزيتون زيز) زيت الزيتون املستفيد من البيان الجغرافي)

كير«)وهو زيت زيتون بكر ممتاز كما تم تعريفه في املادة)3)من املرسوم)

األساسية) بالخصائص  ويتميز  رقم)2.14.268،) أعاله  إليه  املشار 

التالية):

1. الخصائص الفيزيائية والكيميائية :

- نسبة الحموضة الحرة )املعبر عنها بحامض األولييك( : تقل عن 

0.7 % أو تعادلها ؛

O( في كل 
2
- مؤشر البيروكسيد : أقل من qém 10 من األوكسجين )

كيلوغرام أو يعادله ؛

- نسبة البوليفنول اإلجمالية : تفوق أو تعادل 200 ميلغرام لكل 

.)ppm( كيلو غرام

2. الخصائص املتعلقة بالذوق والرائحة :

- حدة املذاق الفاكهي : متوسطة ومتوازنة، تفوق أو تعادل 3 حسب 

سلم التذوق والرائحة للمجلس الدولي للزيتون )COI( ؛

- حدة املذاق الالسع : تتراوح بين 2 و 4 حسب سلم التذوق والرائحة 

للمجلس الدولي للزيتون )COI( أو تعادلها ؛

- خالية من العيوب.

املادة الخامسة

»زيت الزيتون زيز) يتم إنتاج زيت الزيتون ذي البيان الجغرافي)

كير«)وتخزينه وتوضيبه وفق الشروط األساسية التالية):

يجب أن تنجز جميع العمليات الخاصة بإنتاج زيت الزيتون) (- (1

وتخزينه وتوضيبه داخل املوقع الجغرافي املشار إليه في املادة)3)أعاله)؛

يجب أن يستخرج زيت الزيتون حصريا من ثمار الزيتون) (- (2

املنحدرة من أصناف)»البيشولين املغربية«)و)»الحوزية«)و)»املنارة«)؛

-)يجب القيام بعملية تقليم الصيانة مرة في السنة بعد موسم) (3

جني الزيتون)؛

4)-)يعتمد التسميد على األسمدة العضوية،)خالل حرث األرض،)

حسب الحاجة وحسب عمر شجرة الزيتون)؛

يمكن أن تعتمد مغروسات أشجار الزيتون على نظام البور) (- (5

أو نظام سقوي)؛

6)-)يمكن اللجوء)إلى عالجات الصحة النباتية عند الحاجة،)طبقا)

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل)؛

يجب جني ثمار الزيتون عندما يتراوح مؤشر النضج ما بين (- (7 

3.5)و)4.5)حسب سلم املجلس الدولي للزيتون))COI()؛

 8)-)يجب جني ثمار الزيتون بطريقة تمكن من الحفاظ على سالمتها،

ويجب استعمال شباك »التمشيط«.)  إما يدويا أو باستخدام عملية)

أو أوعية أخرى مناسبة قصد استقبال الثمار التي يتم جنيها)؛

يجب نقل ثمار الزيتون فورا بعد جنيها إلى وحدة العصر في) (- (9

كما يجب أال تتعدى املدة الفاصلة بين عملية جني) حاويات مالئمة،)

ثمار الزيتون وعصره)48)ساعة)؛

10)-)تجب مراقبة الزيتون عند االستقبال في وحدة العصر قصد)

الثمار) ويجب رفض استقبال  للثمار،) التأكد من السالمة الصحية 

املصابة أو التالفة أو الجافة)؛

11)-)تتم عملية عصر الزيتون،)حصريا،)في وحدات ذات النظام)

املستمر ذي املرحلتين واملرخصة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري)

بها العمل)؛

12)-)يجب تخزين زيت الزيتون املحصل عليه في حاويات مقاومة)

للصدأ في درجة حرارة ال تتعدى)20)درجة مئوية)؛

-)يجب أن يتم توضيب زيت الزيتون في حاويات مالئمة ذات) (13

استعمال غذائي،)مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،)كما)

يجب أال يتعدى تاريخ مدة الصالحية الدنيا))DDM()سنة واحدة.

املادة السادسة

أو كل هيئة مصادقة) ( (»CCPB(MAROC(SARL(«(يعهد إلى شركة

القيام) العمل،) به  الجاري  للتنظيم  طبقا  معتمدة  أخرى،) ومراقبة 

برنامج) وفق  التحمالت،) دفتر  في  الواردة  البنود  احترام  بمراقبة 

املراقبة املنصوص عليه في دفتر التحمالت املذكور.

واملوضبين) للمنتجين  املعنية  واملراقبة  املصادقة  هيئة  وتسلم 

املسجلين لديها شهادة املصادقة على زيت الزيتون))املستفيد من البيان)

الجغرافي)»زيت الزيتون زيز كير«.

املادة السابعة

من) (10 املادة) في  البيانات اإللزامية املنصوص عليها  عالوة على 

املرسوم السالف الذكر رقم)2.14.268،)تتضمن عنونة زيت الزيتون)

املستفيد من البيان الجغرافي املحمي)»زيت الزيتون زيز كير«)البيانات)

التالية):
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- إشارة »البيان الجغرافي املحمي زيت الزيتون زيز كير« ؛

امللحق  في  تم نشره  الجغرافي املحمي كما  للبيان  الرسمي  الرمز   -

باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.08.403 ؛

- مرجع هيئة املصادقة واملراقبة.

يجب تجميع هذه البيانات في نفس املجال املرئي على نفس البطاقة.

يتم عرض هذه البيانات بخط واضح ومقروء)وغير قابل للزوال)

وكبير بشكل يجعله يبدو بارزا ضمن اإلطار الذي طبع فيه ويمكن)

تمييزه بوضوح عن كل البيانات والرسوم األخرى.)

املادة الثامنة

)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ذي الحجة)1441 )27)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1 ردلوزي1د لفالحةدو لصيدد لبح1يدو لتنليةد لق1ويةدو ملياهدو لغابات)

رقم)1).711))صا ردفي)8 )مندربيعد ألول))88 )8)نورلبف)1)1)) 

رقم)5 .6 7   و لصيدد لبح1يد وزي1د لفالحةد ق1 رد بتغييفد

 لصا ردفي)6)شعبان)836 )5))ماي)5 1)() ملتعلقدباالعتف ف)

على) و ملصا قةد تف1سيت«) »زيتد لزيتوند بالبياند لجغ1 في)

 رتفد لتحلالتد لخاصدبه.)

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1716.15 

املتعلق باالعتراف بالبيان) ()2015 ماي) (25(1436 6)شعبان) صادر في)

التحمالت) دفتر  على  واملصادقة  تفرسيت«) زيتون  »زيت  الجغرافي)

الخاص به،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

للمنشأ) املميزة  للعالمات  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

 والجودة،)خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ)25)من جمادى اآلخرة)1441

)20)فبراير)2020(،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تغير على النحو التالي مقتضيات املادة)5)من القرار رقم)1716.15 

املشار إليه أعاله):

»املادة)5.)-)يتم إنتاج)...........................................................)التالية):

املوقع) داخل  الزيتون  وجمع  إنتاج  عمليات  تتم  أن  يجب  (- (1«

»الجغرافي املحدد واملشار إليه في املادة)3)أعاله)؛

يجب).......................................................................................... (- (2« 

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

»8)-)يجب جني)..........................................................)الثمار املجنية)؛

يجب نقل الثمار من الحقل إلى وحدة التحويل في حاويات) (- (9«

ثمار) جني  عمليتي  بين  الفاصلة  الفترة  تتعدى  أال  ويجب  »نظيفة،)

»الزيتون واستخراج الزيت)48)ساعة)؛«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ربيع األول)1442)4)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1 ردمشتفكدلوزي1د لطاقةدو ملعا ندو لبيئةدووزي1د القتصا دو ملالية)

وإصالحد إل  ر8درقم) ).9) )صا ردفي) ))مندآلا ىد ألولى))88  

)5)1نا11) )1)()باملو رقةدعلىد مللحقدرقم) )باالتفاقد لنفطي)

 »SIDI MOKTAR ONSHORE«) ملبفمدفي)8))مندصف1))88 

 )) )أكتوب1)1)1)()بيند ملكتبد لوطنيدللهيدروكاربور تدو ملعا ن

.»Sound Energy Morocco South Limited«(وش1كة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

حقول) عن  بالبحث  املتعلق  (21.90 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

رقم)1.91.118)بتاريخ)27)من رمضان)1412))فاتح أبريل)1992(،)كما)

الظهير) بتنفيذه  الصادر  (27.99 رقم) بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع 

الشريف رقم)1.99.340)بتاريخ)9)ذي القعدة)1420 )15)فبراير)2000()

والسيما املادتين)4)و)34)منه)؛

الوطني) املكتب  بإحداث  املتعلق  (33.01 رقم) القانون  وعلى 
الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واملعادن  للهيدروكاربورات 

