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( 23ديسمبر  )2021بتغيير قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  1921.21الصادر في  8ذي الحجة  19( 1442يوليو  )2021بإصدار
جداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة

الضريبة على القيمة املضافة.
مرسوم رقم  2.21.453صادر في  24من جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021
بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2.06.574الصادر في  10ذي الحجة 1427
( 31ديسمبر )2006في شأن تطبيق الضريبة على القيمة املضافة
املنصوص عليها في القسم الثالث من املدونة العامة للضرائب..............
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قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3982.21صادر في  19من جمادى األولى 1443
( 24ديسمبر  )2021بتغيير وتتميم قرار الوزير املنتدب لدى رئيس

مدونة السيرعلى الطرق - .نص تطبيقي.
قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم  3885.21صادر في  11من جمادى األولى 1443
( 16ديسمبر  )2021بتحديد األماكن التي تقام فيها أجهزة املراقبة اآللية
ملخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية....

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3934.21صادر في  18من جمادى األولى 1443

الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم  771.13بتاريخ
 18من ربيع اآلخر ( 1434فاتح مارس  )2013املتعلق باملصادقة على
11543

أسعار بيع التبغ املصنع للعموم...............................................................
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ق ـرار لوزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  3600.21صادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
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بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز حد
حرارة بجماعة حرارة بإقليم آسفي وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة....
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ق ـرار لوزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  3614.21صادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021
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تعيين آمربالصرف.
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املو افقة على تصاميم وأنظمة التهيئة.

إقليم آسفي - .تعيين حدود امللك العمومي البحري.
مرسوم رقم  2.21.942صادر في  8جمادى األولى  13( 1443ديسمبر )2021
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رقم  3639.21صادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  3640.21صادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  3641.21صادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  3642.21صادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  3643.21صادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................

11590

ق ـرار لوزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  3644.21صادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3647.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء.............
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3648.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات........................................................................

ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3721.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات........................................................................

11613

11591

ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3649.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء.............

ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3645.21صادر في
 10ربيع اآلخر  16( 1443نوفمبر  )2021بتفويض املصادقة على
الصفقات................................................................................................ .

11615

11593

ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3650.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات........................................................................

ق ـرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3654.21صادر في  10ربيع اآلخر 1443
( 16نوفمبر  )2021بتفويض املصادقة على الصفقات ..........................
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11594

ق ـرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3655.21صادر في  10ربيع اآلخر 1443
( 16نوفمبر  )2021بتفويض املصادقة على الصفقات ..........................
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3651.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات........................................................................

11596

ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3592.21صادر في  16من ربيع اآلخر 1443
( 22نوفمبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......... .

11616

ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3652.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات........................................................................

11597

ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
رقم  3593.21صادر في  16من ربيع اآلخر  22( 1443نوفمبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3677.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء.............

11599

ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3678.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات........................................................................

ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3656.21صادر في  23من ربيع اآلخر 1443
( 29نوفمبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......... .

11617

11599

ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3679.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات........................................................................

ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3657.21صادر في  23من ربيع اآلخر 1443
( 29نوفمبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......... .

11618
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3680.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء.............

ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3658.21صادر في  23من ربيع اآلخر 1443
( 29نوفمبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......... .
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3681.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات........................................................................

ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3659.21صادر في  23من ربيع اآلخر 1443
( 29نوفمبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......... .
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3682.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات........................................................................

ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
رقم  3664.21صادر في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3716.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء.............
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ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
رقم  3665.21صادر في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3717.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات........................................................................
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بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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واملصادقة على الصفقات........................................................................
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بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3719.21صادر في
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ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
رقم  3668.21صادر في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3720.21صادر في
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ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
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بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
رقم  3670.21صادر في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
رقم  3671.21صادر في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
رقم  3672.21صادر في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................

11624

ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
رقم  3673.21صادر في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
رقم  3674.21صادر في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر )2021
بتفويض اإلمضاء.....................................................................................
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3646.21صادر في  17من ربيع اآلخر  23( 1443نوفمبر )2021
بتفويض املصادقة على الصفقات ..........................................................
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ق ـرار لوزير الداخلية رقم  3594.21صادر في  19من ربيع اآلخر 1443
( 25نوفمبر  )2021بتفويض اإلمضاء .....................................................

11636

ق ـرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم  3686.21صادر في
 26من ربيع اآلخر  2( 1443ديسمبر  )2021بتفويض املصادقة على
الصفقات................................................................................................ .

11636

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم  3708.21صادر في  27من ربيع
اآلخر  3( 1443ديسمبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات .................................................................................................
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ق ـرار لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة
رقم  3727.21صادر في  2جمادى األولى  7( 1443ديسمبر )2021
بتفويض املصادقة على الصفقات......................................................... .
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تعيين آمرمساعد بالصرف.
ق ـرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3662.21صادر في  23من ربيع اآلخر 1443
( 29نوفمبر  )2021بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه..................
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«معهد التجارة والتدبير للرباط» - .تحديد اختصاصات
وكيفيات تشكيل وتسيير مجلس التسيير والتنسيق
التربوي.
قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم  2825.21صادر في  19من ربيع األول 1443
( 26أكتوبر  )2021بتحديد اختصاصات وكيفيات تشكيل وتسيير
مجلس التسيير والتنسيق التربوي ملعهد «التجارة والتدبير للرباط» لدى
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط  -سال  -القنيطرة.......
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إقليم الرشيدية - .التخلي عن ملكية قطعة أرضية.
مقرر لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3663.21صادر في  20من ربيع اآلخر 1443
( 26نوفمبر  )2021بالتخلي عن ملكية القطعة األرضية الالزمة إلحداث
مدرسة بئر انزران بجماعة موالي علي الشريف بإقليم الرشيدية..........
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قرار رقم  149.21و.ب صادر في  16من جمادى األولى  21( 1443ديسمبر .)2021
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قرار رقم  150.21م.إ صادر في  16من جمادى األولى  21( 1443ديسمبر ....)2021

11646

قرار رقم  151.21م.إ صادر في  16من جمادى األولى  21( 1443ديسمبر ....)2021
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إعالنات وبالغات
وزارة الـشـ ــؤون الخ ـ ــارجـيـ ـ ــة والتـع ـ ـ ــاون اإلفـ ــريق ـ ــي وامل ـغ ـ ــارب ـ ــة املق ـي ـم ـيــن
بـالخ ــارج - .ب ــالغـ ــات....................................................................................
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إعالن للمستوردين واملصدرين بتاريخ  11نوفمبر ..................................... 2021
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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.21.453صادر في  24من جمادى األولى 1443
( 29ديسمبر  )2021بتغيير وتتميم املرسوم رقم 2.06.574
الصادر في  10ذي الحجة  31( 1427ديسمبر )2006في شأن
تطبيق الضريبة على القيمة املضافة املنصوص عليها في
القسم الثالث من املدونة العامة للضرائب.
رئيس الحكومة،

«ج)  ..................................................................وكيفية أداء مبالغها.
«وعالوة على ما ذكر ...................................من املدونة اآلنفة الذكر.
«وتجمع القيم ...................................................................................
«……........................................................................................................
« ...................................بطلب اإلرجاع.
«ويجب على املصدرين ،عالوة على ذلك ،أن يضيفوا إلى الوثائق

بعد االطالع على املرسوم رقم  2.06.574الصادر في  10ذي
الحجة  31( 1427ديسمبر )2006في شأن تطبيق الضريبة على
القيمة املضافة املنصوص عليها في القسم الثالث من املدونة العامة
للضرائب ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  11من جمادى
األولى  16( 1443ديسمبر ،)2021

«املشار إليها أعاله :
« -بيانا وفق نموذج تعده اإلدارة ،يلخص رقم األعمال املنجز
«واملتعلق بعمليات التصدير ؛
« -وفيما يخص عمليات تصدير الخدمات ،نسخا من فاتورات
«البيع املحررة باسم املرسل إليهم في الخارج واألوراق املثبتة
«للتسديد بالعملة األجنبية ،مؤشرا عليها بصورة قانونية من قبل

رسم ما يلي :
املـادة األولـى
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املادة  25من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.06.574الصادر في  10ذي الحجة 1427
( 31ديسمبر : )2006

«الهيئة املؤهلة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها ،طبقا ألحكام
«املادة ( 1°-I-92الفقرة الثالثة) من املدونة العامة للضرائب.
«وعلى األشخاص الذين يقومون ...................................................
(الباقي ال تغيير فيه).

«اإلرجاع
« املادة  - .I - .25يجب أن يحرر طلب……………………..تعده اإلدارة :
«ألف  -املسطرة العادية لإلرجاع
«يجب أن يشفع طلب اإلرجاع باألوراق املثبتة التالية :

املادة الثانية
يسند إلى وزيرة االقتصاد واملالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر
في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  29( 1443ديسمبر .)2021

« - 1°فيما يخص ……...........................................................................

اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

« .............................................................واملبلغ املدفوع منها.
« - 2°فيما يخص عمليات شراء ........................................يتضمن :

وقعه بالعطف :

«أ) ....................................................................................................

وزيرة االقتصاد واملالية،

«ب) .................................................................................................

اإلمضاء  :نادية فتاح.
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قرارلوزيرالنقل واللوجيستيك رقم  3885.21صادرفي  11من جمادى األولى  16( 1443ديسمبر )2021بتحديد األماكن
التي تقام فيها أجهزة املراقبة اآللية ملخالفات قانون السيرعلى الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية
وزير النقل واللوجيستيك،
بناء على القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.07بتاريخ  26من
صفر  11( 1431فبراير  )2010كما تم تغييره وتتميمه ،السيما املادة  197منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.10.419الصادر في  20من شوال  29( 1431سبتمبر  )2010بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05
املتعلق بمدونة السير عل الطرق بشأن العقوبات والتدابير اإلدارية ومعاينة املخالفات كما تم تغييره وتتميمه والسيما املادتين
 9و 55منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدد األماكن التي تقام فيها أجهزة املراقبة اآللية ملخالفات قانون السير داخل التجمعات العمرانية حسب الجدول املبين في
امللحق رقم  1املرفق بهذا القرار.
املادة الثانية
تحدد األماكن التي تقام فيها أجهزة املراقبة اآللية ملخالفات قانون السير خارج التجمعات العمرانية حسب الجدول املبين في
امللحق رقم  2املرفق بهذا القرار.
املادة الثالثة
ينسخ كل من :
 قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم  1037.14الصادر في  2جمادى اآلخرة  2( 1435أبريل  )2014املتعلق بتحديداألماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة اآللية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) باملحاور الطرقية والطرق السيارة خارج
التجمعات العمرانية ؛
 قرار الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك املكلف بالنقل رقم  274.15الصادر في  6ربيع اآلخر 1436( 27يناير  )2015املتعلق بتحديد األماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة اآللية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) داخل
التجمعات العمرانية.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  16( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :محمد عبد الجليل.

*
*

*
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الملحق رقم  :1داخل التجمعات العمرانية
الجهة

العمالة أو اإلقليم

الطريق
شارع بلحسن الوزاني
شارع مصطفى السايح
شارع الحسن الثاني
طريق الفدا ء
شارع محمد السادس
شارع النصر

عمالة الرباط

شارع ابن خلدون
شارع ابن حزم
الطريق السيار المداري
شارع عبد الرحيم بوعبيد
شارع عالل الفاسي
شارع المهدي بن بركة
شارع سيدي محمد (الطريق الوطنية رقم )1
شارع سيدي موسى
شارع محمد الخامس

الرباط سال القنيطرة

شارع عبد الكريم الخطابي
عمالة سال

طريق عين الحوالة
الطريق اإلقليمية رقم 4008
شارع الحسن الثاني
الطريق الوطنية رقم  – 1مدخل مدينة سال
الطريق السيار المداري
شارع محمد السادس
شارع سهل الرهون
الطريق اإلقليمية رقم 4020

عمالة الصخيرات-تمارة

شارع طارق بن زياد
شارع الحسن األول (الطريق الجهوية رقم )403
شارع عالل بن عبد هللا
شارع الحسن الثاني

الجريدة الرسمية
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الطريق الجهوية 322
الطريق الوطنية رقم  - 1طريق الرباط
طريق المحجز
شارع القادسية
شارع عبد الواحد دراد
شارع  2مارس نحو القادسية

طريق الرباط نحو القنيطرة (الطريق الوطنية رقم)1
إقليم القنيطرة

زنقة رقم 10
شارع عنترة
طريق المهدية
شارع روزفلت
طريق المهدية
شارع الحسين هيكل
شارع محمد الخامس
شارع الحسن الثاني
شارع محمد الخامس

إقليم الخميسات

الطريق الجهوية رقم 404
شارع عمر بن عبد العزيز

إقليم العرائش

شارع التحرير (الطريق اإلقليمية رقم )4404
شارع لال نزهة

إقليم تطوان

طريق مرتيل (الطريق الوطنية رقم)16
شارع  9ابريل
الطريق الوطنية رقم ( 2طريق تطوان)
شارع محمد السادس

طنجة تطوان الحسيمة

طريق بحر مرقالة
شارع الجيش الملكي
عمالة طنجة-أصيلة

شارع موالي رشيد
طريق مغارة هرقل
شارع خالد بن الوليد
امتداد شارع خالد بن الوليد (الطريق الوطنية رقم )1
شارع محمد الخامس

11546
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شارع المملكة العربية السعودية
الطريق المدارية 9
شارع موالي إسماعيل
شارع موالي يوسف
شارع بلجيكا
إقليم الحسيمة

امتداد شارع محمد الخامس ( -الطريق اإلقليمية رقم )5211
شارع الجيش الملكي
شارع الدريسية (الطريق الرئيسية فاس مكناس)
الطريق اإلقليمية 5006
شارع محمد السادس
الطريق اإلقليمية ( 5055مدخل فاس)

عمالة فاس

الطريق اإلقليمية ( 5006الطريق المدارية الجنوبية)
الطريق الجهوية رقم ( 503طريق صفرو)
الطريق اإلقليمية ( 5006طريق عين شقف)
(الطريق الوطنية رقم )8
شارع موالي عبد هللا (لطريق
الطريق الجهوية رقم ( 501شارع أبو بكر ابن العربي)
(الطريق الوطنية رقم )6
شارع عالل الفاسي (لطريق

فاس  -مكناس

شارع الجيش الملكي
شارع الحزام الكبير
عبد الرحمن بن زيدان
شارع محمد المستاسي
عمالة مكناس

شارع الزيتون
الطريق الوطنية رقم (6الطريق المدارية )S
طريق الحاج قدور
شارع بئر أنزران
الطريق الوطنية رقم 13

إقليم تازة

شارع  11يناير
شارع الحسن الثاني
شارع السنابل

الشرق

عمالة وجدة  -أنجاد

شارع زايد بن سلطان آل نهيان
شارع قدور الورطاسي

الجريدة الرسمية
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شارع محمد الخامس
شارع محمد السادس
بوليفارد موالي الحسن
شارع محمد بن لخضر
الطريق الوطنية رقم 2

إقليم بركان

طريق السعيدية
شارع  3مارس (الطريق الجهوية رقم )610
شارع الريف الكبير
شارع الزرقطوني

إقليم الناظور

شارع األمير سيدي محمد
شارع الحسن األول
شارع المسيرة
شارع البحر األبيض المتوسط (شارع الفطواكي)
شارع الرياض

عمالة المحمدية

شارع محمد السادس

إقليم النواصر

شارع موالي التهامي

عمالة مقاطعات ابن امسيك

شارع رضى اكديرا
شارع محمد الزرقطوني
شارع موالي رشيد
شارع الكورنيش
شارع أنفا
شارع عبد الكريم الخطابي

الدار البيضاء سطات

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا

شارع إدريس الحارتي
شارع غاندي
شارع عبد الكريم الخطابي
شارع محمد بن عبد هللا
شارع الجيش الملكي
شارع المحيط األطلسي
شارع بوشعيب الدكالي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

شارع أوالد زيان
الطريق السريع الحضري الرباط  -الدار البيضاء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

طريق زناتة

11548

شارع المحيط األطلسي
شارع محمد بن عبد هللا
شارع بوشعيب الدكالي
شارع الجيش الملكي
شارع أوالد زيان
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان
شارع المحيط األطلسي
الرسمية
الجريدة
عدد 25 - 7052وألا ىدامج 25ج (3( 25مسيد ((30 (30
الطريق السريع الحضري الرباط  -الدار البيضاء
شارع بوشعيب الدكالي
طريق زناتة
عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي
شارع أوالد زيان
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان
الطريق الجهوية رقم ( 322طريق زناتة)
الطريق السريع الحضري الرباط  -الدار البيضاء
شارع عقبة بن نافع
طريق زناتة
عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي
الطريق الجهوية 322
الطريق السريع الحضري الرباط  -الدار البيضاء
شارع موالي إسماعيل
عمالة مقاطعات عين السبع الحي
المحمدي