رقم)1.03.203)بتاريخ)16)من رمضان)1424 )11)نوفمبر)2003()؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.786)الصادر في)18)من جمادى األولى)1414 
)3)نوفمبر)1993()بتطبيق القانون رقم)21.90،)كما وقع تغييره وتتميمه)
()2000 مارس) (16(  1420 ذي الحجة) (9 بتاريخ) (2.99.210 باملرسوم رقم)

وال سيما املادة)60)منه)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.04.372)الصادر في)16)من ذي القعدة)1425 
بإحداث) املتعلق  (33.01 رقم) القانون  بتطبيق  ()2004 ديسمبر) (29(

املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن)؛

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة)

 ووزير االقتصاد واملالية رقم)1558.18)الصادر في)19)من رجب)1439

 »SIDI( MOKTAR النفطي) االتفاق  على  باملوافقة  ()2018 )6)أبريل)

()2018 1439 )9)فبراير) 22)من جمادى األولى) »ONSHORE)املبرم في)

 »Sound وشركة) واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين 

»Energy(Morocco(South(Limited)؛

»SIDI(MOKTAR(ONSHORE«(وعلى امللحق رقم)1)باالتفاق النفطي 

بين املكتب الوطني) ()2020 أكتوبر) (12(  1442 24)من صفر) املبرم في)

 »Sound( Energy( Morocco وشركة) واملعادن  للهيدروكاربورات 

الفترة) صالحية  ملدة  شهرا  (24 بتمديد) املتعلق  (،South( Limited«

 SIDI« املسماة) الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  لرخص  األولية 

»SIDI( MOKTAR( ONSHORE( III« إلى) (»MOKTAR( ONSHORE( I 

بسبب وقوع حدث القوة القاهرة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

على امللحق) كما هو مرفق بأصل هذا القرار املشترك،) يوافق،)

املبرم) (»SIDI( MOKTAR( ONSHORE« النفطي) باالتفاق  (1 رقم)

الوطني) املكتب  بين  ()2020 أكتوبر) (12(  1442 صفر) من  (24 في)

 »Sound( Energy( Morocco وشركة) واملعادن  للهيدروكاربورات 

.South(Limited«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من جمادى األولى)1442 )5)يناير)2021(.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عزيز رباح.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق1 ردلوزي1د لتجهيزدو لنقلدو للوآيستيكدو ملاء)رقم)1).3173)صا ر)
في)9)ربيعد ألول))88  )6))أكتوب1)1)1)))بتفويضد إلمضاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الوطني) املركز  رئيس  القرقوري،) سعيد  السيد  إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزير) اإلمضاء) للدراسات واألبحاث الطرقية،)

على الوثائق اإلدارية وتشغيل) التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

بمأموريات) للقيام  للموظفين  الصادرة  واألوامر  املياومين  األعوان 

داخل املغرب في إطار االختصاصات املوكولة لنفس املركز.

املادة الثانية

عنه) نابت  عائق  عاقه  أو  القرقوري  سعيد  السيد  تغيب  إذا 

الوطني) باملركز  املالية  املصلحة  رئيسة  البازي،) السيدة فدوة 

األعوان) تشغيل  يخص  فيما  وذلك  الطرقية  واألبحاث  للدراسات 

األوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس املركز) املياومين وإمضاء)

للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق1 ردلوزي1د لتجهيزدو لنقلدو للوآيستيكدو ملاء)رقم)1).3178)صا ر)

بتفويضد إلمضاء) (((1(1 أكتوب1) ((6(   88( ربيعد ألول) (9 في)

و ملصا قةدعلىد لصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أحمد إمزل،املدير العام للطرق والنقل البري،)
قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات) إمضاء)
املديرية) من  كل  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  وفسخها  التالية 
العامة للطرق والنقل البري ومديرية الدراسات والتطوير والبحث)
النقل) ومديرية  الطرقي  واالستغالل  األشغال  ومديرية  الطرقي 
والنقل) التجهيز  لوزارة  الالممركزة  واملصالح  واللوجيستيك  البري 
املبرمة في إطار امليزانية العامة لنفس الوزارة) واللوجيستيك واملاء)
 3.2.0.0.1.17.001 وميزانيتي الحسابين الخصوصيين للخزينة رقمي)
املسمى) (3.1.0.0.1.00.006 و) بالطرق«) الخاص  »الصندوق  املسمى)
بين) والرابط  الحضري  الطرقي  النقل  إصالحات  مواكبة  »صندوق 
مستقلة) بصورة  املسيرين  الدولة  مرفقي  ميزانيات  وكذا  املدن«)
الطرقية«) واألبحاث  للدراسات  الوطني  »املركز  عنواني) الحاملين 
و»مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات«)ومصالح السوقيات)
وكذا) واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديريات  واملعدات 
والنقل) للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

واللوجيستيك بمكناس):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 
يفوق  ال  مبلغها  كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية 

100.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 4.000.000 درهم ؛

وكذا  التفاوضية  املسطرة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 

2.000.000 درهم.

املشار) بالصفقات  املتعلقة  اإلعذارات  إمضاء) إليه  يفوض  كما 

لتسوية) تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  واتخاذ  أعاله  إليها 

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

200.000)درهم.

املادة الثانية

عن) نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) إمزل  أحمد  السيد  إلى  يفوض 

على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

اإلدارية املتعلقة باالختصاصات املنصوص عليها في كل من املواد)13 

 و14)و15)و16)من املرسوم رقم)2.19.1094)الصادر في)2)رجب)1441

)26)فبراير)2020()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)وكذا على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة)

واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  الالممركزة  باملصالح 

ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد أحمد إمزل إمضاء):

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنشاء الطرق 

والطرق السيارة ؛

والعقارات  األمالك  باقتناء  املتعلقة  العمومي  البحث  قرارات   -

الالزمة لبناء الطرق والطرق السيارة ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغال عمومية ؛

- قرارات االقتناء بالترا�ضي املعروضة على توقيع وزير االقتصاد 

واملالية وإصالح اإلدارة ؛

- مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك العام الطرقي ؛

- قرارات الترخيص بوضع اللوحات اإلشهارية على جنبات الطرق 

التابعة للدولة ؛

- رخص النقل االستثنائي ؛

- رخص تنظيم املسابقات الرياضية ؛
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- األوامر الصادرة للموظفين التابعين لكل من املديرية العامة للطرق 
والنقل البري ومديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي ومديرية 
األشغال واالستغالل الطرقي ومديرية النقل البري واللوجيستيك 
ومرفقي الدولة املسيرين بصورة مستقلة الحاملين عنواني »املركز 
الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية« و »مصلحة شبكات مصالح 

السوقيات واملعدات« للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  الوثائق   -
التابعين للمديريات ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة املشار 

إليها أعاله ماعدا التصرفات اإلدارية التالية :

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

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

املوظفين  وإلحاق  العمل  املؤقت عن  التوقف  قرارات  اتخاذ   -
بإدارات أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد أحمد إمزل أو عاقه عائق ناب عنه كل من):

يخص  فيما  وذلك  الرئيس  املهندس  اللوي،  عبد  خالد  السيد   -
التفويض موضوع املادتين األولى والثانية أعاله ؛

واإلدارية  املالية  الشؤون  قسم  رئيس  بنخدة،  محمد  السيد   -
باملديرية العامة للطرق والنقل البري وذلك فيما يخص إمضاء 
الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين التابعين لكل من املديرية 
العامة للطرق والنقل البري وملديرية الدراسات والتطوير والبحث 
النقل  وملديرية  الطرقي  واالستغالل  األشغال  وملديرية  الطرقي 
لهم  الصادرة  األوامر  إمضاء  ذاك  في  بما  واللوجيستيك  البري 
للقيام بمأموريات داخل املغرب ما عدا اتخاذ قرارات التوظيف 
والتشغيل واالنتقاالت والترقية في الدرجة والتوقف املؤقت عن 
الوظيفة  ترك  عن  الناتج  والعزل  اإلشارة  رهن  والوضع  العمل 

والعقوبات التأديبية واإلحالة على التقاعد.

املادة الرابعة

 1441 25)من ذي القعدة) 2076.20)الصادر في) ينسخ القرار رقم)
)17)يوليو)2020()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق1 ردلوزي1د لتجهيزدو لنقلدو للوآيستيكدو ملاء)رقم)1).3175)صا ر)
بتفويضد إلمضاء) ()(1(1 أكتوب1) ((6(   88( ربيعد ألول) (9 في)

و ملصا قةدعلىد لصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد نور الدين ديب،)مدير النقل البري واللوجيستيك،)

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

على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وقبض املوارد)

للنفقات وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة) املثبتة  الوثائق  وعلى 

 3.1.0.0.1.00.006 رقم) للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  بميزانية 

مواكبة) »صندوق  املسمى) النفقات  (- (3.2.0.0.1.00.006 املوارد) (-

إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين املدن«.

املادة الثانية

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

امليزانية) التالية املبرمة في إطار  األظرفة واملصادقة على الصفقات 

العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وميزانية الحساب)

النقل) إصالحات  مواكبة  »صندوق  املسمى) للخزينة  الخصو�ضي 

الطرقي الحضري والرابط بين املدن«):
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- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية  

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم.

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 

لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها)

ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الثالثة

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

على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

واللوجيستيك) البري  النقل  باختصاصات مديرية  املتعلقة  اإلدارية 

املنصوص عليها في املادة)16)من املرسوم رقم)2.19.1094)الصادر في)

2)رجب)1441 )26)فبراير)2020()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة)

والقرارات) املراسيم  عدا  ما  واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 

التنظيمية.

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

ملوظفي مديرية النقل البري واللوجيستيك للقيام بمأموريات داخل)

املغرب.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد نور الدين ديب أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

لبنى معزوزي،)رئيسة قسم النقل وذلك فيما يخص):

• الرخص االستثنائية لنقل األشخاص نحو املناطق الجنوبية ؛

املنتظمة الطرقية  الدولية  الخطوط  إمضاء رخص استغالل   • 

بين املغرب وإحدى الدول األجنبية وتجديدها وتغييرها ؛

• املصادقة على اتفاقيات الشراكة املبرمة بين الشركات املغربية 

واألجنبية املتعلقة بالنقل الطرقي الدولي للبضائع ؛

بالخارج  املرقمة  الدولي  النقل  ملركبات  االستثنائي  الترخيص   •

بالدخول الفارغ إلى التراب الوطني ؛

• املوافقة املبدئية والترخيص املتعلقين بفتح واستغالل مؤسسات 

كراء السيارات بدون سائق وبفتح واستغالل املؤسسات الفرعية 

وكذا تغيير الرخص لتحيين بعض عناصرها ؛

• الرخص االستثنائية لعبور التراب الوطني للشاحنات والحافالت 

الفارغة املتوجهة لدول جنوب الصحراء.

املادة الخامسة

 1441 25)من ذي القعدة) 2077.20)الصادر في) ينسخ القرار رقم)

)17)يوليو)2020()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق1 ردلوزي1د لتجهيزدو لنقلدو للوآيستيكدو ملاء)رقم)1).3176)صا ر)

بتفويضد إلمضاء) (((1(1 أكتوب1) ((6(   88( ربيعد ألول) (9 في)

و ملصا قةدعلىد لصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

والتطوير) الدراسات  مدير  قشار،) محمد  السيد  إلى  يفوض 

والبحث الطرقي،)إمضاء)قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة)

اختصاصات) ضمن  تدخل  التي  وفسخها  التالية  الصفقات  على 

مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي واملصالح الالممركزة)

املبرمة في إطار امليزانية) لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

للخزينة) الخصو�ضي  الحساب  وميزانية  الوزارة  لنفس  العامة 

وكذا) بالطرق«) الخاص  »الصندوق  املسمى) (3.2.0.0.1.17.001 رقم)

ميزانيات مرفقي الدولة املسيرين بصورة مستقلة الحاملين عنواني)

و»مصلحة شبكات) ( »املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية«)

مصالح السوقيات واملعدات«)ومصالح السوقيات واملعدات باملديريات)

السوقيات) مصلحة  وكذا  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية 

واملعدات باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمكناس):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم.

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 

لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها)

ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الثانية

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

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

املتعلقة باختصاصات مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي))

الصادر) (2.19.1094 من املرسوم رقم) (14 املنصوص عليها في املادة)

بتحديد اختصاصات وتنظيم) ()2020 فبراير) (26(  1441 رجب) (2 في)

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)ماعدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد محمد قشار اإلمضاء)على األوامر الصادرة)

للقيام) الطرقي  والبحث  والتطوير  الدراسات  مديرية  ملوظفي 

بمأموريات داخل املغرب.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد قشار أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد)

مشكور،)رئيس قسم الدراسات الطرقية والتعيير بمديرية الدراسات)

والتطوير والبحث الطرقي وذلك فيما يخص التفويض موضوع املادة)

الثانية أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق1 ردلوزي1د لتجهيزدو لنقلدو للوآيستيكدو ملاء)رقم)1).3177)صا ر)

بتفويضد إلمضاء) (((1(1 أكتوب1) ((6(   88( ربيعد ألول) (9 في)

و ملصا قةدعلىد لصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

واالستغالل) األشغال  مدير  طبو�ضي،) رشيد  السيد  إلى  يفوض 

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

مديرية) اختصاصات  تدخل ضمن  التي  وفسخها  التالية  الصفقات 

التجهيز) لوزارة  الالممركزة  الطرقي واملصالح  األشغال واالستغالل 

لنفس) العامة  امليزانية  إطار  في  املبرمة  والنقل واللوجيستيك واملاء)

الوزارة وميزانية الحساب الخصو�ضي للخزينة رقم)3.2.0.0.1.17.001 

الدولة) ميزانيات مرفق  وكذا  بالطرق«) الخاص  »الصندوق  املسمى)

مصالح) شبكات  »مصلحة  عنوان) الحامل  مستقلة  بصورة  املسير 

باملديريات) واملعدات  السوقيات  ومصالح  واملعدات«) السوقيات 

السوقيات) مصلحة  وكذا  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية 

واملعدات باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمكناس):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم.

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 

لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها)

ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن) يفوض إلى السيد رشيد طبو�ضي اإلمضاء)

على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

اإلدارية املتعلقة باختصاصات مديرية األشغال واالستغالل الطرقي)

الصادر) (2.19.1094 من املرسوم رقم) (15 املنصوص عليها في املادة)

بتحديد اختصاصات وتنظيم) ()2020 فبراير) (26(  1441 رجب) (2 في)

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)ماعدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد رشيد طبو�ضي اإلمضاء)على):

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنشاء الطرق 
والطرق السيارة ؛

والعقارات  األمالك  باقتناء  املتعلقة  العمومي  البحث  قرارات   -
الالزمة لبناء الطرق والطرق السيارة ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 
عن إنجاز أشغال عمومية ؛

- قرارات االقتناء بالترا�ضي املعروضة على توقيع وزير االقتصاد 
واملالية وإصالح اإلدارة ؛

- مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

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

- قرارات الترخيص بوضع اللوحات اإلشهارية على جنبات الطرق 
التابعة للدولة ؛

- رخص النقل االستثنائي ؛

- رخص تنظيم املسابقات الرياضية ؛

الطرقي  واالستغالل  األشغال  مديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر   -
للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد رشيد طبو�ضي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)
املكلف بقسم استمرارية السير على الطرق بمديرية) محمد حمدي،)

األشغال واالستغالل الطرقي وذلك فيما يخص):

- تشغيل األعوان املياومين بمصلحة شبكات مصالح السوقيات 
واملعدات وإمضاء األوامر الصادرة ملوظفي نفس املصلحة للقيام 

بمأموريات داخل املغرب ؛

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

- إمضاء قرارات الترخيص بوضع اللوحات اإلشهارية على جنبات 
الطرق التابعة للدولة ؛

- إمضاء رخص النقل االستثنائي ؛

- إمضاء رخص تنظيم املسابقات الرياضية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع األول)1442 )26)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 قـــ1 ردلوزي1د لصحةدرقمد ).59دصا ردفيد7)دمندربيعد ألولد)88 

)3 دنورلبفد1)1)(دبتفويضد إلمضاءدو ملصا قةدعلىد لصفقات

وزير الصحة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

 وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434

)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة)

في) إليهما  املشار  املعهد  لنفس  القنيطرة  ملحقة  مدير  وإلى  للرباط 

الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة)

على جميع الوثائق املتعلقة باملؤسستين املذكورتين كل واحد منهما)

إليه ما عدا املراسيم والقرارات) في حدود االختصاصات املوكولة 

التنظيمية.

املادة الثانية

امللحق) الجدول  في  إليهم  املشار  األشخاص  إلى  كذلك  يفوض 
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق) بهذا القرار اإلمضاء)
والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين)

تحت سلطتهم املباشرة):

- الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛

- رخصة الوالدة ؛

- رخص املرض قصيرة األمد ؛

عائلية وألسباب خطيرة  ملبررات  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة   -
واستثنائية التتعدى مدتها )10 أيام( في السنة ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعية 
واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

ذات  الجمعيات  أعضاء  املوظفين  لفائدة  بالتغيب  الترخيص   -
الوطن  داخل  والتعاضديات  املهنية  والنقابات  العامة  املنفعة 

لحضور مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

ملدة 3  العالي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  بمتابعة  الترخيص   -
ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل ؛

- رخصة الحج إلى بيت اللـه الحرام ؛

- البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- شهادة العمل ؛

- شهادة األجرة ؛

- الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقل 
عن ثالثة أشهر في املغرب ؛

- تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقة 
بموظفي املعهد ؛

- اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلدارية 
للموظف ألصولها ؛

- األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛

- إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئناف 
عملهم ؛

مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبين  املوظفين  استفسار   -
واملخلين بالتزاماتهم املهنية.
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املادة الثالثة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

للرباط املشار إليه في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء)أو التأشير)

نيابة عن وزير الصحة على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات)

الخاصة باملعهد املذكور وبملحقته املفوضة من امليزانية العامة لوزارة)

الصحة وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وكذا)

على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات املذكورة.