شارع موالي سليمان
شارع أوالد زيان
شارع عبد القادر الصحراوي
شارع أهل اللغالم

عمالة مقاطعات موالي رشيد

شارع موديبو كيتا
شارع عبد هللا باها
شارع العقيد ادريس العالم
طريق ليساسفا
شارع ابن سينا

عمالة مقاطعة الحي الحسني

شارع وادي أم الربيع
شارع عبد الكريم الخطابي
شارع محمد السادس
شارع القدس
شارع  2مارس

عمالة مقاطعة عين الشق

شارع الهاشمي الفياللي
شارع مكة
شارع المنظر الجميل
طريق سيدي معروف
الطريق السريع الحضري الرباط  -الدار البيضاء
شارع الحسن الثاني
شارع محمد الزرقطوني

إقليم سطات

شارع الجيش الملكي
شارع األميرة لال عائشة
شارع التحرير
شارع محمد الخامس

إقليم الجديدة

شارع ابن خلدون
شارع فارينيس

الجريدة الرسمية
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شارع عثمان بن عفان
شارع خليل جبران

إقليم ابن سليمان

شارع الجيش الملكي (الطريق الجهوية رقم )313
شارع محمد الخامس
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 11

إقليم بني مالل

الطريق اإلقليمية رقم 3222
شارع عمر بن الخطاب

بني مالل-خنيفرة

المدار السياحي عين أسردون
شارع موالي يوسف
إقليم خريبكة
إقليم خنيفرة

شارع الحسن الثاني
شارع محمد الخامس
الطريق الجهوية ( 204شارع الفقيه عبد السالم المستاري)
الطريق اإلقليمية رقم 2300

إقليم أسفي

الطريق الجهوية رقم 301
شارع رقيب بن سليمان
طريق جرف اليودي
الطريق اإلقليمية رقم 2307

إقليم قلعة السراغنة

الطريق الوطنية رقم 8
طريق فاس
طريق األسوار
شارع الكولف الملكي

مراكش-أسفي

شارع  11يناير
شارع يعقوب المنصور
عمالة مراكش

شارع األمير موالي عبد هللا
شارع المقاومة
شارع عبد الكريم الخطابي
شارع الحبيب الفرقاني
طريق آسفي
الطريق المدارية
طريق العزوزية

11550
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شارع الفيراي
الفيراي
شارع
شارع الداخلة

الداخلة
الصديق
شارعبكر
شارع أبو
الصديق
عبدبكر
شارع أبو
شارع
هللا إبراهيم
إبراهيم
طريق هللا
شارع عبد
أسني
محمدأسني
طريق
السادس
شارع
درعة تافياللت
درعة تافياللت

إقليم الرشيدية

شارع محمد
السادس13
الوطنية رقم
الطريق

ورززات
إقليم الرشيدية

رقم 9
13
الوطنيةرقم
الطريقالوطنية
الطريق

تارودانت
إقليم ورززات

10
الوطنيةرقم
الطريقالوطنية
الطريق
رقم 9

إقليم تزنيت
تارودانت
إقليم

رقم 1
10
الوطنيةرقم
الطريقالوطنية
الطريق

إقليم تزنيت

1010
اإلقليمية
الطريق
الوطنيةرقمرقم 1
الطريق

سوس-ماسة
سوس-ماسة

غرب
الطريق المداري
الطريق
شرق1010
اإلقليمية رقم
عمالة أكادير إدا وتنان

رقم 1
الوطنية
الطريق
غرب
شرق
المداري
الطريق

عمالة أكادير إدا وتنان

الطريق الجيش
شارع
الملكي1
الوطنية رقم
الخامس
شارع محمد
الجيش الملكي

كلميم وادي نون
كلميم وادي نون

إقليم طانطان

الحسن الثاني
الخامس
شارع محمد
شارع

إقليم طانطان
إقليم كلميم

الخامس
شارع محمد
شارع
الحسن الثاني
شارع محمد السادس
الخامس

إقليم كلميم

السادس
شارع محمد
الطريق

الجهة
الجهة

العمالة أو اإلقليم
العمالة أو اإلقليم

الطريق السماللي
شارع محمد فاضل

الداخلة-وادي الذهب

وادي الذهب

الخامس
محمدمحمد
شارع
السماللي
فاضل
شارع

الداخلة-وادي الذهب

وادي الذهب

المسجد
شارع
الخامس
محمد
شارع
شارع المسجد

*

*

*
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الملحق رقم  :2خارج التجمعات العمرانية
 -1بمقاطع الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية
الجهة

العمالة أو اإلقليم

عمالة سال

عمالة الصخيرات-تمارة

إقليم سيدي قاسم

الرباط سال القنيطرة

إقليم الخميسات

إقليم القنيطرة

إقليم الحسيمة
طنجة تطوان الحسيمة

إقليم العرائش

الطريق

النقطة الكيلومترية

الطريق اإلقليمية رقم 4002
الطريق الوطنية رقم 1

بين  1و 6
بين  246و 251

الطريق الوطنية رقم 6

بين  11و 16

الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الجهوية رقم 322
الطريق الجهوية رقم 322
الطريق الوطنية رقم 25
الطريق الوطنية رقم 25
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 27
الطريق الوطنية رقم 27
الطريق الجهوية رقم 413
الطريق الجهوية رقم 408
الطريق الوطنية رقم 13
الطريق الوطنية رقم 4
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الجهوية رقم 404
الطريق الجهوية رقم 405
الطريق الجهوية رقم 409
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الجهوية رقم 407
الطريق الجهوية رقم 401
الطريق الجهوية رقم 401
الطريق الوطنية رقم 27
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 4
الطريق اإلقليمية رقم 4201
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الجهوية رقم415
الطريق الجهوية رقم 417

بين  246و 250
بين  53و 58
بين  61و 66
بين  14و 19
بين  23و 28
بين  298و 302
بين  49و 54
بين  13و 18
بين  24و 29
بين  7و 12
بين  149و 154
بين  65و 70
بين  21و 26
بين  40و 45
بين  70و 75
بين  99و 104
بين  106و 111
بين  10و 15
بين  24و 29
بين  67و 72
بين  65و 70
بين  69و 74
بين  68و 73
بين  57و 62
بين  79و 84
بين  29و 34
بين  204و 208
بين  239و 243
بين  59و 63
بين  1و 6
بين  41و 45
بين  116و 121
بين  4و 9
بين  11و 16
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إقليم تطوان

إقليم شفشاون

عمالة طنجة-أصيلة

عمالة مكناس

عمالة فاس
فاس  -مكناس

إقليم صفرو

إقليم تاونات

إقليم تازة
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الطريق الجهوية رقم 417
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم16
الطريق الوطنية رقم( 16الطريق الساحلية
المتوسطية)
الطريق الجهوية رقم 4701
الطريق الوطنية رقم 13
الطريق الوطنية رقم 13
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق الوطنية رقم 13
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق الوطنية رقم 16
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 27
الطريق الوطنية رقم 4
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق اإلقليمية رقم 7058
الطريق الوطنية رقم ( 6الطريق المدارية مكناس)
الطريق الجهوية رقم 707
الطريق الجهوية رقم 707
الطريق الجهوية رقم 716
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم ( 6طريق تازة)
الطريق الجهوية رقم 503
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 4
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الجهوية رقم 408
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6

بين  4و 8
بين  4و 8
بين  68و 72
بين  96و 100
بين  101و 105
بين  88و 93
بين  102و 107
بين  2و 7
بين  2و 7
بين  16و 20
بين  101و 106
بين  47و 52
بين  168و 173
بين  29و 34
بين  20و 25
بين  21و 26
بين  31و 36
بين  13و 17
بين  38و 42
بين  90و 95
بين  110و 115
بين  169و 174
بين  1و 4
بين  139و 144
بين  3و 8
بين  11و 16
بين  10و 15
بين  130و 134
بين  739و 744
بين  208و 213
بين  7و 12
بين  720و 725
بين  188و 192
بين  210و 214
بين  706و 711
بين  15و 20
بين  694و 699
بين  225و 231
بين  164و 169
بين  248و 253
بين  794و 799
بين  770و 775
بين  264و 269
بين  280و 285
بين  289و 294
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إقليم إفران

عمالة وجدة  -أنجاد

إقليم تاوريرت

الشرق

إقليم بركان

إقليم الناظور

إقليم مديونة

الدار البيضاء سطات
إقليم سيدي بنور

الجريدة الرسمية
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 29
الطريق الوطنية رقم 29
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 13
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 17
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق الوطنية رقم 19
الطريق الوطنية رقم 19
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق الوطنية رقم 6
الطريق اإلقليمية رقم 6010
الطريق اإلقليمية رقم 6008
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق اإلقليمية رقم 6011
الطريق اإلقليمية رقم 6000
الطريق اإلقليمية رقم 6000
الطريق الوطنية رقم 19
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق اإلقليمية رقم 6204
الطريق الوطنية رقم 19
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق الوطنية رقم 16
الطريق الوطنية رقم 16
الطريق الوطنية رقم 16
الطريق الوطنية رقم 9
الطريق الجهوية رقم 315
الطريق الوطنية رقم 9
الطريق اإلقليمية رقم 3309
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 7
الطريق الوطنية رقم 7
الطريق الجهوية رقم 202
الطريق الجهوية رقم 201
الطريق الجهوية رقم 202

11553
بين  308و 313
بين  36و 41
بين  88و 93
بين  284و 288
بين  320و 324
بين  376و 380
بين  383و 387
بين  684و 689
بين  633و 638
بين  272و 277
بين  526و 531
بين  503و 508
بين  4و 9
بين  545و 550
بين  557و 562
بين  94و 99
بين  90و 95
بين  432و 436
بين  480و 484
بين  439و 444
بين  5و 10
بين  12و 17
بين  502و 507
بين  590و 595
بين  9و 14
بين  8و 13
بين  17و 22
بين  15و 23
بين  450و 455
بين  469و 474
بين  4و 9
بين  33و 38
بين  432و 437
بين  409و 414
بين  460و 465
بين  423و 428
بين  26و 31
بين  6و 11
بين  20و 25
بين  9و 14
بين  417و 422
بين  5و 10
بين  30و 35
بين  52و 57
بين  115و 120
بين  108و 113

11554

الجريدة الرسمية

سطات
إقليم سطات
إقليم
سطات
إقليم سطات
إقليم

النواصر
إقليم النواصر
إقليم
النواصر
إقليم النواصر
إقليم

إقليم الجديدة
إقليم
الجديدة
الجديدة
إقليم الجديدة
إقليم

ابن سليمان
إقليم ابن
إقليم
سليمان
سليمان
ابن سليمان
إقليم ابن
إقليم

رقم 99
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
3632
3632
رقم
رقم
اإلقليمية
اإلقليمية
الطريق
الطريق
رقم 99
رقم
الوطنية
الوطنية
الطريق
الطريق
2115
2115
رقم
رقم
اإلقليمية
اإلقليمية
الطريق
الطريق
3632
3632
3503
3503
اإلقليمية رقم
الطريق اإلقليمية
الطريق
2115
رقم 2115
308
رقم 308
رقم
الجهوية
الطريق
3503
3503
الجهويةرقم
اإلقليمية
الطريقاإلقليمية
الطريق
الطريق
308
رقم 308
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
رقم 308
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
308
305
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
305
308
رقم 308
3618
الجهويةرقم
الطريقاإلقليمية
الطريق
3618
اإلقليمية
الطريق
305
رقم 305
رقم
الجهوية
الطريق
رقم 3615
اإلقليمية رقم
الطريق اإلقليمية
الطريق
3615
3618
3618
رقم 99
رقم
الوطنية
الوطنية
الطريق
الطريق
3615
3615
رقم
رقم
اإلقليمية
اإلقليمية
الطريق
الطريق
316
316
رقم
الوطنيةرقم
الجهوية
الطريقالجهوية
الطريق
الطريق
رقم 99
رقم
الوطنية
الطريق
316
رقم 316
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
23
23
رقم
رقم
الوطنية
الوطنية
الطريق
الطريق
316
الجهوية رقم 316
الطريق الجهوية
الطريق
3626
3626
رقم
الوطنيةرقم
اإلقليمية
الطريقاإلقليمية
الطريق
الطريق
23
رقم 23
رقم
الوطنية
الطريق
11
رقم 11
رقم
الوطنية
الطريق
3626
3626
رقم
الوطنيةرقم
اإلقليمية
الطريقاإلقليمية
الطريق
الطريق
11
رقم 11
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
9
9
رقم
رقم
الوطنية
الوطنية
الطريق
الطريق
11
رقم 11
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
رقم 99
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
رقم 99
1
رقم
الوطنية
الطريق
1
رقم
الوطنية
الطريق
99
3011
رقم
اإلقليمية
الطريق
3011
رقم
اإلقليمية
الطريق
رقم 11
رقم
الوطنية
الوطنية
الطريق
الطريق
320
رقم 320
رقم
الجهوية
الطريق
3011
3011
الجهويةرقم
اإلقليمية
الطريقاإلقليمية
الطريق
الطريق
320
رقم 320
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
1
رقم
الوطنية
الطريق
1
رقم
الوطنية
الطريق
320
رقم 320
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
رقم 11
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
320
320
رقم
الوطنيةرقم
الجهوية
الطريقالجهوية
الطريق
الطريق
رقم 11
رقم
الوطنية
الطريق
320
رقم 320
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
رقم 11
رقم
الوطنية
الطريق
320
320
رقم
الوطنيةرقم
الجهوية
الطريقالجهوية
الطريق
الطريق
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
رقم 11
رقم 11
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
318
318
رقم
رقم
الجهوية
الجهوية
الطريق
الطريق
رقم 11
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
رقم 11
رقم
الوطنية
الطريق
318
318
رقم
الوطنيةرقم
الجهوية
الطريقالجهوية
الطريق
الطريق
301
301
رقم
الوطنيةرقم
الجهوية
الطريقالجهوية
الطريق
الطريق
رقم 11
رقم
الوطنية
الطريق
رقم 301
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
301
301
رقم 301
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
316
316
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
301
رقم 301
303
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
303
316
رقم 316
رقم 77
رقم
الوطنية
الطريق
303
303
رقم
الوطنيةرقم
الجهوية
الطريقالجهوية
الطريق
الطريق
رقم 77
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
1
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
71
رقم 7
رقم 11
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
رقم 11
الوطنية رقم
الطريق الوطنية
الطريق
313
الوطنيةرقم
الطريقالجهوية
الطريق
313
رقم
الجهوية
الطريق
رقم 11
رقم
الوطنية
الطريق
رقم
الوطنية
الطريق
رقم 11
313
313
رقم
الوطنيةرقم
الجهوية
الطريقالجهوية
الطريق
الطريق
322
الوطنيةرقم
الطريقالجهوية
الطريق
322
رقم
الجهوية
الطريق
رقم 11
رقم
الوطنية
الطريق
322
رقم 322
الجهوية رقم
الطريق الجهوية
الطريق
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12
بين  77وو 12
بين
52
52
47
بين
بين
12
47وووو12
بين 77
بين
55
55
و
و
50
50
بين
52
52 47
بين 47
78
78
73
بين
55
 73وو 55
50
بين 50
47
47
42
بين
78
 42وو 78
73
بين 73
31
31
26
بين
47
 26وو 47
42
بين 42
32
و
27
32
و
27
بين
31
31 26
بين 26
118
بين113
بين
118
113
بين
32
 27وو 32
27
بين
 71وو 76
71
بين
76
118
118
113
بين113
بين
بين
26
21
بين
26
76
 21وو 76
71
بين 71
68
68
63
بين
26
 63وو 26
21
بين 21
138
138
133
بين
بين
68
 133وو 68
63
بين 63
بين
139
139
134
بين
 134وو139
138
138
133
بين 133
118
118
و
و
113
113
بين
139
139 134
بين 134
41
 113وو 41
36
بين 36
بين
118
118
113
بين
بين
94
94
89
بين
41
 89وو 41
36
بين 36
79
79
74
بين
94
 74وو 94
89
بين 89
36
36
و
و
32
32
بين
79
79 74
بين 74
75
75
71
بين
36
 71وو 36
32
بين 32
85
81
بين
85
75
 81وو 75
71
بين 71
386
و
382
بين
386
و
382
بين
85
85 81
بين 81
بين
 15وو 20
15
بين
20
386
386
382
بين382
بين
بين
22
22
17
بين
20
 17وو 20
15
بين 15
15
15
10
بين
22
 10وو 22
17
بين 17
378
و
373
بين
378
و
373
بين
15
15 10
بين 10
بين
386
386
381
بين
378
 381وو 378
373
بين 373
70
 381وو 70
65
بين 65
بين
386
386
381
بين
بين
57
57
52
بين
70
 52وو 70
65
بين 65
433
433
428
بين
بين
57
 428وو 57
52
بين 52
بين
441
بين 436
441
436
433
 428وو 433
428
بين
422
422
417
بين
441
 417وو 441
436
بين 436
8
8
و
و
3
3
بين
بين
422
422 417
بين 417
بين
377
377
بين
 372وو 88
3372
بين 3
بينبين
 372وو 77
2372
بين 2
بينبين
377
377
بين
31
بين
31
بين
 26وو 77
226
بين 2
بين
77
77
و
و
72
72
بين
31
31 26
بين 26
34
34
29
بين
77
 29وو 77
72
بين 72
29وووو12
بين
12
بين 77
34
34
29
بين
بين
10
10
57
بين 5
12
 7وو 12
بين
377
377
372
بين
10
372وووو10
بين 55
بينبين
448
448
443
بين
377
 443وو 377
372
بين 372
428
428
423
بين 423
448
 443وو 448
443
بين
456
456
و
و
449
449
بين
428
428 423
بين 423
449وووو13
بينبين
13
بين 88
456
456
449
بين
316
311
بين
316
13
311وووو13
بين 88
بينبين
 311وو 54
بين 49
بين
54
49
316
316
311
بين
بين
54
 49وو 54
بين 49
بين
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إقليم المحمدية
إقليم أزيالل