املادة الرابعة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

على) املصادقة  القرار  بهذا  امللحق  الجدول  في  إليه  املشار  للرباط 

الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقته عن طريق طلبات)

التفاوض وكذا فسخها وعلى) أو عن طريق  أشكالها  بكل  العروض 

جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية 

واملباراة التي يفوق مبلغها 2.000.000 درهم والتي ال يمكن البدء 

 في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة

الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي 

 داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000 درهم وإذا فاق

السلطة  على  عرضها  وجب  األخير   املبلغ  هذا  الصفقة  مبلغ 

املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛

500.000 درهم والتي  التي يفوق مبلغها  التفاوضية  - الصفقات 

ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير 

التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي  للصحة  الجهوي 

وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000 

درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على 

السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)4009.19 

الصادر في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)

واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1442 )13)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

* *

 لجدولد مللحق

 لنو ب ملفوضدإليهلا سمد ملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

للرباط

املعهد  مدير  البوعزاوي،  العربي  محمد  السيد 

الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي 

للرباط.

-

القنيطرة  ملحقة  مدير  أوعدي،  سعيد  السيد 

وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد 

الصحة للرباط. 

-

 قـــ1 ردلوزي1د لصحةدرقم) ).65)صا ردفي)7))مندربيعد ألول))88 

)3 )نورلبف)1)1)()بتفويضد إلمضاء)و ملصا قةدعلىد لصفقات

وزير الصحة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛
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 وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434

)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة)

ألكادير والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى مديري ملحقتي)

املعهد املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء)أو التأشير)

باملؤسسات) املتعلقة  الوثائق  جميع  على  الصحة  وزير  عن  نيابة 

املذكورة كل واحد منهم في حدود االختصاصات املوكولة إليه ما عدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

امللحق) الجدول  في  إليهم  املشار  األشخاص  إلى  كذلك  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق) بهذا القرار اإلمضاء)

والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين)

تحت سلطتهم املباشرة):

- الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛

- رخصة الوالدة ؛

- رخص املرض قصيرة األمد ؛

عائلية وألسباب خطيرة  ملبررات  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة   -

واستثنائية التتعدى مدتها )10 أيام( في السنة ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعية 

واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعة 

لحضور  الوطن  داخل  والتعاضديات  املهنية  والنقابات  العامة 

مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

ملدة العالي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  بمتابعة  الترخيص   - 

التنظيمية  النصوص  ملقتضيات  طبقا  األسبوع  في  ساعات   3

الجاري بها العمل ؛

- رخصة الحج إلى بيت اللـه الحرام ؛

- البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- شهادة العمل ؛

- شهادة األجرة ؛

- الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقل 

عن ثالثة أشهر في املغرب ؛

- تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقة 

بموظفي املعهد ؛

- اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلدارية 

للموظف ألصولها ؛

- األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛

- إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئناف 

عملهم ؛

مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبين  املوظفين  استفسار   -

واملخلين بالتزاماتهم املهنية.

املادة الثالثة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

ألكادير وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء)

تحويل) أو  بصرف  األوامر  على  الصحة  وزير  عن  نيابة  أو التأشير 

االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور وبملحقتيه املفوضة من امليزانية)

العامة لوزارة الصحة وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض)

باالعتمادات) املتعلقة  الحسابية  الوثائق  جميع  على  وكذا  املوارد 

املذكورة.

املادة الرابعة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

ألكادير وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار املصادقة)

وملحقتيه عن طريق) املذكور  املعهد  لفائدة  املبرمة  الصفقات  على 

طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا فسخها)

وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):
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- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية 

واملباراة التي يفوق مبلغها 2.000.000 درهم والتي ال يمكن البدء 

 في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة

الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي 

وإذا  درهم   5.000.000 حدود  في  وذلك  الترابي  نفوذه  داخل 

فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير  وجب عرضها على السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛

500.000 درهم والتي  التي يفوق مبلغها  التفاوضية  - الصفقات 

ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير 

التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي  للصحة  الجهوي 

وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000 

درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على 

السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)517.20 

الصادر في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)

واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1442 )13)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

* *

 لجدولد مللحق

 لنو ب ملفوضدإليهم سمد ملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

ألكادير

العالي  املعهد  مدير  دهبي،  السالم  عبد  السيد 

للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ألكادير.

السيد سعيد 

البوعزاوي، الكاتب 

العام بنفس املعهد

تيزنيت  ملحقة  مدير  الحسناوي،  عزوز  السيد 

وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد 

الصحة ألكادير. 

-

السيدة نادية كمال، مديرة ملحقة كلميم للمعهد 

العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ألكادير 

بالنيابة.

-

ق1 ردلوزي1د لفالحةدو لصيدد لبح1يدو لتنليةد لق1ويةدو ملياهدو لغابات)

رقم) ).61)صا ردفي)))آلا ىد ألولى))88  )7 ) يسلبف)1)1)) 

بتفويضد إلمضاء)و ملصا قةدعلىد لصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

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

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد لغواسلي،)املدير اإلقليمي للفالحة بوزان)

بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح)

التابعة للمديرية اإلقليمية للفالحة بوزان ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات) على  املصادقة  لغواسلي  محمد  السيد  إلى  يفوض 

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

5.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000 

درهم ؛

-)الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق)500.000)درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)جمادى األولى)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1 ردلوزي1د لفالحةدو لصيدد لبح1يدو لتنليةد لق1ويةدو ملياهدو لغابات)

رقم) ). 6)صا ردفي)))آلا ىد ألولى))88  )7 ) يسلبف)1)1)) 

بتفويضد إلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد لغواسلي،)املدير اإلقليمي للفالحة بوزان)

نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية) بالنيابة،)اإلمضاء)

التابعين) للموظفين  الصادرة  األوامر  والغابات على  واملياه  القروية 

ملصالح املديرية اإلقليمية للفالحة بوزان للقيام بمأموريات داخل)

اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد لغواسلي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

امفضل معاون،)املتصرف من الدرجة الثانية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)جمادى األولى)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1 ردلوزي1د لفالحةدو لصيدد لبح1يدو لتنليةد لق1ويةدو ملياهدو لغابات)

رقم) ).)6)صا ردفي)))آلا ىد ألولى))88  )7 ) يسلبف)1)1)) 

بتفويضد إلمضاء)و ملصا قةدعلىد لصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

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

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أمين كرامة،)املدير اإلقليمي للفالحة بشفشاون)

بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح)

املراسيم) عدا  ما  بشفشاون  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد أمين كرامة املصادقة على الصفقات وفسخها)

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

5.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000 

درهم ؛

-)الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق)500.000)درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)جمادى األولى)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1 ردلوزي1د لفالحةدو لصيدد لبح1يدو لتنليةد لق1ويةدو ملياهدو لغابات)

رقم) ).63)صا ردفي)))آلا ىد ألولى))88  )7 ) يسلبف)1)1)) 

بتفويضد إلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أمين كرامة،)املدير اإلقليمي للفالحة بشفشاون)

نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية) بالنيابة،)اإلمضاء)

التابعين) للموظفين  الصادرة  األوامر  والغابات على  واملياه  القروية 

بمأموريات) للقيام  بشفشاون  للفالحة  اإلقليمية  املديرية  ملصالح 

داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد أمين كرامة أو عاقه عائق نابت عنه السيدة حبيبة)

زكيض،)مهندسة الدولة من الدرجة املمتازة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)جمادى األولى)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق1 ردلوزي1د لفالحةدو لصيدد لبح1يدو لتنليةد لق1ويةدو ملياهدو لغابات)

رقم) ).68)صا ردفي)))آلا ىد ألولى))88  )7 ) يسلبف)1)1)) 

بتفويضد إلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد لحسن بنعسو،)املدير اإلقليمي للفالحة بفاس،)

نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية) اإلمضاء)

ملصالح) التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه 

املديرية اإلقليمية للفالحة بفاس للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد لحسن بنعسو أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

الحسين الكاب�ضي،)املهندس الرئيس من الدرجة األولى.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)جمادى األولى)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



75  الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 

 ق1 ردلوزي1د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر8درقمد ).31دصا ردفيد3 دمندآلا ىد ألولىد)88 

)8)د يسلبفد1)1)(دبتفويضد إلمضاء

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)؛

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 وعلى القانون التنظيمي رقم)130.13)لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.62)بتاريخ)14)من شعبان)1436

)2)يونيو)2015()وال سيما املواد)8)و)14)و)42)و)58)منه)؛

2016()بتحديد كيفيات تنفيذ) 1437 )21)يناير) 10)ربيع اآلخر) 193.16)الصادر في) وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية رقم)

النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية)؛

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

يفوض إلى املديرين الجهويين ومديري الجمارك باملوانئ واملديرين اإلقليميين ومديري الواردات والصادرات واملسافرين)

ومخازن وساحات االستخالص الجمركي واآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير)

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على) املباشرة الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده اإلمضاء)

مقررات التسديدات واإلرجاعات الضريبية املثبتة داخل دائرة نفوذهم.

املادة الثانية

يفوض إلى اآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة الواردة أسماؤهم في)

الجدول التالي اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على مقررات التخفيضات الضريبية املثبتة)

داخل دائرة نفوذهم):

المفوض إليهماالختصاص الترابي



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية     76



77  الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية     78



79  الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 

 املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)2705.20)الصادر في)11)من ربيع

األول)1442 )28)أكتوبر)2020()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى األولى)1442 )28)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية     81
 ق1 ردلوزي1د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر8درقمد ). 3دصا ردفيد3 دمندآلا ىد ألولىد)88 

)8)د يسلبفد1)1)(دبتفويضد لسلطة

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)؛

املتعلق بزجر جنح نظام الصرف والسيما) ()1949 أغسطس) (30(  1368 ذي القعدة) (5 وعلى الظهير الشريف الصادر في)

الفصول)9)و)10)و)11)و)20)منه)؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.74.447)الصادر في)11)من رمضان)1394 )28)سبتمبر)1974()باملصادقة على نص)

قانون املسطرة املدنية وال سيما الفصل)34)منه)؛

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

املتابعات القضائية) تفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة التالية أسماؤهم السلطة قصد إجراء)

وعرض القضايا أمام املحاكم وإبرام املصالحات املتعلقة بقضايا نظام الصرف وكذا تمثيل اإلدارة املذكورة أمام محاكم اململكة)

والقيام في هذا اإلطار بجميع اإلجراءات املرتبطة بذلك):
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83  الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 

 املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)2706.20)الصادر في)11)من ربيع
األول)1442 )28)أكتوبر)2020()بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى األولى)1442 )28)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 ق1 ردلوزي1د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر8درقمد ).)3دصا ردفيد6 دمندآلا ىد ألولىد)88 

) 3د يسلبفد1)1)(دبتفويضد لسلطة

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)؛

املتعلق بزجر جنح نظام الصرف وال سيما ()1949 أغسطس) (30(  1368 ذي القعدة) (5  وعلى الظهير الشريف الصادر في)

الفصل)10)منه)؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.74.447)الصادر في)11)من رمضان)1394 )28)سبتمبر)1974()باملصادقة على نص)

قانون املسطرة املدنية وال سيما الفصل)34)منه)؛

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

 تفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم السلطة قصد تمثيل إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة أمام محاكم اململكة

فيما يخص قضايا نظام الصرف وذلك حسب دوائر نفوذ االختصاص الترابي لنفس اإلدارة):

المفوض إليهماالختصاص الترابي
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93  الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 

 املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)4182.19)الصادر في)27)من ربيع

اآلخر)1441 )24)ديسمبر)2019(بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى األولى)1442 )31)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 ق1 ردلوزي1د لطاقةدو ملعا ندو لبيئةدرقمد ).13 دصا ردفي

9)دمندآلا ىد ألولىد)88 د)3 د1نا11د )1)(دبتفويضد إلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحسن الناصري،)مدير املوارد والشؤون العامة)

والنظم املعلوماتية بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة)

واملعادن والبيئة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لقطاع)

الطاقة واملعادن ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من جمادى األولى)1442 )13)يناير)2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق1 ردلوزي1د لطاقةدو ملعا ندو لبيئةدرقمد ).18 دصا ردفيد

9)دمندآلا ىد ألولىد)88 د)3 د1نا11د )1)(دبتفويضد إلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

 1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيد الحسن الناصري،)مدير املوارد والشؤون العامة

والنظم املعلوماتية بالنيابة،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن)

لقطاع) التابعين  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  والبيئة على 

الطاقة واملعادن للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من جمادى األولى)1442 )13)يناير)2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق1 ردلوزي1د لطاقةدو ملعا ندو لبيئةدرقمد ).15 دصا ردفيد

9)دمندآلا ىد ألولىد)88 د)3 د1نا11د )1)(دبتفويضد إلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحسن الناصري،)مدير املوارد والشؤون العامة)

والنظم املعلوماتية بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة)

واملعادن والبيئة على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين)

واألعوان التابعين لقطاع الطاقة واملعادن.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من جمادى األولى)1442 )13)يناير)2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.



95  الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(  

ق1 ردلوزي1د لطاقةدو ملعا ندو لبيئةدرقمد ).16 دصا ردفيد
9)دمندآلا ىد ألولىد)88 د)3 د1نا11د )1)(دبتفويضد إلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحسن الناصري،)مدير املوارد والشؤون العامة)

والنظم املعلوماتية بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة)

واملعادن والبيئة على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات)

وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة)

على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية قطاع الطاقة واملعادن.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من جمادى األولى)1442 )13)يناير)2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

 ق1 ردلللندوبد لساميدللتخطيطدرقم) ).99)صا ردفي))))مندآلا ى
  3((. 7 رقم) بتغييفد لق1 رد 1نا11) )1)() (6(   88(  ألولى)
 لصا ردفي)3)رمضان)838  )9))ماي)7 1)()بتفويضد إلمضاء.

املندوب السامي للتخطيط)،

بعد االطالع على القرار رقم)1322.17)الصادر في)3)رمضان)1438 

)29)ماي)2017()بتفويض اإلمضاء)كما وقع تتميمه)؛

 1439 من رجب) (19 في) الصادر  (2.17.670 رقم) املرسوم  وعلى 

السامية) املندوبية  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  ()2018 أبريل) (6(

للتخطيط كما وقع تتميمه)؛

 1438 من شعبان) (29 الصادر في) (2.17.233 وعلى املرسوم رقم)

)26)ماي)2017()في شأن اختصاصــات املندوب السامي للتخطيط)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

رقم)1322.17)بتاريخ)3)رمضان)1438 )29)ماي)2017():

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

»......................................)املؤسسات واملنظمات الوطنية واألجنبية):

 ملهام لدرآة ملفوضدإليهم

املنسق الجهوي بين املديريات الجهوية)املهندس العامموالي عبد الـله السكراتي
للتخطيط

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : أحمد الحليمي علمي.

ق1 ردلللد11د لعامدلألمند لوطنيدرقمد ).17 دصا ردفيد

))دمندآلا ىد ألولىد)88 د)6د1نا11د )1)(دبتفويضد إلمضاء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.09.213)الصادر في)8)ربيع األول)1431

العامة لألمن الوطني والنظام) باملديرية  املتعلق  ()2010 فبراير) (23(

املادة) الثانية من  الفقرة  الوطني وال سيما  األسا�ضي ملوظفي األمن 

الثامنة والعشرين منه)؛

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محسون عبد الـله،)رئيس والية أمن القنيطرة،))

نيابة عن املدير العام لألمن الوطني على األوامر الصادرة) اإلمضاء)

داخل) بمأموريات  للقيام  لسلطته  التابعين  واألعوان  للموظفين 

اململكة.

املادة الثانية

عنه) ناب  عائق  عاقه  أو  الـله  عبد  محسون  السيد  تغيب  إذا 

السيد عبد الرحيم الشهير االدري�ضي،)نائب رئيس والية أمن القنيطرة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

ق1 ردلللد11د لعامدلألمند لوطنيدرقمد ).18 دصا ردفيد

))دمندآلا ىد ألولىد)88 د)6د1نا11د )1)(دبتفويضد إلمضاء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.09.213)الصادر في)8)ربيع األول)1431

العامة لألمن الوطني والنظام) باملديرية  املتعلق  ()2010 فبراير) (23(

املادة) الثانية من  الفقرة  الوطني وال سيما  األسا�ضي ملوظفي األمن 

الثامنة والعشرين منه)؛

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

رئيس والية أمن سطات،)) يفوض إلى السيد عبد املجيد الشواي،)

نيابة عن املدير العام لألمن الوطني على األوامر الصادرة) اإلمضاء)

داخل) بمأموريات  للقيام  لسلطته  التابعين  واألعوان  للموظفين 

اململكة.