إقليم الفقيه بن صالح

بني مالل-خنيفرة

إقليم بني مالل

إقليم خريبكة

إقليم خنيفرة

إقليم أسفي

مراكش-أسفي

إقليم الحوز

إقليم الصويرة

الجريدة الرسمية
الطريق الجهوية رقم 322
الطريق الجهوية رقم 305
الطريق الجهوية رقم 305
الطريق اإلقليمية رقم 3305
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الجهوية رقم 322
الطريق الوطنية رقم 9
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق اإلقليمية رقم 3225
الطريق الوطنية رقم 11
الطريق الوطنية رقم 11
الطريق الوطنية رقم 11
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الجهوية رقم 309
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق اإلقليمية رقم ( 3503شارع ادريس األول)
الطريق الوطنية رقم 12
الطريق الجهوية رقم 403
الطريق الجهوية رقم 712
الطريق الجهوية رقم 712
الطريق الوطنية رقم 29
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الجهوية رقم 301
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق اإلقليمية رقم 2307
الطريق الجهوية رقم 204
الطريق الجهوية رقم 204
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الجهوية رقم 301
الطريق الجهوية رقم 301
الطريق اإلقليمية رقم 2009
الطريق اإلقليمية رقم 2017
الطريق الوطنية رقم 7
الطريق الوطنية رقم 9
الطريق الوطنية رقم 9
الطريق الجهوية رقم 207
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الجهوية رقم 207
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق اإلقليمية رقم 2201

11555
بين  30و 35
بين  2و 7
بين  60و 65
بين  9و 14
بين  340و 343
بين  12و 20
بين  1و 6
بين  374و 379
بين  407و 412
بين  1و 4
بين  157و 162
بين  173و 178
بين  186و 191
بين  394و 399
بين  55و 60
بين  430و 435
بين  454و 459
بين  475و 480
بين  1و5
بين 76و81
بين  131و 136
بين  1و 5
بين  50و 55
بين  538و 543
بين  600و 605
بين  523و 528
بين  160و 165
بين  618و 623
بين  4و 9
بين  16و 21
بين  36و 41
بين  573و 578
بين  81و 86
بين  131و 136
بين  5و 10
بين  15و 20
بين  167و 172
بين  265و 270
بين  283و 288
بين  6و 11
بين  655و 660
بين  665و 670
بين  47و 52
بين  622و 627
بين  767و 772
بين  6و 11

11556

الجريدة الرسمية

إقليم شيشاوة

إقليم قلعة السراغنة

عمالة مراكش

إقليم الرشيدية

إقليم تنغير

درعة تافياللت
إقليم ميدلت
إقليم ورززات

الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 11
الطريق الجهوية رقم 207
الطريق الجهوية رقم 212
الطريق الوطنية رقم 11
الطريق الجهوية رقم 205
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 9
الطريق الوطنية رقم 9
الطريق الوطنية رقم 9
الطريق الوطنية رقم 9
الطريق الوطنية رقم 9
الطريق الوطنية رقم 9
الطريق اإلقليمية رقم 2108
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 7
الطريق الوطنية رقم 7
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق اإلقليمية رقم 2006
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 7
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق اإلقليمية رقم 2017
الطريق اإلقليمية رقم 2017
الطريق الوطنية رقم 7
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 10
الطريق الوطنية رقم 13
الطريق الوطنية رقم 17
الطريق الوطنية رقم 10
الطريق الوطنية رقم 10
الطريق الوطنية رقم 10
الطريق الوطنية رقم 13
الطريق الوطنية رقم 13
الطريق الوطنية رقم 10
الطريق الوطنية رقم 9
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بين  134و 139
بين  98و 103
بين  85و 89
بين  127و 131
بين  171و 175
بين  177و 181
بين  78و 83
بين  5و 10
بين  84و 89
بين  178و 183
بين  203و 208
بين  341و 346
بين  313و 318
بين  225و 230
بين  222و 227
بين  204و 209
بين  132و 137
بين  143و 148
بين  186و 190
بين  12و 17
بين  278و 283
بين  296و 301
بين  74و 79
بين  132و 137
بين  368و 373
بين  12و 17
بين  122و 127
بين  110و 115
بين  232و 237
بين  222و 226
بين  260و 264
بين  9و 14
بين  5و 10
بين  114و 119
بين  220و 225
بين  558و 563
بين  510و 515
بين  599و 604
بين  425و 430
بين  447و 452
بين  510و 515
بين  452و 457
بين  387و 392
بين  362و 367
بين  399و 404
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إقليم تارودانت

إقليم تزنيت
سوس-ماسة

إقليم شتوكة آيت باها

عمالة أكادير إدا وتنان

عمالة إنزكان آيت ملول
إقليم طانطان

كلميم وادي نون

الداخلة-وادي الذهب

إقليم كلميم

وادي الذهب
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الطريق الوطنية رقم 9

بين  421و 426

الطريق اإلقليمية رقم 1714
الطريق اإلقليمية رقم 1708
الطريق اإلقليمية رقم 1708
الطريق اإلقليمية رقم 1708
الطريق الوطنية رقم 10
الطريق الوطنية رقم 10
الطريق الوطنية رقم 10
الطريق الوطنية رقم 10
الطريق اإلقليمية رقم 1909
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق اإلقليمية رقم 1014
الطريق الجهوية رقم 105
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الجهوية رقم 114
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 8
الطريق الوطنية رقم 11
الطريق الجهوية رقم 105
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 10
الطريق الجهوية رقم 101
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 12
الطريق الجهوية رقم 102
الطريق الوطنية رقم 12
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 21
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 2
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1
الطريق الوطنية رقم 1

بين  16و 21
بين  18و 23
بين  3و 8
بين  82و 87
بين  32و 37
بين  84و 89
بين  75و 80
بين  118و 123
بين  8و 13
بين  981و 986
بين  949و 954
بين  8و 13
بين  26و 31
بين  903و 908
بين  810و 815
بين  42و 47
بين  6و 10
بين  27و 31
بين  362و 367
بين  7و 12
بين  900و 905
بين  892و 897
بين  16و 21
بين  76و 81
بين  1006و 1011
بين  1071و 1076
بين  76و 81
بين  10و 15
بين  48و 53
بين  1053و 1058
بين  22و 27
بين  30و 35
بين  1968و 1973
بين  1898و 1903
بين  14و 19
بين  2118و 2123
بين  2200و 2205
بين  2083و 2088
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 -2بمحاور الطرق السيارة:
الجهة

العمالة أو اإلقليم
إقليم الجديدة
إقليم برشيد

الدار البيضاء سطات

إقليم خريبكة
إقليم بوزنيقة
عمالة المحمدية
إقليم سطات

إقليم الخميسات
الرباط سال القنيطرة

إقليم القنيطرة
عمالة الصخيرات-تمارة

الشرق

بني مالل-خنيفرة

سوس-ماسة

عمالة سال
عمالة الرباط
إقليم تاوريرت
إقليم جرسيف
عمالة وجدة  -أنجاد
إقليم بني مالل
إقليم خريبكة

عمالة أكادير إدا وتنان
إقليم العرائش

طنجة تطوان الحسيمة

فاس  -مكناس

إقليم الفحص-أنجرة
عمالة طنجة-أصيلة
إقليم تطوان
إقليم الحاجب
إقليم تازة
عمالة مكناس

مراكش-أسفي

إقليم أسفي

المقطع الطرقي
حد السوالم  -أزمور
الجرف األصفر  -سيدي إسماعيل
اشتوكة  -البير الجديد
برشيد  -سطات
برشيد  -بن احمد
خريبكة  -بن احمد
بوزنيقة  -المحمدية
الدار البيضاء  -المحمدية
برشيد  -سطات
برشيد  -الدار البيضاء
سطات  -صخور الرحامنة
بن احمد  -خريبكة
سيدي عالل البحراوي  -تيفلت
تيفلت  -الخميسات
الخميسات  -مكناس
القنيطرة  -موالي بوسلهام
الصخيرات  -بوزنيقة
الصخيرات  -الرباط
سيدي بوقنادل  -القنيطرة
الصخيرات  -الرباط
تاوريرت  -العيون سيدي ملوك
تازة  -كرسيف
العيون سيدي ملوك  -وجدة
الفقيه بنصالح  -بني مالل
خريبكة  -واد زم
واد زم  -أبي الجعد
أبي الجعد  -الفقيه بنصالح
أبي الجعد  -واد زم
أركانة  -أمسكرود
أكادير  -أمسكرود
موالي بوسلهام  -العرائش
العرائش  -أصيلة
ميناء طنجة المتوسط  -طنجة
أصيلة  -طنجة
تطوان  -الفنيدق
مكناس  -فاس
واد أمليل  -تازة
فاس  -مكناس
الخميسات  -مكناس
سيدي إسماعيل  -الواليدية
الواليدية  -أسفي
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إقليم بن جرير

إقليم شيشاوة
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تامنصورت  -شيشاوة
سطات  -صخور الرحامنة
بن جرير  -مراكش
شيشاوة  -امنتانوت
بن جرير  -صخور الرحامنة
تامنصورت  -شيشاوة
امنتانوت  -أركانة

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3934.21صادر في  18من جمادى األولى  23( 1443ديسمبر  )2021بتغيير قرار وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1921.21الصادر في  8ذي الحجة  19( 1442يوليو  )2021بإصدار جداول
رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة.
وزيرة االقتصاد واملالية،
بعد االطالع على قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1921.21الصادر في  8ذي الحجة 1442
( 19يوليو  )2021بإصدار جداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة،
قررت ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي مقتضيات الفقرة األولى من املادة األولى من قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  1921.21الصادر في  8ذي الحجة  19( 1442يوليو  )2021املشار إليه أعاله :
«املادة األولى (الفقرة األولى) - .تطبيقا ألحكام املادة السادسة من القانون رقم  ................... 07.20باملجال الترابي
«لجماعة املحمدية».
املادة الثانية
تنسخ املادة الثانية من قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1921.21السالف الذكر وكذا امللحق بالقرار
املذكور.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2022
وحرر بالرباط في  18من جمادى األولى  23( 1443ديسمبر . )2021
اإلمضاء  :نادية فتاح.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3982.21صادر في  19من جمادى
األولى  24( 1443ديسمبر  )2021بتغيير وتتميم قرار الوزير
املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة
والحكامة رقم  771.13بتاريخ  18من ربيع اآلخر 1434
(فاتح مارس  )2013املتعلق باملصادقة على أسعار بيع التبغ
املصنع للعموم.
وزيرة االقتصاد واملالية،
بناء على املرسوم رقم  2.03.199الصادر في  20من ربيع األول 1424
( 22ماي  )2003بتطبيق القانون رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ الخام
والتبغ املصنع ،كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.17.642؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.829الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية ؛
وعلى قرار الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون
العامة والحكامة رقم  771.13الصادر في  18من ربيع اآلخر 1434
(فاتح مارس  )2013املتعلق باملصادقة على أسعار بيع التبغ املصنع
للعموم ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة املكلفة باملصادقة على أسعار بيع التبغ
املصنع للعموم،
قررت ما يلي :
املادة األولى
ابتداء من فاتح يناير  ،2022يصادق على األسعار الجديدة
لبيع منتوجات التبغ املصنع ،الواردة في الجدول امللحق بالقرار
املشار إليه أعاله رقم  771.13الصادر في  18من ربيع اآلخر 1434
(فاتح مارس  ،)2013وفقا للملحق املرفق بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من جمادى األولى  24( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :نادية فتاح.

*
*

*
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.21.1038صادرفي  9ربيع اآلخر1443
( 15نوفمبر )2021بتعيين آمربالصرف ونائب عنه
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.112الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما باملرسوم رقم  2.00.644بتاريخ  4شعبان 1421
(فاتح نوفمبر  )2000خصوصا الفصول  64و  65و  66منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.99.1024الصادر في  13من شعبان 1420
( 22نوفمبر  )1999بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل
التشكيالت االستشفائية للقوات املسلحة امللكية،
رسم ما يلي :
املـادة األولـى
يعين الطبيب الكولونيل موالي املصطفى عفيفي آمرا بالصرف
لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية املركز الطبي
الجراحي الثاني بالسمارة املعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة
مستقلة.
املادة الثانية
إذا تغيب الطبيب الكولونيل موالي املصطفى عفيفي أو عاقه
عائق ناب عنه القبطان اإلداري إسماعيل العرابي.
املادة الثالثة
املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها في املادة األولى أعاله هو
املحاسب املعين من طرف وزيرة االقتصاد واملالية وفقا ملقتضيات
الفصل  65من املرسوم امللكي املشار إليه أعاله رقم  330.66بتاريخ
 10محرم  21( 1387أبريل .)1967
املادة الرابعة
ينسخ املرسوم رقم  2.12.330الصادر في  13من شعبان 1433
( 3يوليو  )2012بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه.
املادة الخامسة
ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
 10ديسمبر .2021
وحرر بالرباط في  9ربيع اآلخر  15( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

مرسوم رقم  2.21.990صادرفي  4جمادى األولى  9( 1443ديسمبر)2021
باعتبارالجمعية املسماة «باب ريان» ،الكائن مقرها بالدارالبيضاء
جمعية ذات منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر في  3جمادى
األولى  15( 1378نوفمبر  )1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،
كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  9و  10منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.969الصادر في  28من ذي القعدة 1425
( 10يناير  )2005لتطبيق الظهير الشريف رقم  1.58.376السالف
الذكر ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي قدمته الجمعية املسماة « :باب
ريان» ،الكائن مقرها بالدار البيضاء ملتمسة فيه اعتبارها جمعية
ذات منفعة عامة؛
وعلى نتائج دراسة الوثائق املدلى بها من لدن الجمعية املذكورة من
قبل مصالح األمانة العامة للحكومة ؛
وبعد استشارة السلطات الحكومية املعنية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تعتبر الجمعية املسماة « :باب ريان» ،املصرح بها بالدار البيضاء
جمعية ذات منفعة عامة.
املادة الثانية
يجوز للجمعية املشار إليها في املادة األولى أعاله ،أن تملك من
املنقوالت والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها ،على أن ال تجاوز قيمة
ذلك خمسة وعشرين مليون ( )25.000.000درهم.
املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376
املشار إليه أعاله ،يجوز للجمعية املذكورة أن تقوم مرة كل سنة،
دون إذن مسبق ،بالتماس اإلحسان العمومي شريطة التصريح
بذلك لألمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على األقل قبل تاريخ
التظاهرة املزمع القيام بها.

الجريدة الرسمية
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رسم ما يلي :

املادة الرابعة

املادة األولى

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4جمادى األولى  9( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

يوافق على التصميم رقم  2/2020والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة مركز حد حرارة بجماعة حرارة بإقليم آسفي وباإلعالن أن في
ذلك منفعة عامة.
املادة الثانية

مرسوم رقم  2.21.902صادرفي  8جمادى األولى  13( 1443ديسمبر)2021
باملو افقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة
مركزحد حرارة بجماعة حرارة بإقليم آسفي وباإلعالن أن في ذلك
منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة  17( 1412يونيو )1992
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.833الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  28يوليو  2020؛

يسند إلى رئيس مجلس جماعة حرارة تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم
الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8جمادى األولى  13( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء املنصوري.