املادة الثانية

عنه) ناب  عائق  عاقه  أو  الشواي  املجيد  عبد  السيد  تغيب  إذا 
السيد فؤاد بلحضري،)نائب رئيس والية أمن سطات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

ق1 ردلوزي1د لفالحةدو لصيدد لبح1يدو لتنليةد لق1ويةدو ملياهدو لغابات)
رقم) ).33)صا ردفي)3))مندربيعد ألول))88  )9)نورلبف)1)1)) 

بتعييندآم1يندمساعد1ندبالص1فدونو بدعنهم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرين) التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 
مساعدين لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير الفالحة)
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات من امليزانية العامة)
لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات)-)
قطاع الفالحة وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة)
إطار) في  الصفقات  تنفيذ  املترتبة عن  والغرامات  األثمنة  بمراجعة 

االعتمادات املفوضة إليهم):

 ملحاسبوند ملكلفون لنو ب مم1وند ملساعدوندبالص1ف

للتقنيين  محمد  سيدي  األمير  معهد  مدير 

الفالحي  والتسويق  التدبير  في  املتخصصين 

ببنسليمان.

خازن عمالة املحمدية

في  املتخصصين  التقنيين  معهد  مدير 

الهندسة القروية ومسح األرا�ضي بمكناس.
خازن عمالة مكناس

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بالرشيدية.

الخازن اإلقليمي 

بالرشيدية

مدير معهد التقنيين املتخصصين في امليكنة 

الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل بسال.
خازن عمالة سال
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مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بالزرايب ببركان.
الخازن اإلقليمي ببركان

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بتمارة.
خازن عمالة تمارة

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بالفقيه بن صالح.

الخازن اإلقليمي ببني 

مالل

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بكلميم.
الخازن اإلقليمي بكلميم

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بواد أمليل بتازة.
الخازن اإلقليمي بتازة

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بابن خليل بخنيفرة.
الخازن اإلقليمي بخنيفرة

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بالعيون.
الخازن اإلقليمي بالعيون

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بالسويهلة بمراكش.
خازن عمالة مراكش

مدير معهد التقنيين املتخصصين في البستنة 

بمكناس.
خازن عمالة مكناس

املتخصصين للتقنيين  امللكي  املعهد   مدير 

في تربية املوا�ضي بالفوارات بالقنيطرة.

الخازن اإلقليمي 

بالقنيطرة

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بتطوان.
الخازن اإلقليمي بتطوان

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

في تقنيات املختبر بالرباط.
خازن عمالة الرباط

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بأوالد تايمة بتارودانت.

الخازن اإلقليمي 

بتارودانت

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بأوالد مومن بسطات.
الخازن اإلقليمي بسطات

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بسيدي حمادي ببني مالل.

الخازن اإلقليمي ببني 

مالل

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بعين جمعة بالنواصر.

خازن عمالة الدار 

البيضاء الجنوب

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بالداخلة.
الخازن اإلقليمي بالداخلة

مدير معهد التقنيين املتخصصين في البستنة 

والتسويق بآيت ملول بأكادير.
خازن عمالة أكادير

املتخصصين للتقنيين  امللكي  املعهد   مدير 

في املياه والغابات بسال.
خازن عمالة سال

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

عين تاوجدات بالحاجب.

الخازن اإلقليمي 

بالحاجب

مدير معهد التقنيين املتخصصين في الفالحة 

بالعرائش.

الخازن اإلقليمي 

بالعرائش

بالشاوية  الفالحي  التقني  املعهد  مدير 

بسطات.
الخازن اإلقليمي بسطات

مدير املعهد التقني الفالحي ملشرع بلقصيري 

بسيدي قاسم.

الخازن اإلقليمي بسيدي 

قاسم

بتيفلت  الفالحي  التقني  املعهد  مدير 

بالخميسات.

الخازن اإلقليمي 

بالخميسات

بوطاهر  بسهل  الفالحي  التقني  املعهد  مدير 

بتاونات.
الخازن اإلقليمي بتاونات

الخازن اإلقليمي ببركانمدير املعهد التقني الفالحي ببركان.

بن  بالفقيه  الفالحي  التقني  املعهد  مدير 

صالح.

الخازن اإلقليمي ببني 

مالل

مدير املعهد التقني الفالحي بخميس الزمامرة 

بسيدي بنور.

الخازن اإلقليمي 

بالجديدة

بإزمورن  الفالحي  التقني  املعهد  مدير 

بالحسيمة.

الخازن اإلقليمي 

بالحسيمة

بالعطاوية الفالحي  التقني  املعهد   مدير 

بقلعة السراغنة.

الخازن اإلقليمي بقلعة 

السراغنة

مزوي  ببئر  الفالحي  التقني  املعهد  مدير 

بخريبكة.
الخازن اإلقليمي بخريبكة

بيبي  بسيدي  الفالحي  التقني  املعهد  مدير 

باشتوكة - آيت باها.
خازن عمالة أكادير

بشيشاوة الفالحي  التقني  املعهد   مدير 

بمراكش.
الخازن اإلقليمي بشيشاوة

متوح  خميس  الفالحي  التقني  املعهد  مدير 

بالجديدة.

الخازن اإلقليمي 

بالجديدة

لجمعة سحيم  الفالحي  التقني  املعهد  مدير 

بآسفي.
الخازن اإلقليمي بآسفي

الخازن اإلقليمي مدير املعهد التقني الفالحي بتارودانت.

بتارودانت

خازن عمالة تمارةمدير املدرسة الفالحية بتمارة.

مدير املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 

بسال.

الكاتب العام باملدرسة 

الوطنية للمهندسين بسال
خازن عمالة سال

املوا�ضي  لتربية  امللكي  التقني  املعهد  مدير 

بالفوارات بالقنيطرة.

الخازن اإلقليمي 

بالقنيطرة

خازن عمالة سالمدير املعهد التقني امللكي الغابوي بسال.

الفالحية  للميكانيك  التقني  املعهد  مدير 

ببوقنادل بسال.
خازن عمالة سال

خازن عمالة مكناسمدير املعهد التقني للبستنة بمكناس.

مدير املعهد التقني الفالحي للهندسة القروية 

ومسح األرا�ضي بمكناس.
خازن عمالة مكناس

الخازن اإلقليمي بخنيفرةمدير املعهد التقني الفالحي بخنيفرة.

الخازن اإلقليمي مدير املعهد التقني الفالحي بالرشيدية.

بالرشيدية

للسويهلة  الفالحي  التقني  املعهد  مدير 

بمراكش.
خازن عمالة مراكش

املادة الثانية

املساعدين) اآلمرين  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

يقومون بصرف) التي  امليزانية  فقرات  أعاله  إليهم  املشار  بالصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

1431 15)من ربيع األول) الصادر في) (1203.10  ينسخ القرار رقم)

)2)مارس)2010()بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق1 ردلوزي1د لشؤوند لخارآيةدو لتعاوند إلر1يقيدو ملغاربةد ملقيلين)

  88( ربيعد مج1) مند ((8 في) صا رد رقم) ).8)) بالخارجد

59.17) ) لصا ر) رقم) بتتليمد لق1 رد )8 ) يسلبف)1)1)()

بتعييندآم1ين) ()(117 1ونيو) ( 9(   8(8 3)آلا ىد مج81) في)

مساعد1ندبالص1فدونو بدعنهم.

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 

بالخارج،

جمادى (3 في) الصادر  (1259.07 رقم) القرار  على  االطالع   بعد 

بتعيين آمرين مساعدين بالصرف) ()2007 يونيو) (19(  1428 اآلخرة)

ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.955)الصادر في)23)من ربيع األول)1441 

الخارجية) الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق  )21)نوفمبر)2019()

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

رقم)1259.07)بتاريخ)3)جمادى اآلخرة)1428 )19)يونيو)2007():

»املادة األولى).-)يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي)

 »األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم).................................

»من امليزانية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي)

»واملغاربة املقيمين بالخارج)-)الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي):

»2)-)املراكز القنصلية):

 الجتصاصد لتف بي
 مم1وند ملساعدوند

بالص1ف
 ملحاسبوند ملكلفون لنو ب

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

................................................................................................مونت ال جولي

نائب القنصل القنصل العام للمملكةتورونتو

العام

العون املحاسب لدى 

القنصلية العامة بتورونتو

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع اآلخر)1442 )14)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

ق1 ردلوزي1د لشؤوند لخارآيةدو لتعاوند إلر1يقيدو ملغاربةد ملقيلين)
  88( مندآلا ىد ألولى) ((8 صا ردفي) بالخارجدرقم) ).   )
59.17) ) لصا ر) بتغييفدوتتليمد لق1 ردرقم) 1نا11) )1)() (8(
بتعييندآم1ين) ()(117 1ونيو) ( 9(   8(8 3)آلا ىد مج81) في)

مساعد1ندبالص1فدونو بدعنهم.