مرسوم رقم  2.21.903صادرفي  8جمادى األولى  13( 1443ديسمبر)2021
باملو افقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة
مركزجماعة آيت عماربإقليم خريبكة وباإلعالن أن في ذلك منفعة
عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة  17( 1412يونيو )1992
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة حرارة خالل الفترة
املمتدة من  12فبراير إلى  13مارس  2021؛

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

وعلى مداوالت مجلس جماعة حرارة املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  11يونيو  2021؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.833الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات
املجلس خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ  19يوليو  2021؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  18يونيو  2020؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة آيت عمار خالل الفترة
املمتدة من  22ديسمبر  2020إلى  22يناير  2021؛
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وعلى مداوالت مجلس جماعة آيت عمار خالل دورته العادية
املنعقدة بتاريخ  4فبراير  2021؛

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

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات
املجلس خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ  9يونيو  2021؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.833الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على التصميم رقم  10/2019والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة مركز جماعة آيت عمار بإقليم خريبكة وباإلعالن أن في ذلك
منفعة عامة.
املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة آيت عمار تنفيذ ما جاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8جمادى األولى  13( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  4مارس  2020؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة بني كلة خالل الفترة
املمتدة من  8أبريل إلى  7ماي  2021؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة بني كلة املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  20ماي  2021؛
وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات
املجلس خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ  9يوليو  2021؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء املنصوري.

مرسوم رقم  2.21.938صادرفي  8جمادى األولى  13( 1443ديسمبر)2021
باملو افقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة
بحيرة بودروة بجماعة بني كلة بإقليم وزان وباإلعالن أن في ذلك
منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة  17( 1412يونيو )1992
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

يوافق على التصميم رقم  03/2020 AULOوالنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة بحيرة بودروة بجماعة بني كلة بإقليم وزان وباإلعالن
أن في ذلك منفعة عامة.
املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة بني كلة تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم
الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8جمادى األولى  13( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء املنصوري.
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مرسوم رقم  2.21.942صادرفي  8جمادى األولى  13( 1443ديسمبر )2021بتعيين حدود امللك العمومي البحري للشريط
الساحلي شطراملعاشات التابع للنفوذ الترابي لجماعة ملعاشات بإقليم آسفي
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاتح يوليو  )1914املتعلق بامللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والسابع منه ؛
وبعد االطالع على ملف البحث العمومي املباشر من  15يوليو إلى  14أغسطس  2020بمكاتب قيادة الصويرية القديمة
بدائرة كزولة بإقليم آسفي ؛
وباقتراح من وزير التجهيز واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تعين حدود امللك العمومي البحري للشريط الساحلي شطر املعاشات التابع للنفوذ الترابي لجماعة ملعاشات بإقليم آسفي
من الوتد رقم ( )B1-b13sK3tإلى الوتد رقم ( )B79حسب الخط املعلم عليه باللون البرتقالي في التصاميم التجزيئية ذات
املقياس  1/2000امللحقة بأصل هذا املرسوم ووفق جدول إحداثيات الحدود اآلتي بعده :

الحدود
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املادة الثانية - .يودع نظير من التصاميم التجزيئية املشار إليها في املادة األولى أعاله بجماعة ملعاشات وباملحافظة
على األمالك العقارية وبمصلحة املسح العقاري بإقليم آسفي.
املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز واملاء.
وحرر بالرباط في  8جمادى األولى  13( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز واملاء،
اإلمضاء  :نزار بركة.

مرسوم رقم  2.21.967صادر في  18من جمادى األولى 1443

رسم ما يلي :

( 23ديسمبر )2021بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري

املادة األولى
تباشر ،ابتداء من يوم  15فبراير  2022وتتواصل في األيام املوالية
عند االقتضاء ،عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو «امحجر»،
الواقع بقيادة مغراوة بدائرة تازة بإقليم تازة ،مساحته التقريبية
 1692هكتارا ،الجاري على ملك الجماعتين السالليتين ايت امحمد
ويوسف وبني اخيار.
يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي
عند االقتضاء ،ويحده :

بناء على القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي

 شماال  :أرا�ضي الجموع ألهل تايدة والتحديد اإلداري رقم ،757الرسم العقاري عدد DA191 ،79/8531؛
 شرقا  :واد ملولو ،دوار دريدرة ؛ جنوبا  :دوار تنماتين ودوار اسرير ؛ -غربا  :جبل لحمر ،شعبة.

للعقار املدعو «امحجر» الو اقع بالنفوذ الترابي لقيادة مغراوة
بدائرة تازة بإقليم تازة ،الجاري على ملك الجماعتين السالليتين
ايت امحمد ويوسف وبني اخيار.
رئيس الحكومة،
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
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املادة الثانية

املادة الثانية

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

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

املادة الثالثة
يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  18من جمادى األولى  23( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  3596.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021
بتفويض اإلمضاء.
وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  3595.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021
بتفويض اإلمضاء.

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي
واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة لال زينب االدري�سي اإلسماعيلي ،املديرة
الجهوية لقطاع التشغيل بالرباط ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج
االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر
الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الجهوية لقطاع التشغيل
بالرباط للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي
واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد رزوق بوسيف ،املدير الجهوي لقطاع التشغيل
بمراكش ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة
الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين
التابعين للمديرية الجهوية لقطاع التشغيل بمراكش للقيام
بمأموريات داخل التراب الوطني.
املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3597.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3598.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد إدريس عبد الرسول ،املدير الجهوي لقطاع

يفوض إلى السيد محمد البورقادي ،املدير الجهوي لقطاع

التشغيل بطنجة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي

التشغيل بفاس ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

للموظفين التابعين للمديرية الجهوية لقطاع التشغيل بطنجة للقيام

التابعين للمديرية الجهوية لقطاع التشغيل بفاس للقيام بمأموريات

بمأموريات داخل التراب الوطني.

داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3599.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3600.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد رشيد الخطابي ،املدير الجهوي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد محمد بوقص ،املدير الجهوي لقطاع التشغيل

بوجدة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

بأكادير ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

التابعين للمديرية الجهوية لقطاع التشغيل بوجدة للقيام بمأموريات

التابعين للمديرية الجهوية لقطاع التشغيل بأكادير للقيام بمأموريات

داخل التراب الوطني.

داخل التراب الوطني.
املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  3601.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  3602.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي
واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد سيدي لعرو�صي داهي ،املدير الجهوي لقطاع
التشغيل بالعيون ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي
واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي
واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد البربو�شي ،رئيس مصلحة الصحة
والسالمة في العمل والحماية االجتماعية للعمال باملديرية الجهوية
لقطاع التشغيل بآسفي ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي
واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة

للموظفين التابعين للمديرية الجهوية لقطاع التشغيل بالعيون للقيام

للموظفين التابعين لنفس املديرية الجهوية للقيام بمأموريات داخل

بمأموريات داخل التراب الوطني.

التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3603.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3604.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد حسن لعجاج ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيدة أمل غازي ،املديرة اإلقليمية لقطاع التشغيل

بعمالة مقاطعات الفداء  -مرس السلطان ،اإلمضاء نيابة عن وزير

بعمالتي مقاطعتي الحي الحسني وعين الشق ،اإلمضاء نيابة عن وزير

اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على

اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على

األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع

األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع

التشغيل بنفس العمالة للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

التشغيل بنفس العمالتين للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3605.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3606.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد فنان ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد املصطفى خوعلي ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

بعمالة مقاطعات عين السبع  -الحي املحمدي ،اإلمضاء نيابة عن

بعمالة مقاطعات سيدي البرنو�صي ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر

على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع

الصادرة للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس

التشغيل بنفس العمالة للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

العمالة للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية

11572

عدد 25 - 7052وألا ىدامج 25ج (3( 25مسيد ((30 (30

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3607.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3608.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيدة صفية أبراك ،املديرة اإلقليمية لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد محمد أمين لخليفي ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

بعمالة مقاطعات ابن مسيك ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي

بعمالة املحمدية ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس العمالة للقيام

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس العمالة للقيام بمأموريات

بمأموريات داخل التراب الوطني.

داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

عدد 25 - 7052وألا ىدامج 25ج (3( 25مسيد ((30 (30

الجريدة الرسمية

11573

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3609.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3610.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد املصطفى الرجيب ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد إبراهيم وجعدان ،املدير اإلقليمي لقطاع

بإقليم سطات ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

التشغيل بإقليم خريبكة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم

داخل التراب الوطني.

للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.
املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية

11574
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3611.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3612.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد إسماعيل فتاحي ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد عبد الحي عقيدة ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

بإقليم بنسليمان ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

بإقليم برشيد ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام

داخل التراب الوطني.

بمأموريات داخل التراب الوطني.
املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
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الجريدة الرسمية

11575

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3613.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3614.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد السالم السنوني ،املدير اإلقليمي لقطاع

يفوض إلى السيد عبد الرحمان عرفي ،املدير اإلقليمي لقطاع

التشغيل بعمالة سال ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي

التشغيل بعمالة الصخيرات  -تمارة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة

االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر

للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس العمالة

الصادرة للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل

للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

بنفس العمالة للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3615.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3616.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد عالل الدريوش ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد عبد الناصر بنمباركة ،املدير اإلقليمي لقطاع

بإقليم الخميسات ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

التشغيل بإقليم القنيطرة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام

داخل التراب الوطني.

بمأموريات داخل التراب الوطني.
املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
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الجريدة الرسمية
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3617.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3618.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد املجيد نصيف ،املدير اإلقليمي لقطاع

يفوض إلى السيد خليل الناصري ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

التشغيل بإقليم سيدي قاسم ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج

بإقليم سيدي سليمان ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي

االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة

الصادرة للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل

للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم

بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية

11578
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3619.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3620.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد رشيد أمنصور ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد الحسين الحنين ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

بإقليم قلعة السراغنة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي

بإقليم الصويرة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
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الجريدة الرسمية
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3621.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3622.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد أحمد مقداد ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد محمد بن يوسف ،املدير اإلقليمي لقطاع

بإقليم الرحامنة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

التشغيل بإقليم الفقيه بن صالح ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

الصادرة للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل

داخل التراب الوطني.

بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.
املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية

11580
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3623.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3624.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد الحسين الثعالبي ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد محمد حماد ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

بإقليم تطوان ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

بإقليم العرائش ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

داخل التراب الوطني.

داخل التراب الوطني.
املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
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الجريدة الرسمية

11581

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3625.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3626.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد مصطفى املفيد ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد مراد ربوح ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

بإقليم شفشاون ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

بإقليم صفرو ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام

داخل التراب الوطني.

بمأموريات داخل التراب الوطني.
املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية

11582
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3627.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3628.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الكريم نقاش ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد عبد اللطيف بنسودة ،املدير اإلقليمي لقطاع

بعمالة مكناس ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

التشغيل بإقليم إفران ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس العمالة للقيام بمأموريات

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام

داخل التراب الوطني.

بمأموريات داخل التراب الوطني.
املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
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الجريدة الرسمية

11583

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3629.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3630.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد حسن بوزمان ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد عبد الهادي لخضر ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

بإقليم خنيفرة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

بإقليم الرشيدية ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

داخل التراب الوطني.

داخل التراب الوطني.
املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية

11584
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3631.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3632.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيدة نور الهدى القندو�سي ،املديرة اإلقليمية لقطاع

يفوض إلى السيد عبد النبي اللبن ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

التشغيل بإقليم تازة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي

بإقليم تاونات ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام

بمأموريات داخل التراب الوطني.

بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

عدد 25 - 7052وألا ىدامج 25ج (3( 25مسيد ((30 (30

الجريدة الرسمية
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3633.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3634.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد املالك أيت ع�شى ،املدير اإلقليمي لقطاع

يفوض إلى السيدة إلهام كريم ،املديرة اإلقليمية لقطاع التشغيل

التشغيل بإقليم جرسيف ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي

بإقليم بركان ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام

بمأموريات داخل التراب الوطني.

بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية

11586
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3635.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3636.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد امليلود بلحوا�شي ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد إسماعيل اليحياوي ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

بإقليم تاوريرت ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

بإقليم الناضور ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

بمأموريات داخل التراب الوطني.

داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3637.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3638.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد نور الدين الشكوطي ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد عبد الكريم إدري�سي ،املدير اإلقليمي لقطاع

بإقليم الحسيمة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

التشغيل بإقليم اشتوكة  -آيت باها ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات داخل

الصادرة للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل

التراب الوطني.

بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.
املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3639.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3640.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيدة خديجة أبرار ،املديرة اإلقليمية لقطاع التشغيل

يفــوض إلى السيــد أحمــد الحــو ،املــديــر اإلقليمي لقطــاع التشغيل

بإقليم ورزازات ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

بإقليم تارودانت ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

بمأموريات داخل التراب الوطني.

داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
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الجريدة الرسمية
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3641.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3642.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد االاله اليزيدي ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

يفوض إلى السيد زين الدين سنيما ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

بإقليم تيزنيت ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

بإقليم الداخلة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات

داخل التراب الوطني.

داخل التراب الوطني.
املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

الجريدة الرسمية

11590
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ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ق ـرارلوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

رقم  3643.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

رقم  3644.21صادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر)2021

بتفويض اإلمضاء.

بتفويض اإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد عبد الرحمان النوى ،املدير اإلقليمي

يفوض إلى السيد رشيد ماهر ،املدير اإلقليمي لقطاع التشغيل

لقطاع التشغيل بإقليم طانطان ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج

بإقليم الجديدة ،اإلمضاء نيابة عن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة

االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر

الصغرى والتشغيل والكفاءات على األوامر الصادرة للموظفين

الصادرة للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل

التابعين للمديرية اإلقليمية لقطاع التشغيل بنفس اإلقليم للقيام

بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

بمأموريات داخل التراب الوطني.

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 8أكتوبر .2021

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
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الجريدة الرسمية

ق ــرارلوزيرالصحة والحماية االجتماعية رقم  3647.21صادرفي
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.06.656الصادر في  24من ربيع األول 1428
( 13أبريل  )2007املتعلق بالتنظيم االستشفائي ؛
وعلى املرسـ ــوم رق ــم  2.14.562الص ــادر فـ ــي  7ش ــوال 1436
( 24يوليو  )2015بتطبيق القانون إطار رقم  34.09املتعلق باملنظومة
الصحية وبعرض العالجات ،فيما يخص تنظيم عرض العالجات
والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى الدكتورة وفاء أجناو ،املديرة الجهوية للصحة والحماية
االجتماعية بجهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة ،اإلمضاء نيابة عن وزير
الصحة والحماية االجتماعية على مقررات التعيين في املناصب التالية
في حدود االختصاص الترابي للمديرية الجهوية للصحة والحماية
االجتماعية بالجهة املذكورة :
 رؤساء األقطاب باملراكز االستشفائية الجهوية واإلقليميةواملستشفيات التابعة لهذه املراكز ؛
 طبيب رئيس قسم أو مصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
 ممرض رئيس بقسم أو بمصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
 طبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 ممرض رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 -ممرض رئيس مستوصف قروي.
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املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3648.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى املديرة الجهوية للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املبينة أسماؤهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على الوثائق
املتعلقة باملهام املوكولة للمصالح التابعة لهم بما في ذلك األوامر
الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية.

الجريدة الرسمية
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املادة الثانية

•للمركز االستشفائي اإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها

يفوض كذلك إلى املديرة الجهوية للصحة والحماية االجتماعية
واملندوبين املشار إليهم أعاله ونوابهم اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الصحة والحماية االجتماعية على األوامر بصرف أو تحويل
االعتمادات الخاصة باملصالح التابعة لهم برسم امليزانية العامة
لوزارة الصحة والحماية االجتماعية وكذا الحساب الخصو�صي
للخزينة رقم  3.1.0.0.1.12.001املوارد  3.2.0.0.1.12.001النفقات
املسمى «الحساب الخاص بالصيدلية املركزية» وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية
املتعلقة باالعتمادات املذكورة.

إال بعد املصادقة عليها من طرف مندوب وزارة الصحة

املادة الثالثة
يفوض إلى املديرة الجهوية للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املشار إليهم أعاله املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة
املصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن
طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك
الصفقات ما عدا :
* الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة
املعمارية واملباراة التي يفوق مبلغها :
  5.000.000درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف السلطة املختصة باإلدارة املركزية ؛
  2.000.000درهم بالنسبة ملندوبية وزارة الصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة
عليها من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي
توجد املندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛
  1.000.000درهم فيما يخص ميزانية االستثمار بالنسبة :•للمركز االستشفائي الجهوي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها
إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املركز داخل نفوذه الترابي
وذلك في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا
املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة
املركزية قصد املصادقة عليها ؛

والحماية االجتماعية بالعمالة أو اإلقليم الذي يوجد املركز
االستشفائي داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 2.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها
على املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني قصد
املصادقة عليها في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ
الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة
باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛
* الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها :
  1.000.000درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف السلطة املختصة باإلدارة املركزية ؛
  500.000درهم بالنسبة للمندوبية واملركز االستشفائي الجهويواإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني
في حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ
األخير وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد
املصادقة عليها.
املادة الرابعة
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

*
*

*

الجريدة الرسمية
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الجدول امللحق
االختصاص الترابي
جهة
طنجة -
تطوان -
الحسيمة

عمالة طنجة -
أصيلة

عمالة
املضيق -
الفنيدق

املفوض إليهم

ق ــرارلوزيرالصحة والحماية االجتماعية رقم  3649.21صادرفي
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
النواب

السيدة وفاء أجناو ،املديرة الجهوية للصحة السيدة فاطمة الزهراء املرابطي ،رئيسة
والحماية االجتماعية بجهة طنجة  -تطوان  -مصلحة املوارد املالية واللوجيستيك
والشراكة.
الحسيمة.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

السيد سعيد بوضة ،مندوب وزارة الصحة السيد بوجمعة قسو ،رئيس املصلحة
والحماية االجتماعية بعمالة طنجة  -أصيلة اإلدارية واالقتصادية.
بالنيابة.

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

السيد املهدي حساني ،مدير املركز االستشفائي السيد مراد اغريس ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز
الجهوي بطنجة.
بالنيابة.

وعلى املرسوم رقم  2.06.656الصادر في  24من ربيع األول 1428
( 13أبريل  )2007املتعلق بالتنظيم االستشفائي ؛

السيد حاميد مصمودي ،مندوب وزارة الصحة السيد محمد صدور ،رئيس املصلحة
والحماية االجتماعية بعمالة املضيق  -الفنيدق اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة
الصحة بعمالة املضيق  -الفنيدق.
بالنيابة.

وعلى املرسـ ــوم رق ــم  2.14.562الص ــادر ف ــي  7ش ــوال 1436
( 24يوليو  )2015بتطبيق القانون إطار رقم  34.09املتعلق باملنظومة
الصحية وبعرض العالجات ،فيما يخص تنظيم عرض العالجات
والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات ؛

السيد حسن ملزوزي ،مدير املركز االستشفائي السيد رشيد الجباري ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
بعمالة املضيق  -الفنيدق.
السيد يونس الغزواني ،مندوب وزارة الصحة السيد نور الدين جلولي ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
والحماية االجتماعية بإقليم تطوان.

إقليم تطوان
جهة
طنجة -
تطوان -
الحسيمة

السيد محمد خصال ،مدير املركز االستشفائي السيدة فاطمة عتاف ،رئيسة قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
اإلقليمي بتطوان.
إقليم السيدة ملياء الدليمي ،مندوبة وزارة الصحة
السيد محمد أد عزي ،رئيس املصلحة
الفحص  -والحماية االجتماعية بإقليم الفحص  -أنجرة.
اإلدارية واالقتصادية.
أنجرة

إقليم
العرائش

إقليم
الحسيمة

إقليم
شفشاون
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السيد محسن بربري ،مندوب وزارة الصحة السيد محمد حكيمي ،رئيس املصلحة
والحماية االجتماعية بإقليم العرائش بالنيابة .اإلدارية واالقتصادية.
السيد امبارك الرافيعي ،مدير املركز االستشفائي السيد مجدي األحمر ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
اإلقليمي بالعرائش.

وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى الدكتورة نورية السعيدي ،املديرة الجهوية للصحة
والحماية االجتماعية بجهة الرباط  -سال  -القنيطرة ،اإلمضاء
نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على مقررات التعيين
في املناصب التالية في حدود االختصاص الترابي للمديرية الجهوية
للصحة والحماية االجتماعية بالجهة املذكورة :

ــــ

 رؤساء األقطاب باملراكز االستشفائية الجهوية واإلقليميةواملستشفيات التابعة لهذه املراكز ؛

السيد محمد تسمرت ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية بالنيابة.

 طبيب رئيس قسم أو مصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛

السيد خالد امال ،مندوب وزارة الصحة السيد الدحمي محمد فاضل ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
والحماية االجتماعية بإقليم شفشاون.

 ممرض رئيس بقسم أو بمصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛

السيد محمد يزناسني ،مندوب وزارة الصحة
والحماية االجتماعية بإقليم الحسيمة.
ــــ

ــــ

السيد بوعزة بورحموني ،رئيس
قطب الشؤون اإلدارية.

السيد مصطفى عادل ،مندوب وزارة الصحة السيد مصطفى بويا ،رئيس املصلحة
اإلدارية واالقتصادية بالنيابة.
والحماية االجتماعية بإقليم وزان.
إقليم وزان
السيد هشام واقاس ،مدير املركز االستشفائي السيد يونس دكان ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
اإلقليمي بوزان بالنيابة.

 طبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 ممرض رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 -ممرض رئيس مستوصف قروي.
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املادة الثانية

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
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يفوض كذلك إلى املديرة الجهوية للصحة والحماية االجتماعية
واملندوبين املشار إليهم أعاله ونوابهم اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الصحة والحماية االجتماعية على األوامر بصرف أو تحويل
االعتمادات الخاصة باملصالح التابعة لهم برسم امليزانية العامة
لوزارة الصحة والحماية االجتماعية وكذا الحساب الخصو�صي
للخزينة رقم  3.1.0.0.1.12.001املوارد  3.2.0.0.1.12.001النفقات
املسمى «الحساب الخاص بالصيدلية املركزية» وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية
املتعلقة باالعتمادات املذكورة.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

املادة الثالثة

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3650.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى املديرة الجهوية للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املبينة أسماؤهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على الوثائق
املتعلقة باملهام املوكولة للمصالح التابعة لهم بما في ذلك األوامر
الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية.

يفوض إلى املديرة الجهوية للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املشار إليهم أعاله املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة
املصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن
طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك
الصفقات ما عدا :
* الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة
املعمارية واملباراة التي يفوق مبلغها :
  5.000.000درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف السلطة املختصة باإلدارة املركزية ؛
  2.000.000درهم بالنسبة ملندوبية وزارة الصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة
عليها من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي
توجد املندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛
  1.000.000درهم فيما يخص ميزانية االستثمار بالنسبة :•للمركز االستشفائي الجهوي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها
إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املركز داخل نفوذه الترابي
وذلك في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا
املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة
املركزية قصد املصادقة عليها ؛
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الجدول امللحق

•للمركز االستشفائي اإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها
إال بعد املصادقة عليها من طرف مندوب وزارة الصحة

االختصاص الترابي

والحماية االجتماعية بالعمالة أو اإلقليم الذي يوجد املركز

جهة
سال -

درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها

سال  -القنيطرة.

السيدة ماجدة فريندي ،مندوبة وزارة الصحة السيد ادري�سي الصغير ،رئيس
والحماية االجتماعية بعمالة الرباط بالنيابة .املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

املصادقة عليها في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ

عمالة
الرباط

الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة

السيد لحسن اليوسفي ،مدير املركز االستشفائي السيد لحسن اليوسفي ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية باملركز االستشفائي
الجهوي بعمالة الرباط بالنيابة.
الجهوي بالرباط بالنيابة.

باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛

السيد اليعقوبي بوبكر ،مندوب وزارة الصحة السيد عبد الرحيم براقي ،رئيس
والحماية االجتماعية بعمالة سال.

* الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها :

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

عمالة سال
السيدة نعيمة شويدة ،مديرة املركز االستشفائي السيدة نعيمة شويدة ،رئيسة قطب

 1.000.000 -درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحماية

بعمالة سال بالنيابة.

االجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

السيدة إلهام عثماني أموي ،مندوبة وزارة الصحة السيد عفيف زواد ،رئيس املصلحة
عمالة

من طرف السلطة املختصة باإلدارة املركزية ؛

من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني

السيدة نورية السعيدي ،املديرة الجهوية السيدة إلهام روداني ،رئيسة مصلحة

القنيطرة

على املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني قصد

واإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها

املفوض إليهم

الرباط  -للصحة والحماية االجتماعية بجهة الرباط  -املوارد املالية واللوجيستيك والشراكة.

االستشفائي داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 2.000.000

 500.000 -درهم بالنسبة للمندوبية واملركز االستشفائي الجهوي

النواب

والحماية االجتماعية بعمالة الصخيرات  -تمارة .اإلدارية واالقتصادية.

الصخيرات -
تمارة

بعمالة الصخيرات  -تمارة.

جهة
الرباط -

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

السيد رضوان عبد املومن ،مندوب وزارة الصحة السيد عصام ماجيد ،رئيس املصلحة

سال -
القنيطرة

السيد عالء بوطيب ،مدير املركز االستشفائي السيد أحمد لحمر ،رئيس قطب

إقليم
القنيطرة

والحماية االجتماعية بإقليم القنيطرة.

اإلدارية واالقتصادية.

السيدة سومية الزهراني ،مديرة املركز االستشفائي السيدة حفيظة لكميحي ،رئيسة قطب

في حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ

اإلقليمي بالقنيطرة بالنيابة.

األخير وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد

السيد فؤاد خرماز ،مندوب وزارة الصحة السيد عبد االله الزعري ،رئيس

املصادقة عليها.
املادة الرابعة

والحماية االجتماعية بإقليم الخميسات.

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

إقليم
الخميسات السيد محمد رشيد فراج ،مدير املركز االستشفائي السيد حسن امليلغ ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية باملركز االستشفائي
اإلقليمي بالخميسات بالنيابة.
اإلقليمي بالخميسات بالنيابة.

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن

السيد موحى عكي ،مندوب وزارة الصحة والحماية السيد عزيز كويس ،رئيس املصلحة
إقليم سيدي

 15أكتوبر .2021

الشؤون اإلدارية بنفس املركز

قاسم

االجتماعية بإقليم سيدي قاسم.

السيد يوسف الزنبوط ،مدير املركز االستشفائي السيد عزيز حشحاش ،رئيس قطب
اإلقليمي بسيدي قاسم بالنيابة.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021

اإلدارية واالقتصادية.

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

السيد محمد كسوس ،مندوب وزارة الصحة السيدة خديجة مواديلي ،رئيسة

اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

*
*

والحماية االجتماعية بإقليم سيدي سليمان .املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
إقليم سيدي
سليمان السيد شكري املنجرا ،مدير املركز االستشفائي السيدة سامية بلعبدية ،رئيسة
قطب الشؤون اإلدارية بنفس
اإلقليمي بسيدي سليمان.

*

املركز.
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ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3651.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
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يفوض كذلك إلى األشخاص املشار إليهم في الجدول امللحق
بهذا القرار اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية
االجتماعية على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير
شؤون املوظفين العاملين تحت سلطتهم املباشرة :
 الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛ رخصة الوالدة ؛ رخص املرض قصيرة األمد ؛ الرخصة االستثنائية بالتغيب ملبررات عائلية وألسباب خطيرةواستثنائية التتعدى مدتها ( 10أيام) في السنة ؛

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعيةواإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بشأن النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذاتاملنفعة العامة والنقابات املهنية والتعاضديات داخل الوطن
لحضور مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
لتطوان بالنيابة والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى مديري
ملحقتي املعهد املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على جميع
الوثائق املتعلقة باملؤسسات املذكورة كل واحد منهم في حدود
االختصاصات املوكولة إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

 رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛ البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛ أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛ شهادة العمل ؛ شهادة األجرة ؛ الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقلعن ثالث أشهر في املغرب ؛
 تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقةبموظفي املعهد ؛
 اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلداريةللموظف ألصولها ؛
 األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛ إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئنافعملهم ؛
 استفسار املوظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعةواملخلين بالتزاماتهم املهنية.
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الجريدة الرسمية

11597

الجدول امللحق

املادة الثالثة
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
لتطوان بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية
على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور
وبملحقتيه املفوضة برسم امليزانية العامة لوزارة الصحة والحماية
االجتماعية 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
لتطوان بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقتيه عن
طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا
فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
 الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعماريةواملباراة التي يفوق مبلغها  2.000.000درهم والتي اليمكن البدء في
تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛
 الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها  500.000درهم والتياليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير
الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي
للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في
حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير
وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة
عليها.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
 15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

*
*

*

اسم املعهد

املفوض إليهم

النواب

السيد وليد التوزاني ،مدير املعهد العالي للمهن السيد وليد التوزاني ،الكاتب
التمريضية وتقنيات الصحة لتطوان بالنيابة .العام بنفس املعهد.
املعهد العالي للمهن
التمريضية وتقنيات
الصحة لتطوان

السيد عبد هللا ملوكي ،مديرة ملحقة طنجة
للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة لتطوان.

—

السيد مصطفى معصومي ،مدير ملحقة
الحسيمة للمعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة لتطوان.

—

ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3652.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بشأن النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،

الجريدة الرسمية

11598
قرر ما يلي :
املادة األولى

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للرباط وإلى مدير ملحقة القنيطرة املشار إليهما في الجدول امللحق
بهذا القرار اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية
االجتماعية على جميع الوثائق املتعلقة باملؤسستين املذكورتين كل
واحد منهما في حدود االختصاصات املوكولة إليه ماعدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى الشخصين املشار إليهما في الجدول امللحق
بهذا القرار اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية
االجتماعية على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير
شؤون املوظفين العاملين تحت سلطتهما املباشرة :
 الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛ رخصة الوالدة ؛ رخص املرض قصيرة األمد ؛ الرخصة االستثنائية بالتغيب ملبررات عائلية وألسباب خطيرةواستثنائية التتعدى مدتها ( 10أيام) في السنة ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعيةواإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعةالعامة والنقابات املهنية والتعاضديات داخل الوطن لحضور
مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛
 الترخيص بمتابعة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي ملدة 3ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ؛
 رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛ البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛ أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛ شهادة العمل ؛ شهادة األجرة ؛ الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقلعن ثالث أشهر في املغرب ؛
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 تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقةبموظفي املعهد ؛
 اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلداريةللموظف ألصولها ؛
 األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛ إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئنافعملهم ؛
 استفسار املوظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعةواملخلين بالتزاماتهم املهنية.
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 والحماية االجتماعية على األوامر بصرف أو
تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور وبملحقته املفوضة برسم
امليزانية العامة لوزارة الصحة والحماية االجتماعية 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
للرباط املشار إليه في الجدول امللحق بهذا القرار املصادقة على
الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقته عن طريق طلبات
العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى
جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
 الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعماريةواملباراة التي يفوق مبلغها  2.000.000درهم والتي اليمكن البدء في
تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛
 الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها  500.000درهم والتياليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير
الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي
للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في
حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير
وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة
عليها.

الجريدة الرسمية
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املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
 15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

*

املعهد العالي للمهن
التمريضية وتقنيات
الصحة للرباط

 رؤساء األقطاب باملراكز االستشفائية الجهوية واإلقليميةواملستشفيات التابعة لهذه املراكز ؛
 طبيب رئيس قسم أو مصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
 ممرض رئيس بقسم أو بمصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
 طبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛

* *
الجدول امللحق
اسم املعهد

11599

املفوض إليهم

النواب

السيد محمد العربي البوعزاوي ،مدير املعهد
العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للرباط.

-

السيد سعيد أوعدي ،مدير ملحقة القنيطرة
للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة للرباط.