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 
بالخارج،

جمادى (3 في) الصادر  (1259.07 رقم) القرار  على  االطالع   بعد 
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف) ()2007 يونيو) (19(  1428 اآلخرة)

ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.955)الصادر في)23)من ربيع األول)1441 
الخارجية) الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق  )21)نوفمبر)2019()

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه)
أعاله رقم)1259.07)بتاريخ)3)جمادى اآلخرة)1428 )19)يونيو)2007():

الجدول) في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين  (-. األولى) »املادة 
 »التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم)........................
»من امليزانية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي)
»واملغاربة املقيمين بالخارج)-)الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي):

»1)-)السفارات):

 الجتصاصد لتف بي
 مم1وند ملساعدوند

بالص1ف
 ملحاسبوند ملكلفون لنو ب

.......................................................................................................جمهورية جيبوتي

سفير صاحب الجاللة جمهورية غينيا بيساو

أو القائم باألعمال

نائب السفير 

أو نائب القائم 

باألعمال

العون املحاسب لدى سفارة 

اململكة ببيساو

سفير صاحب الجاللة جمهورية السلفادور

أو القائم باألعمال

نائب السفير 

أو نائب القائم 

باألعمال

العون املحاسب لدى سفارة 

اململكة بسان سلفادور

نائب رئيس رئيس مكتب االتصالإسرائيل

مكتب االتصال

العون املحاسب لدى مكتب 

االتصال بتل أبيب

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1442 )8)يناير)2021(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.



99  الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 

قــــــــ1 ردلـــوزي1د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر8درقمد ).57دصا رددفيد8 دمندآلا ىد ألولىد)88 د)9)د يسلبفد1)1)(دبتغييفد

 لق1 ردرقمد1).955د لصا ردفيد7)دمندآلا ىد ألولىد 88 د)3)د1نا11د1)1)(دبتعييندآم1يندمساعد1ندبالص1فدونو بدعنهم

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بتعيين آمرين مساعدين) ()2020 يناير) (23(  1441 من جمادى األولى) (27 الصادر في) (955.20 بعد االطالع على القرار رقم)

بالصرف ونواب عنهم)؛

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

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)955.20)بتاريخ)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020():

»املادة األولى).-)يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف)

»االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من امليزانية العامة لوزارة االقتصاد واملالية)

املالية«)) املصالح  »مرصدات  عنوان) الحامل  (3.2.0.0.1.13.008 رقم) للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  اإلدارة  »وإصالح 

»وإصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار)

»االعتمادات املفوضة):

 ملحاسبوند ملكلفون لنو ب مم1وند ملساعدوندبالص1ف الجتصاصد لتف بي

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

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

 عماالت مقاطعات الدار البيضاء

وإقليما النواصر ومديونة

املكلف باملصلحة اإلقليمية السادسة للتحقيقات ..........................................................................

الضريبية.

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

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

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

وحرر بالرباط في)14)من جمادى األولى)1442 )29)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (11
ق1 ردلوزي1د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر8درقمد ).58دصا ردفيد1)دمندآلا ىد ألولىد)88 د)8د1نا11د )1)(دبتعييندآم1يند

مساعد1ندبالص1فدونو بدعنهم

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات)

املفوضة إليهم من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من امليزانية العامة لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

وكذا الحساب الخصو�ضي للخزينة الحامل عنوان)»الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة«)وإصدار بيانات الدفع واألوامر)

بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة:

 الجتصاصد لتف بي
 مم1وند ملساعدون)

 لنو ببالص1ف
 ملحاسبون)
 ملكلفون



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(  1) الجريدة الرسمية



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (1(



13) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (18

قــــــــ1 ردلآلم1دبالص1فدملد11يةد لشؤوند لقنصليةدو الآتلاعيةدرقم) ).9))صا ر))في)8))مندربيعد مج1))88  )8 ) يسلبف)1)1)) 

بتغييفدوتتليمد لق1 ردرقم)17. 8)) لصا ردفي)8 )مندذيد لحجة)7)8  )8)1نا11)117)()بتعييندآم1يندمساعد1ندبالص1ف)

ونو بدعنهم.

اآلمر بالصرف ملديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية،

بعد االطالع على القرار رقم)281.07)الصادر في)18)من ذي الحجة)1427 )8)يناير)2007()بتعيين آمرين مساعدين بالصرف)

ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)281.07)بتاريخ)18)من ذي الحجة)1427 )8)يناير)2007():

واملعتبرة مصلحة للدولة مسيرة) (................................. يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي) (-. »املادة األولى)

»بصورة مستقلة):

املادة الثانية.)-)تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف ونوابهم املشار إليهم أعاله املشاريع)

املضمنة في امليزانية والحساب الخصو�ضي للخزينة التي يقومون بصرف النفقات منهما.

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

وحرر بالرباط في)20)من جمادى األولى)1442 )4)يناير)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



15) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 

»2)-)املراكز القنصلية):

 ملحاسبوند ملكلفون لنو ب مم1وند ملساعدوندبالص1ف الجتصاصد لتف بي

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

......................................................................................................................................................................................................مونت ال جولي

العون املحاسب لدى نائب القنصل العامالقنصل العام للمملكةتورونتو

القنصلية العامة بتورونتو

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)28)من ربيع اآلخر)1442 )14)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : محمد بصري.

قــــــــ1 ردلآلم1دبالص1فدملد11يةد لشؤوند لقنصليةدو الآتلاعيةدرقم) ).)  )صا ر))في)8))مندآلا ىد ألولى))88  )8)1نا11) )1)) 
بتغييفدوتتليمد لق1 ردرقم)17. 8)) لصا ردفي)8 )مندذيد لحجة)7)8  )8)1نا11)117)()بتعييندآم1يندمساعد1ندبالص1ف)

ونو بدعنهم.

اآلمر بالصرف ملديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية،

بعد االطالع على القرار رقم)281.07)الصادر في)18)من ذي الحجة)1427 )8)يناير)2007()بتعيين آمرين مساعدين بالصرف)
ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)281.07)بتاريخ)18)من ذي الحجة)1427 )8)يناير)2007():

واملعتبرة مصلحة للدولة مسيرة) (................................. يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي) (-. »املادة األولى)
»بصورة مستقلة):

»1)-)السفارات):

 ملحاسبوند ملكلفون لنو ب مم1وند ملساعدوندبالص1ف الجتصاصد لتف بي

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

سفارة نائب السفير أو نائب القائم باألعمالسفير صاحب الجاللة أو القائم باألعمالجمهورية جيبوتي لدى  املحاسب  العون 

اململكة بجيبوتي

سفارة نائب السفير أو نائب القائم باألعمالسفير صاحب الجاللة أو القائم باألعمالجمهورية غينيا بيساو لدى  املحاسب  العون 

اململكة ببيساو

سفارة نائب السفير أو نائب القائم باألعمالسفير صاحب الجاللة أو القائم باألعمالجمهورية السلفادور لدى  املحاسب  العون 

اململكة بسان سلفادور

مكتب نائب رئيس مكتب االتصالرئيس مكتب االتصالإسرائيل لدى  املحاسب  العون 

االتصال بتل أبيب

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

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1442 )8)يناير)2021(.

اإلمضاء : محمد بصري.



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (16
1)1)()باملصا قةدعلىدالئحةدذويد لحقوق) )88  )3)) يسلبف) 8)آلا ىد ألولى) 1).85)3)صا ردفي) ق1 ردلوزي1د لد جليةدرقم)

 ملالكيندعلىد لشياعدلألر �ضيد لفالحيةدللجلاعةد لساللية)» لعيا1د8«) لكائنةدبإقليمدسيديدسليلاند لو قعةدأر ضيها)

  جلد  ئ81د ل1يدبالغ1ب.

وزير الداخلية،

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

 في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.117)الصادر في

7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل)5)منه)؛

 وعلى القانون رقم)62.17)بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)33)منه)؛

وعلى املرسـوم رقم)2.19.973)الصادر في)13)من جمادى األولى)1441 )9)يناير)2020(،)بتطبيق أحكام القانون رقم)62.17،)

املشار إليه أعاله)؛

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

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

لالستثمارات الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية)»العيايدة«)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية)؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي سليمان بتاريخ)23)نوفمبر)2020،)الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد)

هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائنة بإقليم سيدي سليمان) يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع ألرا�ضي الجماعة الساللية العيايدة،)

الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



17) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 

رقم ب ت واإلسم الكاملالرقم الترتيبي

 ملللكةد ملغ1بية



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (18



19) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    ( 1



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(   ) الجريدة الرسمية



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    ( (



3 ) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    ( 8



5 ) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    ( 6



7 ) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    ( 8



9 ) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    ((1



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(  )) الجريدة الرسمية



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (((



3)) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    ((8



5)) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    ((6



7)) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    ((8
ق1 ردلوزي1د لد جليةدرقم) ).37)صا ردفي)8)آلا ىد ألولى))88  )3)) يسلبف)1)1)()باملصا قةدعلىدالئحةدذويد لحقوقد ملالكين)

علىد لشياعدلألر �ضيد لفالحيةدللجلاعةد لسالليةد لعبابد8))ر1عيةد لعز وز8() لكائنةدبإقليمدسيديدسليلاند لو قعة)

أر ضيهاد  جلد  ئ81د ل1يدبالغ1ب.