-

ق ــرارلوزيرالصحة والحماية االجتماعية رقم  3677.21صادرفي
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.06.656الصادر في  24من ربيع األول 1428
( 13أبريل  )2007املتعلق بالتنظيم االستشفائي ؛
وعلى املـرس ــوم رقـ ــم  2.14.562الص ــادر فـ ــي  7ش ـ ــوال 1436
( 24يوليو  )2015بتطبيق القانون إطار رقم  34.09املتعلق باملنظومة
الصحية وبعرض العالجات ،فيما يخص تنظيم عرض العالجات
والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى الدكتور املهدي البلوطي ،املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية بجهة فاس  -مكناس ،اإلمضاء نيابة عن وزير
الصحة والحماية االجتماعية على مقررات التعيين في املناصب التالية
في حدود االختصاص الترابي للمديرية الجهوية للصحة والحماية
االجتماعية بالجهة املذكورة :

 ممرض رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 ممرض رئيس مستوصف قروي.املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3678.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره
وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر  5( 1394مارس )1974
وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املبينة أسماؤهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على الوثائق
املتعلقة باملهام املوكولة للمصالح التابعة لهم بما في ذلك األوامر
الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية
واملندوبين املشار إليهم أعاله ونوابهم اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الصحة والحماية االجتماعية على األوامر بصرف أو تحويل
االعتمادات الخاصة باملصالح التابعة لهم برسم امليزانية العامة
لوزارة الصحة والحماية االجتماعية وكذا الحساب الخصو�صي
للخزينة رقم  3.1.0.0.1.12.001املوارد  3.2.0.0.1.12.001النفقات
املسمى «الحساب الخاص بالصيدلية املركزية» وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية
املتعلقة باالعتمادات املذكورة.
املادة الثالثة
يفوض إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املشار إليهم أعاله املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة
املصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن
طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك
الصفقات ما عدا :
* الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة
املعمارية واملباراة التي يفوق مبلغها :
  5.000.000درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف السلطة املختصة باإلدارة املركزية ؛
  2.000.000درهم بالنسبة ملندوبية وزارة الصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة
عليها من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي
توجد املندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛
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  1.000.000درهم فيما يخص ميزانية االستثمار بالنسبة :•للمركز االستشفائي الجهوي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها
إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املركز داخل نفوذه الترابي
وذلك في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا
املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة
املركزية قصد املصادقة عليها ؛
•للمركز االستشفائي اإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها
إال بعد املصادقة عليها من طرف مندوب وزارة الصحة
والحماية االجتماعية بالعمالة أو اإلقليم الذي يوجد املركز
االستشفائي داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 2.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها
على املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني قصد
املصادقة عليها في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ
الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة
باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛
* الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها :
  1.000.000درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف السلطة املختصة باإلدارة املركزية ؛
  500.000درهم بالنسبة للمندوبية واملركز االستشفائي الجهويواإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني في
حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير
وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد
املصادقة عليها.
املادة الرابعة
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

*
*

*
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الجدول امللحق
االختصاص الترابي
جهة
فاس  -مكناس

النواب

املفوض إليهم

السيد املهدي البلوطي ،املدير الجهوي للصحة السيد عبد النبي العبودي ،رئيس
والحماية االجتماعية بجهة فاس  -مكناس .مصلحة املوارد املالية واللوجيستيك
والشراكة.
السيد املهدي البلوطي ،مندوب وزارة الصحة السيد أحمد كحيل ،رئيس املصلحة

عمالة فاس

والحماية االجتماعية بعمالة فاس بالنيابة.

اإلدارية واالقتصادية.

السيد رشيد احموتن ،مدير املركز االستشفائي السيد محمد الكطيبي ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
الجهوي بعمالة فاس.
السيد خالد سنيتر ،مندوب وزارة الصحة السيد محمد الطروفي ،رئيس املصلحة
اإلدارية واالقتصادية.

عمالة

والحماية االجتماعية بعمالة مكناس.

مكناس

السيد رشيد تكروت ،مدير املركز االستشفائي السيد مصطفى بوخيي ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز بالنيابة.
بعمالة مكناس.
السيد حسن أكهو ،مندوب وزارة الصحة السيد أحمد أخربي ،رئيس املصلحة
والحماية االجتماعية بإقليم الحاجب.

إقليم

اإلدارية واالقتصادية.

السيد حسن أكهو ،مدير املركز االستشفائي السيد حمداوي الحبيب ،رئيس

الحاجب اإلقليمي بالحاجب بالنيابة.

قطب الشؤون اإلدارية باملركز
االستشفائي اإلقليمي بالحاجب
بالنيابة.

السيد عبد اللطيف العسري ،مندوب وزارة السيد عمار اسمخ ،رئيس املصلحة
جهة

إقليم إفران

فاس  -مكناس

الصحة والحماية االجتماعية بإقليم إفران.

اإلدارية واالقتصادية.

السيد عبد اللطيف العسري ،مدير املركز السيد محيدين مختطيف ،رئيس
قطب الشؤون اإلدارية بنفس املركز
االستشفائي اإلقليمي بإفران بالنيابة.

إقليم موالي السيدة سناء ذاكر الـله ،مندوبة وزارة الصحة السيد التهامي البدرو�سي ،رئيس
يعقوب

والحماية االجتماعية بإقليم موالي يعقوب .املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
السيد عبد النعيم حماموش ،مندوب وزارة السيد عماد هوف ،رئيس املصلحة

إقليم صفرو

الصحة والحماية االجتماعية بإقليم صفرو .اإلدارية واالقتصادية.
السيد عمر لطفي ،مدير املركز االستشفائي

ــــ

اإلقليمي بصفرو.
السيد محمد لغفيري ،مندوب وزارة الصحة السيد عزيز دحماني ،رئيس املصلحة
إقليم بوملان

والحماية االجتماعية بإقليم بوملان.
السيدة فتيحة حموني ،مديرة املركز االستشفائي

اإلدارية واالقتصادية.
ــــ

اإلقليمي ببوملان.
السيد محمد الحسني ،مندوب وزارة الصحة السيد عبد الرزاق زهير ،رئيس
إقليم تاونات

والحماية االجتماعية بإقليم تاونات.

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

السيد محمد الحسني ،مدير املركز االستشفائي السيدة فاطمة األعور ،رئيسة قطب
اإلقليمي بتاونات بالنيابة

الشؤون اإلدارية بنفس املركز بالنيابة.

السيد عبد الوهاب بن منصور ،مندوب وزارة السيد إبراهيم لزعر ،رئيس املصلحة
إقليم تازة

الصحة والحماية االجتماعية بإقليم تازة.

اإلدارية واالقتصادية.

السيد خالد فياللي ،مدير املركز االستشفائي السيد جواد أغشوي ،رئيس قطب
اإلقليمي بتازة.

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
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ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3679.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بشأن النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
لفاس بالنيابة والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى مديري
ملحقتي املعهد املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على جميع
الوثائق املتعلقة باملؤسسات املذكورة كل واحد منهم في حدود
االختصاصات املوكولة إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

الجريدة الرسمية

11602

عدد 25 - 7052وألا ىدامج 25ج (3( 25مسيد ((30 (30

املادة الثانية

املادة الثالثة

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

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
لفاس بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية
على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور
وبملحقتيه املفوضة برسم امليزانية العامة لوزارة الصحة والحماية
االجتماعية وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد
وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات املذكورة.

 الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛ رخصة الوالدة ؛ رخص املرض قصيرة األمد ؛ الرخصة االستثنائية بالتغيب ملبررات عائلية وألسباب خطيرةواستثنائية التتعدى مدتها ( 10أيام) في السنة ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعيةواإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعةالعامة والنقابات املهنية والتعاضديات داخل الوطن لحضور
مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛
 الترخيص بمتابعة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي ملدة 3ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ؛
 رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛ البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛ أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛ شهادة العمل ؛ شهادة األجرة ؛ الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقلعن ثالث أشهر في املغرب ؛

املادة الرابعة
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
لفاس بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقتيه عن
طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا
فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
 الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعماريةواملباراة التي يفوق مبلغها  2.000.000درهم والتي اليمكن البدء في
تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛
 الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها  500.000درهم والتياليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير
الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي
للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في
حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير
وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة
عليها.

 تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقةبموظفي املعهد ؛

املادة الخامسة

 اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلداريةللموظف ألصولها ؛

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021

 األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛ إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئنافعملهم ؛
 استفسار املوظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعةواملخلين بالتزاماتهم املهنية.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

*
* *
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الجدول امللحق
اسم املعهد

املفوض إليهم

 ممرض رئيس بقسم أو بمصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
النواب

السيد كريم الطيبي ،مدير املعهد العالي للمهن السيد عبد االاله بنزكري،
الكاتب العام بنفس املعهد.
التمريضية وتقنيات الصحة لفاس بالنيابة.
املعهد العالي للمهن
التمريضية وتقنيات
الصحة لفاس
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 طبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛

السيد مصطفى ديدوح ،مدير ملحقة مكناس
للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة لفاس.

ــــــــ

 ممرض رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛

السيد أحمد بنصغير ،مدير ملحقة تازة
للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة لفاس بالنيابة.

ــــــــ

 -ممرض رئيس مستوصف قروي.

ق ــرارلوزيرالصحة والحماية االجتماعية رقم  3680.21صادرفي
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.06.656الصادر في  24من ربيع األول 1428
( 13أبريل  )2007املتعلق بالتنظيم االستشفائي ؛
وعلى املــرسـ ــوم رق ــم  2.14.562الصـ ــادر ف ــي  7ش ــوال 1436
( 24يوليو  )2015بتطبيق القانون إطار رقم  34.09املتعلق باملنظومة
الصحية وبعرض العالجات ،فيما يخص تنظيم عرض العالجات
والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى الدكتور علي الهواري ،املدير الجهوي للصحة والحماية
االجتماعية بجهة العيون  -الساقية الحمراء ،اإلمضاء نيابة عن وزير
الصحة والحماية االجتماعية على مقررات التعيين في املناصب التالية
في حدود االختصاص الترابي للمديرية الجهوية للصحة والحماية
االجتماعية بالجهة املذكورة :
 رؤساء األقطاب باملراكز االستشفائية الجهوية واإلقليميةواملستشفيات التابعة لهذه املراكز ؛
 طبيب رئيس قسم أو مصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛

املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3681.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،

الجريدة الرسمية
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قرر ما يلي :
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  1.000.000درهم فيما يخص ميزانية االستثمار بالنسبة :املادة األولى

يفوض إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املبينة أسماؤهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على الوثائق
املتعلقة باملهام املوكولة للمصالح التابعة لهم بما في ذلك األوامر
الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية
واملندوبين املشار إليهم أعاله ونوابهم اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الصحة والحماية االجتماعية على األوامر بصرف أو تحويل
االعتمادات الخاصة باملصالح التابعة لهم برسم امليزانية العامة
لوزارة الصحة والحماية االجتماعية وكذا الحساب الخصو�صي
للخزينة رقم  3.1.0.0.1.12.001املوارد  3.2.0.0.1.12.001النفقات
املسمى «الحساب الخاص بالصيدلية املركزية» وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية
املتعلقة باالعتمادات املذكورة.
املادة الثالثة
يفوض إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املشار إليهم أعاله املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة
املصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن
طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك
الصفقات ما عدا :
* الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية
واملباراة التي يفوق مبلغها :
  5.000.000درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف السلطات املختصة باإلدارة املركزية ؛
  2.000.000درهم بالنسبة ملندوبية وزارة الصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي توجد
املندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود  5.000.000درهم
وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة
املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛

•للمركز االستشفائي الجهوي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها
إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املركز داخل نفوذه الترابي
وذلك في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا
املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة
املركزية قصد املصادقة عليها ؛
•للمركز االستشفائي اإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها
إال بعد املصادقة عليها من طرف مندوب وزارة الصحة
والحماية االجتماعية بالعمالة أو اإلقليم الذي يوجد املركز
داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود  2.000.000درهم وإذا
فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على املدير
الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني قصد املصادقة
عليها في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا
املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة
املركزية قصد املصادقة عليها.
* الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها :
  1.000.000درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف السلطة املختصة باإلدارة املركزية ؛
  500.000درهم بالنسبة للمندوبية واملركز االستشفائي الجهويواإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني في
حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير
وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد
املصادقة عليها.
املادة الرابعة
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

*
*

*
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الجدول امللحق
االختصاص الترابي

املفوض إليهم

النواب

السيد علي الهواري ،املدير الجهوي السيد محمد بوزيان ،رئيس مصلحة
جهة
العيون  -للصحة والحماية االجتماعية بجهة املوارد املالية واللوجيستيك والشراكة.
الساقية الحمراء العيون  -الساقية الحمراء.
السيد علي الهواري ،مندوب وزارة السيدة أمينة ماء العينين ،رئيسة
الصحة والحماية االجتماعية بإقليم املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
إقليم العيون العيون بالنيابة.
السيدة ملياء صبار ،مديرة املركز السيد محمد فاضل اموي�سي ،رئيس
االستشفائي الجهوي للعيون بالنيابة .قطب الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
جهة
العيون -
الساقية
الحمراء.

السيد محمد فاضل بوجالل ،مندوب السيد محمد فاضل بوجالل ،رئيس
وزارة الصحة والحماية االجتماعية املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
إقليم بوجدور بإقليم بوجدور بالنيابة.
السيد محمد بحاحي ،مدير املركز
االستشفائي اإلقليمي ببوجدور.

–

السيد عماد بركة ،مندوب وزارة السيد فاضل أزرقي ،رئيس املصلحة
إقليم طرفاية الصحة والحماية االجتماعية بإقليم اإلدارية واالقتصادية.
طرفاية بالنيابة.

إقليم السمارة

السيد محمد فاضل النوى ،مندوب السيد سيدي حرطن ،رئيس املصلحة
وزارة الصحة والحماية االجتماعية اإلدارية واالقتصادية.
بإقليم السمارة.
السيدة اللة صفية الجماني ،السيدة لال الرباب داحا ،رئيسة
مديرة املركز االستشفائي اإلقليمي قطب الشؤون اإلدارية بنفس
املركز.
بالسمارة بالنيابة.

ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3682.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للعيون بالنيابة والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى مدير
ملحقة املعهد بوادي الذهب املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على
جميع الوثائق املتعلقة باملؤسستين املذكورتين كل واحد منهم في حدود
االختصاصات املوكولة إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى املسؤولين املشار إليهم في الجدول امللحق
بهذا القرار اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية
االجتماعية على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير
شؤون املوظفين العاملين تحت سلطتهم املباشرة :
 الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛ رخصة الوالدة ؛ رخص املرض قصيرة األمد ؛ الرخصة االستثنائية بالتغيب ملبررات عائلية وألسباب خطيرةواستثنائية التتعدى مدتها ( 10أيام) في السنة ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعيةواإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعةالعامة والنقابات املهنية والتعاضديات داخل الوطن لحضور
مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بشأن النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

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

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

 رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛ البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛ -أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛
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املادة الخامسة

 شهادة العمل ؛ -شهادة األجرة ؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من  15أكتوبر .2021

 الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقلعن ثالثة أشهر في املغرب ؛

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

 تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقةبموظفي املعهد ؛

*
* *
الجدول امللحق

 اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلداريةللموظف ألصولها ؛
 األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛ إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئنافعملهم ؛
 استفسار املوظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعةواملخلين بالتزاماتهم املهنية.

اسم املعهد

املفوض إليهم

النواب

السيد سيدي خفظ هللا البودناني ،مدير السيد سيدي خفظ الـله البودناني،
املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الكاتب العام بنفس املعهد.
الصحة للعيون بالنيابة.

املعهد العالي للمهن
التمريضية وتقنيات
السيد أحمد بوحجر ،مدير ملحقة وادي
الصحة للعيون
الذهب للمعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة للعيون.

ــــــــ

املادة الثالثة
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للعيون بالنيابة ونائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية
على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور
وملحقته املفوضة برسم امليزانية العامة لوزارة الصحة والحماية
االجتماعية 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
للعيون بالنيابة ونائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقته عن
طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا
فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
 الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعماريةواملباراة التي يفوق مبلغها  2.000.000درهم والتي اليمكن البدء في
تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛
 الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها  500.000درهم والتياليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير
الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي
للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في
حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير
وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة
عليها.

ق ــرارلوزيرالصحة والحماية االجتماعية رقم  3716.21صادرفي
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.06.656الصادر في  24من ربيع األول 1428
( 13أبريل  )2007املتعلق بالتنظيم االستشفائي ؛
وعلى امل ــرسـ ــوم رق ــم  2.14.562الصـ ــادر فـ ــي  7شـ ــوال 1436
( 24يوليو  )2015بتطبيق القانون إطار رقم  34.09املتعلق باملنظومة
الصحية وبعرض العالجات ،فيما يخص تنظيم عرض العالجات
والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى الدكتور عبد املولى بوملعيزات ،املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية بجهة الدار البيضاء  -سطات ،اإلمضاء نيابة عن
وزير الصحة والحماية االجتماعية على مقررات التعيين في املناصب
التالية في حدود االختصاص الترابي للمديرية الجهوية للصحة والحماية
االجتماعية بالجهة املذكورة :
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 رؤساء األقطاب باملراكز االستشفائية الجهوية واإلقليميةواملستشفيات التابعة لهذه املراكز ؛
 طبيب رئيس قسم أو مصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
 ممرض رئيس بقسم أو بمصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
 طبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 ممرض رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 ممرض رئيس مستوصف قروي.املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3717.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املبينة أسماؤهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على الوثائق
املتعلقة باملهام املوكولة للمصالح التابعة لهم بما في ذلك األوامر
الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية
واملندوبين املشار إليهم أعاله ونوابهم اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الصحة والحماية االجتماعية على األوامر بصرف أو تحويل
االعتمادات الخاصة باملصالح التابعة لهم برسم امليزانية العامة
لوزارة الصحة والحماية االجتماعية وكذا الحساب الخصو�صي
للخزينة رقم  3.1.0.0.1.12.001املوارد  3.2.0.0.1.12.001النفقات
املسمى «الحساب الخاص بالصيدلية املركزية» وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية
املتعلقة باالعتمادات املذكورة.
املادة الثالثة
يفوض إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املشار إليهم أعاله املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة
املصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن
طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك
الصفقات ما عدا :
* الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة
املعمارية واملباراة التي يفوق مبلغها :
  5.000.000درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف السلطة املختصة باإلدارة املركزية ؛
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  2.000.000درهم بالنسبة ملندوبية وزارة الصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي توجد
املندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود  5.000.000درهم
وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة
املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛

االختصاص الترابي

السيدة سناء الجاوي ،مندوبة وزارة الصحة السيد عبد الحميد خيرات ،رئيس
عمالة والحم ــاي ــة االجتماعي ــة بعمال ــة مقـاطع ــات املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
مقاطعات الدار البيضاء  -أنفا.
الدار
البيضاء -السيدة أمينة فاهم ،مديرة املركز االستشفائي السيدة فاطمة الزهراء علمي لواتي،
رئيسة قطب الشؤون اإلدارية بنفس
الجهوي بالدار البيضاء.
أنفا
املركز.

•للمركز االستشفائي الجهوي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها
إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املركز داخل نفوذه الترابي
وذلك في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا
املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة
املركزية قصد املصادقة عليها ؛

* الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها :
  1.000.000درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف السلطة املختصة باإلدارة املركزية ؛
  500.000درهم بالنسبة للمندوبية واملركز االستشفائي الجهويواإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني في
حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير
وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد
املصادقة عليها.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من  15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

*
*

*

املفوض إليهم

النواب

جهة السيد عبد املولى بوملعيزات ،املدير الجهوي السيدة خديجة سليم ،رئيسة مصلحة
الدار للصحة والحماية االجتماعية بجهة الدار البيضاء املوارد املالية واللوجيستيك والشراكة.
البيضاء  - -سطات.
سطات

 1.000.000 -درهم فيما يخص ميزانية االستثمار بالنسبة :

•للمركز االستشفائي اإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها
إال بعد املصادقة عليها من طرف مندوب وزارة الصحة
والحماية االجتماعية بالعمالة أو اإلقليم الذي يوجد املركز
االستشفائي داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 2.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها
على املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني قصد
املصادقة عليها في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ
الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة
باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛
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عمالة السيد أحمد ديبان ،مندوب وزارة الصحة السيد رشيد ايت الشرقي ،رئيس املصلحة
مقاطعات والحماية االجتماعية بعمالة الفداء  -مرس اإلدارية واالقتصادية.
الفداء السلطان.
 مرس السيد خالد خمليش ،مدير املركز االستشفائي السيد مروان نوح ،رئيس قطبالشؤون اإلدارية بنفس املركز.
السلطان اإلقليمي بعمالة الفداء  -مرس السلطان.
عمالة السيد عبد الواحد زمزامي ،مندوب وزارة السيد محمد القدوري ،رئيس املصلحة
مقاطعات الصحة والحماية االجتماعية بعمالة عين اإلدارية واالقتصادية.
عين السبع  -السبع  -الحي املحمدي.
الحي السيد محمد آيت حمو ،مدير املركز االستشفائي السيد عبد الرحيم بخاش ،رئيس
قطب الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
املحمدي بعمالة عين السبع-الحي املحمدي بالنيابة.

جهة
الدار
البيضاء -
سطات.

عمالة السيدة بهاء ربيع ،مندوبة وزارة الصحة السيدة هند مغفور ،رئيسة املصلحة
مقاطعة والحماية االجتماعية بعمالة الحي الحسني .اإلدارية واالقتصادية.
الحي السيد أحمد النقي ،مدير املركز االستشفائي السيدة مريم علوات ،رئيسة قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
الحسني بعمالة مقاطعة الحي الحسني.
السيد محمد لطفي ،مندوب وزارة الصحة والحماية السيدة تورية وسطريف ،رئيسة املصلحة
اإلدارية واالقتصادية.
االجتماعية بعمالة عين الشق.

عمالة
مقاطعة عين
الشق السيدة مينة الكو ،مديرة املركز االستشفائي السيدة تورية مشكور ،رئيسة قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز بالنيابة.
بعمالة عين الشق.
عمالة السيد طارق يفوت ،مندوب وزارة الصحة السيد محمد شهيب ،رئيس املصلحة
مقاطعات والحماية االجتماعية بعمالة سيدي البرنو�صي .اإلدارية واالقتصادية.
سيدي السيد هشام أرسالن ،مدير املركز االستشفائي السيدة سناء اسعد ،رئيسة قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز بالنيابة.
البرنو�صي بعمالة سيدي البرنو�صي.
السيدة خديجة بعيد ،مندوبة وزارة الصحة السيدة مريمة توفيق ،رئيسة املصلحة
اإلدارية واالقتصادية.
والحماية االجتماعية بعمالة ابن مسيك.

عمالة
مقاطعات
ابن مسيك السيدة اعتماد متواضع ،مديرة املركز االستشفائي السيدة فاطمة وعيد ،رئيسة قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
بعمالة ابن مسيك.
السيد خالد شفيق ،مندوب وزارة الصحة السيد إبراهيم آيت العسري ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
والحماية االجتماعية بعمالة موالي رشيد.

عمالة
مقاطعات
موالي رشيد السيد سعيد بالعسلي ،مدير املركز االستشفائي السيد محمد شقران ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
بعمالة موالي رشيد بالنيابة.
السيد محمد حافظ ،مندوب وزارة الصحة السيد ادريس بلعلو ،رئيس املصلحة
والحماية االجتماعية بعمالة املحمدية بالنيابة .اإلدارية واالقتصادية.

عمالة
املحمدية
السيد فؤاد عرشان ،مدير املركز االستشفائي السيد ابراهيم اتهادي ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
بعمالة املحمدية.

الجريدة الرسمية
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السيد جالل سعيد اصباغي ،مندوب وزارة السيد دالل املصطفى ،رئيس املصلحة
إقليم
الجديدة

الصحة والحماية االجتماعية بإقليم الجديدة .اإلدارية واالقتصادية.
السيد كريم لخليط ،مدير املركز االستشفائي السيدة نجية بوزيان ،رئيسة قطب
اإلقليمي بالجديدة بالنيابة.

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

السيد محمد جالل بنشقرون ،مندوب وزارة السيدة لطيفة كصيرا ،رئيسة املصلحة
الصحة والحماية االجتماعية بإقليم النواصر اإلدارية واالقتصادية.
إقليم

بالنيابة.

النواصر
السيد محمد جالل بنشقرون ،مدير املركز السيدة زينب اإلدري�سي ،رئيسة قطب
االستشفائي اإلقليمي بالنواصر بالنيابة.

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

السيدة فتيحة برنص ،مندوبة وزارة الصحة السيد محمد بق�شي ،رئيس املصلحة
إقليم
مديونة

والحماية االجتماعية بإقليم مديونة.

اإلدارية واالقتصادية.
ــــــــ

السيد فؤاد لقوي�شي ،مدير املركز االستشفائي
اإلقليمي بمديونة.

السيد عبد الكريم الحمي ،مندوب وزارة الصحة السيد حسن بوطاهر ،رئيس املصلحة
إقليم
بنسليمان

والحماية االجتماعية بإقليم بنسليمان.

اإلدارية واالقتصادية بالنيابة.

السيدة حنان مجمع ،مديرة املركز االستشفائي السيد الحسين رحالي ،رئيس قطب
اإلقليمي ببنسليمان.

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

السيدة فتيحة راجي ،مندوبة وزارة الصحة السيد محمد بنمريس ،رئيس املصلحة
إقليم
برشيد

والحماية االجتماعية بإقليم برشيد بالنيابة.

اإلدارية واالقتصادية.

السيد رشيد الناصري ،مدير املركز االستشفائي السيد يوسف سبيع ،رئيس قطب
اإلقليمي ببرشيد.

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

السيد محمد أيت لخضر ،مندوب وزارة الصحة السيد محمد الرضاوي ،رئيس املصلحة
إقليم
سطات

والحماية االجتماعية بإقليم سطات.

اإلدارية واالقتصادية.

السيد سعيد الخودي ،مدير املركز االستشفائي السيد بنرقية محمد ،رئيس قطب
اإلقليمي بسطات بالنيابة.

الشؤون اإلدارية بنفس املركز بالنيابة.

السيد عادل األشعري ،مندوب وزارة الصحة السيد أمين مصطفى اإلدري�سي،
والحماية االجتماعية بإقليم سيدي بنور رئيس املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
إقليم
سيدي بنور

بالنيابة.
السيد عبد العظيم رمح ،مدير املركز السيد عبد الرحيم نصر الدين،
االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور.

رئيس قطب الشؤون اإلدارية بنفس
املركز.
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ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3718.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بشأن النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للدار البيضاء والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى مدير ملحقة
املعهد بسطات املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على جميع
الوثائق املتعلقة باملؤسستين املذكورتين كل واحد منهم في حدود
االختصاصات املوكولة إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

الجريدة الرسمية
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املادة الثانية

املادة الثالثة

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

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للدار البيضاء وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية
على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور
وبملحقته املفوضة برسم امليزانية العامة لوزارة الصحة والحماية
االجتماعية وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد
وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات املذكورة.

 الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛ رخصة الوالدة ؛ رخص املرض قصيرة األمد ؛ الرخصة االستثنائية بالتغيب ملبررات عائلية وألسباب خطيرةواستثنائية التتعدى مدتها ( 10أيام) في السنة ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعيةواإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعةالعامة والنقابات املهنية والتعاضديات داخل الوطن لحضور
مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛
 الترخيص بمتابعة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي ملدة 3ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل ؛
 رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛ البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛ أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛ شهادة العمل ؛ شهادة األجرة ؛ الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقلعن ثالث أشهر في املغرب ؛

املادة الرابعة
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للدار البيضاء وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقته عن
طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا
فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
 الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعماريةواملباراة التي يفوق مبلغها  2.000.000درهم والتي اليمكن البدء في
تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛
 الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها  500.000درهم والتياليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير
الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي
للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في
حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير
وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.

 تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقةبموظفي املعهد ؛

املادة الخامسة

 اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلداريةللموظف ألصولها ؛

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021

 -األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021

 إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئنافعملهم ؛
 استفسار املوظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعةواملخلين بالتزاماتهم املهنية.

اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

*
*

*
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الجدول امللحق
اسم املعهد

املفوض إليهم

النواب

الدكتور كمال بويسك ،مدير املعهد العالي للمهن السيد رشيد خبان ،الكاتب
العام بنفس املعهد.
التمريضية وتقنيات الصحة للدار البيضاء.

املعهد العالي للمهن
وتقنيات
التمريضية
السيد سعيد موافق ،مدير ملحقة سطات
البيضاء
للدار
الصحة
للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة للدار البيضاء.

ــــــــ

ق ــرارلوزيرالصحة والحماية االجتماعية رقم  3719.21صادرفي
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.06.656الصادر في  24من ربيع األول 1428
( 13أبريل  )2007املتعلق بالتنظيم االستشفائي ؛
وعلى امل ــرس ــوم رق ــم  2.14.562الص ــادر ف ــي  7ش ــوال 1436
( 24يوليو  )2015بتطبيق القانون إطار رقم  34.09املتعلق باملنظومة
الصحية وبعرض العالجات ،فيما يخص تنظيم عرض العالجات
والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى الدكتورة ملياء شاكيري ،املديرة الجهوية للصحة والحماية
االجتماعية بجهة مراكش  -آسفي ،اإلمضاء نيابة عن وزير الصحة
والحماية االجتماعية على مقررات التعيين في املناصب التالية في حدود
االختصاص الترابي للمديرية الجهوية للصحة والحماية االجتماعية
بالجهة املذكورة :
 رؤساء األقطاب باملراكز االستشفائية الجهوية واإلقليميةواملستشفيات التابعة لهذه املراكز ؛
 طبيب رئيس قسم أو مصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
 ممرض رئيس بقسم أو بمصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
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 طبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 ممرض رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 ممرض رئيس مستوصف قروي.املادة الثانية
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3720.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره
وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر  5( 1394مارس )1974
وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،

الجريدة الرسمية
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  1.000.000درهم فيما يخص ميزانية االستثمار بالنسبة :املادة األولى

يفوض إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املبينة أسماؤهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على الوثائق
املتعلقة باملهام املوكولة للمصالح التابعة لهم بما في ذلك األوامر
الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية
واملندوبين املشار إليهم أعاله ونوابهم اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الصحة والحماية االجتماعية على األوامر بصرف أو تحويل
االعتمادات الخاصة باملصالح التابعة لهم برسم امليزانية العامة
لوزارة الصحة والحماية االجتماعية وكذا الحساب الخصو�صي
للخزينة رقم  3.1.0.0.1.12.001املوارد  3.2.0.0.1.12.001النفقات
املسمى «الحساب الخاص بالصيدلية املركزية» وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية
املتعلقة باالعتمادات املذكورة.
املادة الثالثة
يفوض إلى املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية ومندوبي
وزارة الصحة والحماية االجتماعية ومديري املراكز االستشفائية
ونوابهم املشار إليهم أعاله املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة
املصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن
طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك
الصفقات ما عدا :
* الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية
واملباراة التي يفوق مبلغها :
  5.000.000درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة
عليها من طرف السلطات املختصة باإلدارة املركزية ؛
  2.000.000درهم بالنسبة ملندوبية وزارة الصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة
عليها من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي
توجد املندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛

•للمركز االستشفائي الجهوي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها
إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املركز داخل نفوذه الترابي
وذلك في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا
املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة
املركزية قصد املصادقة عليها ؛
•للمركز االستشفائي اإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها
إال بعد املصادقة عليها من طرف مندوب وزارة الصحة
والحماية االجتماعية بالعمالة أو اإلقليم الذي يوجد املركز
داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود  2.000.000درهم وإذا
فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على املدير
الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني قصد املصادقة
عليها في حدود  5.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا
املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة
املركزية قصد املصادقة عليها ؛
* الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها :
  1.000.000درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والحمايةاالجتماعية والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة
عليها من طرف السلطة املختصة باإلدارة املركزية ؛
  500.000درهم بالنسبة للمندوبية واملركز االستشفائي الجهويواإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها
من طرف املدير الجهوي للصحة والحماية االجتماعية املعني في
حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير
وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد
املصادقة عليها.
املادة الرابعة
ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

*
*

*
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الجدول امللحق
االختصاص الترابي
جهة
مراكش -
آسفي

عمالة
مراكش

إقليم
شيشاوة

املفوض إليهم

النواب

السيدة ملياء شاكيري ،املديرة الجهوية السيدة حنان حبابة ،رئيسة مصلحة
املوارد املالية واللوجيستيك والشراكة.
للصحة والحماية االجتماعية بجهة
مراكش  -آسفي.

ــــ

السيد عبد السالم قيري ،رئيس
قطب الشؤون اإلدارية باملركز
االستشفائي الجهوي بمراكش.

السيد محمد موس ،مندوب وزارة
الصحة والحماية االجتماعية بإقليم
شيشاوة.

ــــ

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

ــــ

السيد عبد اللطيف زغادي ،مدير السيد عبد الـله بواله ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
املركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز.

إقليم
الصويرة

إقليم
الرحامنة

السيد يونس الكريك ،مندوب وزارة السيد سعيد جالئدي ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
الصحة والحماية االجتماعية
بإقليم قلعة السراغنة.
السيد موالي الكبير مسيامري ،السيد عبد الصمد واسكسو،
رئيس قطب الشؤون اإلدارية
مدير املركز االستشفائي اإلقليمي
بنفس املركز.
بقلعة السراغنة بالنيابة.
السيد زكريا ايت لحسن ،مندوب السيد محمد الكرومي ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
وزارة الصحة والحماية االجتماعية
بإقليم الصويرة.
السيد محمد بنجلون ،مدير املركز السيد املصطفى أبوصولة ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
االستشفائي اإلقليمي بالصويرة بالنيابة.
السيد كمال الينصلي ،مندوب وزارة السيدة هدى الخياطي ،رئيسة
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
الصحة والحماية االجتماعية بإقليم
الرحامنة.

ــــ

السيدة مليكة دليلي ،رئيسة
قطب الشؤون اإلدارية باملركز
االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة
بالنيابة.

السيد عزيز مخلوف ،مندوب وزارة السيد لحسن السحيمي ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
الصحة والحماية االجتماعية بإقليم
آسفي.
إقليم آسفي
السيد محمد بنزروال ،مدير املركز السيدة آمال أبو هالل ،رئيسة قطب
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
االستشفائي اإلقليمي بآسفي.