وزير الداخلية،

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

 الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.117)بتاريخ

7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()ال سيما الفصل)5)منه)؛

 وعلى القانون رقم)62.17)بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(،)وال سيما املادة)33)منه)؛

 62.17 2020()بتطبيق أحكام القانون رقم) يناير) (9( 1441 13)من جمادى األولى) 2.19.973)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

املشار إليه أعاله)؛

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

القنيطرة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق بقانون االستثمارات)

الفالحية كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية العبابدة))فرعية العزاوزة()؛

وعلى شهادتي تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية املعنية وكافة ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى سجلي الطعون املوقعين من طرف السلطة املحلية املعنية)؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي سليمان بتاريخ)10)سبتمبر)2020،)الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد)

هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع ألرا�ضي الجماعة الساللية العبابدة))فرعية العزاوزة(،)الكائنة بإقليم)

سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب،)كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



9)) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 

رقم البطاقة الوطنية اإلسم الكامل الرقم الترتيبي

وز ر8د لد جلية



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (31



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(  3) الجريدة الرسمية



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (3(



33) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (38



35) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021( 

رقم البطاقة الوطنيةاإلسم الكاملالرقم الترتيبي

 ل1سمد لعقاري)81 ) /ر)-) ل1سمد لعقاري) 6) /ه)-) ل1سمد لعقاري) 5  3/ر



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (36

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم) ).67)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم الدراسات الجامعية العامة،)الشهادة التالية في)

: Gestion(bancaire

-(Degree(of(associate(in(applied(science,(préparé(et(délivré(

au(siège(de(Kingsborough(community(college(-(Etats-Unis(- 

en(juin(2015,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم) ).68)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Finance(islamique(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Master(of(science(in(islamic(finance,(préparé(et(délivré(au(

siège(de(INCEIF(The(Global(University(of(islamic(finance(-(

Malaisie(-(le(27(octobre(2018,

اللغة اإلنجليزية وآدابها،) (: شعبة) مشفوعة باإلجازة في اآلداب،)

اإلنسانية) والعلوم  اآلداب  كلية  من  املسلمة  لسانيات  (: تخصص)

بالجديدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



37) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(  

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم) ).69)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Organisation(تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في
: des(firmes(et(des(marchés

-(Diplôme( de( master( droit,( économie,( gestion,( à( finalité(
professionnelle,( mention( :( organisation( des( firmes( et(
des( marchés,( connaissance( et( innovation,( spécialité( :(
économie( et(management(de( l’organisation( industrielle,(
préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( de( Nice( -(
France(-(le(26(février(2014,(assorti(de(la(licence(d’études(
fondamentales,(filière(:(sciences(économiques(et(gestion,(
option( :( gestion,( préparée( et( délivrée(par( la( Faculté( des(
sciences(juridiques,(économiques(et(sociales,(Aïn(Chock(- 
Casablanca.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم) ).71)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Economie(et(gestion

-(Diplôme(de(licence(sciences(économiques(et(de(gestion,(

mention(:(contrôle(et(systèmes(d’information(comptable,(

préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(Paris(5(-(France(- 

le(21(juillet(2009,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (38

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم) ). 7)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Economie(politique

-(Grade(de(baccalauréat(ès(sciences()B.Sc((en(économie(et(

politique,( préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( de(

Montréal(-(Faculté(des(arts(et(des(sciences(-(Canada(-( le(

11(août(2020,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم) ).)7)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Administration( des في) التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 

: affaires

-(Grade(de(master(en(administration(des(affaires,(préparé(et(
délivré(au(siège(de(l’Université(de(technologie(et(d’affaires(
de(Beijing( -(République(populaire(de(Chine( -( le(15( juin(
2019,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية،)مسلك):)العلوم)
تدبير املقاوالت املسلمة من الكلية) (: تخصص) االقتصادية والتدبير،)

متعددة التخصصات)-)الجديدة.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



39) الجريدة الرسمية عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(  

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم) ).73)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Administration(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Grade(de(philosophiae(doctor()PH.D.((en(administration,(
préparé( et( délivré( au( siège(de( l’Université( du(Québec(à(
Montréal,(Ecole(des(sciences(de(la(gestion(-(Canada(-(le(24(
mars(2020,(assorti(du(grade(de(maître(en(administration(
des(affaires()M.B.A.((conseil(en(management,(préparé(et(
délivré(au(siège(de(la(même(université(-(le(11(décembre(
2012,

املؤسسة) اقتصاد  (: اختيار) االقتصادية،) العلوم  في  وباإلجازة 
واالجتماعية) واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة 

بالدار البيضاء.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم) ).78)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Monnaie,( banque( et الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة املاستر،)

: finance

-(Diplôme(de(master(de(droit,(économie,(gestion,(mention(: 
monnaie,(banque,(finance,(assurance,(préparé(et(délivré(
au(siège(de(l’Université(d’Artois(-(France(-(le(8(juin(2020,(
assorti(du(diplôme(de(licence(de(droit,(économie,(gestion,(
mention(:(économie(et(gestion,(préparé(et(délivré(au(siège(
de(la(même(université(-(le(3(mai(2018,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (81

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم) ).75)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Economie(et(gestion

-(Diplôme(de(licence(de(droit,(économie,(gestion,(mention(: 

économie( et( gestion,( préparé( et( délivré( au( siège( de(

l’Université(d’Artois(-(France(-(le(3(mai(2018,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم) ).76)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit(public(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( master( droit,( économie,( gestion,( dans( le(
domaine( (droit,( économie,( gestion,(mention( :(droit(public,(
spécialité(:(politiques(publiques(et(développement,(à(finalité(
recherche( et( professionnelle,( préparé( et( délivré( au( siège(
de( l’Université( Paris( Descartes( )membre( de( l’Université(
Sorbonne(Paris(Cité((-(France(-(le(2(décembre(2019,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية،)مسلك):)التميز)
في العلوم السياسية املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية)-)أكدال)-)الرباط.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(   8) الجريدة الرسمية

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم) ).77)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Economie(et(gestion(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( master( droit,( économie,( gestion,( mention( :(
économie(du(développement,(préparé(et(délivré(au(siège(
de( l’Université(Clermont(Auvergne( -(Clermont-Ferrand( -(
France(-(le(18(janvier(2019,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية،)مسلك):)العلوم)
االقتصادية والتدبير املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية)-)املحمدية.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم) ).78)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit(économique(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Maîtrise( universitaire( en(droit( économique,( préparée( et(

délivrée(au(siège(de( l’Université(de(Genève( -(Faculté(de(

droit(-(Suisse(-(le(15(février(2017,

(: مسلك) األساسية،) الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 

قانون األعمال املسلمة من كلية العلوم) (: اختيار) القانون الفرن�ضي،)

القانونية واالقتصادية واالجتماعية)-)أكدال)-)الرباط.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6960 - 28)جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(الجريدة الرسمية    (8(

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم) ).79)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Gestion(des(تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في
: politiques(sociales(et(de(l’économie(solidaire

-(Diplôme(de(master(de(droit,(économie,(gestion,(mention(: 
management(du(social(et(de(la(santé,(spécialité(:(gestion(
des(politiques(sociales(et(de(l’économie(solidaire,(à(finalité(
professionnelle,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(
Caen( Normandie( )membre( de( la( Comue( Normandie(
Université(( -( France( -( le( 23( janvier( 2018,( assorti( du(
diplôme(de(licence(de(droit,(économie,(gestion,(mention(:(
administration(économique(et(sociale,(préparé(et(délivré(
au(siège(de( l’Université(de(Limoges( -(France,(au( titre(de(
l’année(universitaire(2014-2015,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق1 ردللوزي1د ملنتدبدلدىدوزي1د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم) ).81)صا ردفي))))مندآلا ىد ألولى))88  )6)1نا11) )1)) 

بتحد1ددبعضد ملعا التدبيند لشها  ت.

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)12)نوفمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Droit( )relations في) التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 

:()internationales

الدولية  العالقات   : تخصص  الحقوق،  في  املاجستير  درجة   -

الجمهورية  العربية،  بيروت  جامعة  من  املسلمة  والدبلوماسية 

الليسانس  بدرجة  مشفوعة   2020 أكتوبر   13 بتاريخ  اللبنانية 

الجامعي العام  برسم  الجامعة  نفس  من  املسلمة  الحقوق   في 

2001-2002 وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى األولى)1442 )6)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.