إقليم
اليوسفية

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

السيد عبد الحكيم مستعيد ،مندوب
السيد مصطفى كرايرات ،رئيس
وزارة الصحة والحماية االجتماعية
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
بعمالة مراكش.

السيد املصطفى جادر ،مندوب وزارة السيد ادريس مجون ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.
الصحة والحماية االجتماعية بإقليم
الحوز.
إقليم الحوز

جهة
مراكش -
آسفي

ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3721.21صادر في
 14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

الدكتور محمد شكري ،مدير املركز
االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة.

إقليم قلعة
السراغنة
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السيد محمد العتقي ،مندوب وزارة
الصحة والحماية االجتماعية بإقليم
اليوسفية.
ــــ

ــــ
السيد سعيد أكوجان ،رئيس قطب
الشؤون اإلدارية باملركز االستشفائي
اإلقليمي باليوسفية.

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بشأن النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
ملراكش والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى مديري ملحقتي
املعهد املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على جميع الوثائق
املتعلقة باملؤسسات املذكورة كل واحد منهم في حدود االختصاصات
املوكولة إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

الجريدة الرسمية
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املادة الثانية

املادة الثالثة

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

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
ملراكش وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على األوامر
بصرف أو تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور وبملحقتيه
املفوضة من امليزانية العامة لوزارة الصحة والحماية االجتماعية
وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع
الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات املذكورة.

 الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛ رخصة الوالدة ؛ رخص املرض قصيرة األمد ؛ الرخصة االستثنائية بالتغيب ملبررات عائلية وألسباب خطيرةواستثنائية التتعدى مدتها ( 10أيام) في السنة ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعيةواإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعةالعامة والنقابات املهنية والتعاضديات داخل الوطن لحضور
مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛
 الترخيص بمتابعة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي ملدة 3ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ؛
 رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛ البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛ أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛ شهادة العمل ؛ شهادة األجرة ؛ الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقلعن ثالث أشهر في املغرب ؛

املادة الرابعة
يفوض كذلك إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ملراكش وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقتيه عن
طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا
فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
 الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعماريةواملباراة التي يفوق مبلغها  2.000.000درهم والتي اليمكن البدء في
تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛
 الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها  500.000درهم والتياليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير
الجهوي للصحة والحماية االجتماعية الذي يوجد املعهد العالي
للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في
حدود  1.000.000درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير
وجب عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة
عليها.

 تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقةبموظفي املعهد ؛

املادة الخامسة

 اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلداريةللموظف ألصولها ؛

ينش ــر ه ــذا الق ــرار بالجري ــدة الرسمي ــة ويعم ــل ب ــه ابتـ ــداء مـ ــن
 15أكتوبر .2021

 األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛ إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئنافعملهم ؛
 استفسار املوظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعةواملخلين بالتزاماتهم املهنية.

وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

*
* *

الجريدة الرسمية
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ق ـرارلوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3654.21صادرفي  10ربيع اآلخر1443
( 16نوفمبر )2021بتفويض املصادقة على الصفقات

اسم املعهد

النواب

املفوض إليهم

السيد محماد بوكريم ،مدير املعهد العالي السيد عبد اللطيف زبيري،
الكاتب العام بنفس املعهد.
للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ملراكش.
املعهد العالي للمهن
التمريضية وتقنيات
الصحة ملراكش

السيدة ليلى الغنبوري ،مديرة ملحقة آسفي
التابعة للمعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة ملراكش.

ــــــــ

السيد جواد شويخ ،مدير ملحقة الصويرة
التابعة للمعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة ملراكش.

ــــــــ

ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  3645.21صادر في
 10ربيع اآلخر  16( 1443نوفمبر  )2021بتفويض املصادقة
على الصفقات.
وزير الصحة والحماية االجتماعية،
بناءعلىالظهيرالشريفرقم 1.21.111الصادرفي 4ربيعاألول1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة زينب بنمو�سى ،املديرة العامة للوكالة الوطنية
للتجهيزات العامة ،املصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك
التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو
الخدمات املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الصحة والحماية
االجتماعية في إطار االعتمادات املفوضة ملصالح الوكالة الوطنية
للتجهيزات العامة وكذا مصالح وزارة التجهيز واملاء من ميزانية وزارة
الصحة والحماية االجتماعية.

وزيـرة االقتصـاد واملالية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.829الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،
قـررت ما يلـي :
املـادة األولى
يفوض إلى السيدة زينب بنمو�سى ،املديرة العامة للوكالة الوطنية
للتجهيزات العامة ،املصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك
التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو الخدمات املبرمة
لحساب الدولة لفائدة وزارة االقتصاد واملالية في إطار االعتمادات
املفوضة ملصالح الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة برسم الحساب
الخصو�صي للخزينة رقم  3.2.0.0.1.13.025الحامل عنوان «الحساب
الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي».
املادة الثانيـة
إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�سى أو عاقها عائق ناب عنها السيد
ياسر السو�سي ،املدير العام املساعد بالوكالة الوطنية للتجهيزات
العامة.
املادة الثالثـة

املادة الثانية
إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�سى أو عاقها عائق ناب عنها السيد
ياسر السو�سي ،املدير العام املساعد بالوكالة الوطنية للتجهيزات
العامة.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10ربيع اآلخر  16( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرارين
رقم  1430.20الصادر في  4شوال  27( 1441ماي  )2020و 1855.21
الصادر في  26من ذي القعدة  7( 1442يوليو  )2021بتفويض
املصادقة على الصفقات.
وحرر الرباط في  10ربيع اآلخر  16( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :نادية فتاح.

الجريدة الرسمية
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ق ـرارلوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3655.21صادرفي  10ربيع اآلخر1443
( 16نوفمبر )2021بتفويض املصادقة على الصفقات

ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3592.21صادر في  16من ربيع اآلخر 1443
( 22نوفمبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات.

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.93.44الصادر في  7ذي القعدة 1413
( 29أبريل  )1993املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما
املادة الخامسة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :
املـادة األولـى
يفوض إلى السيد محمد مسلك ،الكاتب العام لقطاع السياحة،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامني على األوامر بصرف أو تحويل
أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض
املوارد وفتح اعتمادات االلتزام برسم امليزانية العامة لقطاع الصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني.
املـادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد مسلك املصادقة على الصفقات وفسخها
املبرمة لحساب قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني.
املـادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من ربيع اآلخر  22( 1443نوفمبر .)2021

وزيـرة االقتصـاد واملالية،

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.829الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،
قـررت ما يلـي :
املـادة األولى
يفوض إلى السيدة زينب بنمو�سى ،املديرة العامة للوكالة
الوطنية للتجهيزات العامة ،املصادقة على الصفقات وفسخها بما
في ذلك التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات
أو الخدمات املبرمة لفائدة وزارة االقتصاد واملالية في إطار االعتمادات
املفوضة ملصالح الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ومصالح وزارة
التجهيز واملاء برسم امليزانية العامة لوزارة االقتصاد واملالية وكذا
الحساب الخصو�صي للخزينة رقم  3.2.0.0.1.13.003الحامل عنوان
«الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة».
املادة الثانيـة
إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�سى أو عاقها عائق ناب عنها السيد
ياسر السو�سي ،املدير العام املساعد بالوكالة الوطنية للتجهيزات
العامة.
املادة الثالثـة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرارين رقم 1429.20
الصادر في  4شوال  27( 1441ماي  )2020و  1856.21الصادر في
 26من ذي القعدة  7( 1442يوليو  )2021بتفويض املصادقة على
الصفقات.
وحرر بالرباط في  10ربيع اآلخر  16( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :نادية فتاح.

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.
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الجريدة الرسمية

ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3593.21صادر في  16من ربيع اآلخر 1443
( 22نوفمبر )2021بتفويض اإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى قرار الوزير األول رقم  3.228.74الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  12( 1394يوليو  )1974بتحديد شروط وضع أوامر القيام
بمأموريات في الخارج ؛
وعلى املرسوم رقم  2.93.44الصادر في  7ذي القعدة 1413
( 29أبريل  )1993املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما
املادة الخامسة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :
املـادة األولـى
يفوض إلى السيد محمد مسلك ،الكاتب العام لقطاع السياحة،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامني على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح
التابعة لقطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات
داخل اململكة وخارجها ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املـادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من ربيع اآلخر  22( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.
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ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3656.21صادر في  23من ربيع اآلخر 1443
( 29نوفمبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى و الثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :
املـادة األولـى
يفوض إلى السيد عدنان أفقير ،مدير املعهد العالي الدولي للسياحة
بطنجة بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني على جميع
الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك الوثائق الخاصة بالحياة
اإلدارية للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات
داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املـادة الثانية
يفوض إلى السيد عدنان أفقير اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني على
األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات
واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية
املتعلقة بميزانية املعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة.

الجريدة الرسمية

11618
املـادة الثالثة

يفوض إلى السيد عدنان أفقير املصادقة على الصفقات املتعلقة
باملعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة وفسخها وعلى جميع الوثائق
الخاصة بتلك الصفقات.
املـادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3657.21صادر في  23من ربيع اآلخر 1443
( 29نوفمبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى و الثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
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قررت ما يلي :
املـادة األولـى
يفوض إلى السيد محمد ستيتو ،مدير املعهد املتخصص للتكنولوجيا
التطبيقية الفندقية والسياحية بطنجة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك الوثائق الخاصة
بالحياة اإلدارية للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات
داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املـادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد ستيتو اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني على
األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات
واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية
املتعلقة بميزانية املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية
والسياحية بطنجة.
املـادة الثالثة
يفوض إلى السيد محمد ستيتو املصادقة على الصفقات املتعلقة
باملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية
بطنجة وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
املـادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3658.21صادر في  23من ربيع اآلخر 1443
( 29نوفمبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى و الثانية منه ؛
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الجريدة الرسمية

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :
املـادة األولـى
يفوض إلى السيد محمد ختوش ،مدير املعهد املتخصص للتكنولوجيا
التطبيقية الفندقية والسياحية بورزازات ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك الوثائق الخاصة
بالحياة اإلدارية للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات
داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املـادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد ختوش اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني على
األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات
واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية
املتعلقة بميزانية املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية
والسياحية بورزازات.
املـادة الثالثة
يفوض إلى السيد محمد ختوش املصادقة على الصفقات املتعلقة
باملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية
بورزازات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
املـادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.
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ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3659.21صادر في  23من ربيع اآلخر 1443
( 29نوفمبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى و الثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :
املـادة األولـى
يفوض إلى السيد محمد بلعسري ،مدير مركز التأهيل املنهي الفندقي
والسياحي بتواركة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني على جميع
الوثائق املتعلقة بنفس املركز بما في ذلك الوثائق الخاصة بالحياة
اإلدارية للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات
داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

الجريدة الرسمية

11620
املـادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد بلعسري اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق
الحسابية املتعلقة بميزانية مركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي
بتواركة.
املـادة الثالثة
يفوض إلى السيد محمد بلعسري املصادقة على الصفقات املتعلقة
بمركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي بتواركة وفسخها وعلى جميع
الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
املـادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3664.21صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر )2021بتفويض اإلمضاء.
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وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :
املـادة األولـى
يفوض إلى السيدة فاطمة بوعابد ،املندوبة الجهوية لقطاع
السياحة للمنطقة الوسطى بالدار البيضاء ،اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية للسياحة
بالدار البيضاء وكذا املندوبيات اإلقليمية للسياحة الداخلة في دائرة
اختصاصها بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام
بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املـادة الثانية
إذا تغيبت السيدة فاطمة بوعابد أو عاقها عائق ناب عنها السيد
عبد الغاني الحسيني ،رئيس مصلحة الشؤون العامة باملندوبية
الجهوية للسياحة بالدار البيضاء.
املـادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3665.21صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر )2021بتفويض اإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
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وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :
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وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

املـادة األولـى
يفوض إلى السيد نور الدين اسريدي ،املندوب الجهوي لقطاع
السياحة للمنطقة الشمالية الغربية بالرباط ،اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية للسياحة
بالرباط وكذا املندوبيات اإلقليمية للسياحة الداخلة في دائرة
اختصاصها بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام
بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :
املـادة األولـى
يفوض إلى السيد أمين العبدالوي ،املندوب الجهوي لقطاع

املادة الثانية

السياحة للمنطقة الشرقية بوجدة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن

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

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

املـادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية للسياحة بوجدة
وكذا املندوبيات اإلقليمية للسياحة الداخلة في دائرة اختصاصها
بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات
داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021

املادة الثانية

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

إذا تغيب السيد أمين العبدالوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد
ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3666.21صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر )2021بتفويض اإلمضاء.

بنعي�سى السكيني ،رئيس مصلحة الشؤون العامة باملندوبية الجهوية
للسياحة بوجدة.
املـادة الثالثة

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.
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ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3667.21صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر )2021بتفويض اإلمضاء.

ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3668.21صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر )2021بتفويض اإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناءعلىالظهيرالشريفرقم 1.21.111الصادرفي 4ربيعاألول1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناءعلىالظهيرالشريفرقم 1.21.111الصادرفي 4ربيعاألول1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :

قررت ما يلي :
املـادة األولـى

املـادة األولـى

يفوض إلى السيد أحمد الخملي�شي ،املندوب الجهوي لقطاع السياحة
للمنطقة الوسطى الشمالية بفاس ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية للسياحة بفاس وكذا
املندوبيات اإلقليمية للسياحة الداخلة في دائرة اختصاصها بما في ذلك
األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة
ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

يفوض إلى السيد محسن الشافعي العلوي ،املندوب الجهوي
لقطاع السياحة ملنطقة تانسيفت بمراكش ،اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية للسياحة
بمراكش وكذا املندوبيات اإلقليمية للسياحة الداخلة في دائرة
اختصاصها بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام
بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

املادة الثانية

إذا تغيب السيد أحمد الخملي�شي أو عاقه عائق ناب عنه السيد
عبد اللـه ملنيعي ،رئيس مصلحة الشؤون العامة باملندوبية الجهوية
للسياحة بفاس.

إذا تغيب السيد محسن الشافعي العلوي أو عاقه عائق ناب
عنه السيد موالي مهدي البوهالي ،رئيس مصلحة الشؤون العامة
باملندوبية الجهوية للسياحة بمراكش.

املـادة الثالثة

املـادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021

وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.
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ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3669.21صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر )2021بتفويض اإلمضاء.

ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3670.21صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر )2021بتفويض اإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :

قررت ما يلي :
املـادة األولـى

املـادة األولـى

يفوض إلى السيد نور الدين بورشيش ،املندوب الجهوي لقطاع
السياحة للمنطقة الجنوبية بأكادير ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية للسياحة بأكادير وكذا
املندوبيات اإلقليمية للسياحة الداخلة في دائرة اختصاصها بما في ذلك
األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة
ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

يفوض إلى السيد أحمد الخملي�شي ،املندوب الجهوي لقطاع السياحة
للمنطقة الوسطى الجنوبية بمكناس بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية للسياحة بمكناس وكذا
املندوبيات اإلقليمية للسياحة الداخلة في دائرة اختصاصها بما في ذلك
األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة
ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

املادة الثانية

إذا تغيب السيد نور الدين بورشيش أو عاقه عائق ناب عنه السيد
إدريس إباريون ،رئيس مصلحة الشؤون العامة باملندوبية الجهوية
للسياحة بأكادير.

إذا تغيب السيد أحمد الخملي�شي أو عاقه عائق ناب عنه السيد
محمد العزاوي ،رئيس مصلحة الشؤون العامة باملندوبية الجهوية
للسياحة بمكناس.

املـادة الثالثة

املـادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021

وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.
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ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3671.21صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر )2021بتفويض اإلمضاء.

ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3672.21صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر )2021بتفويض اإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

قررت ما يلي :

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

املـادة األولـى

يفوض إلى السيد صفوان بوعياد ،املندوب اإلقليمي لقطاع السياحة
بطنجة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامني على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية
اإلقليمية للسياحة بطنجة وكذا املندوبية اإلقليمية للسياحة بتطوان
بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات
داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

يفوض إلى السيدة عائشة الوالية العلوي ،املندوبة اإلقليمية
لقطاع السياحة بالعيون ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية اإلقليمية للسياحة بالعيون
بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات
داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

املادة الثانية

إذا تغيب السيد صفوان بوعياد أو عاقه عائق نابت عنه السيدة
مليكة إمغنوجن ،املكلفة باإلحصائيات باملندوبية اإلقليمية للسياحة
بطنجة.

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

املـادة الثالثة

املـادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021

وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.
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الجريدة الرسمية

ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3673.21صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر )2021بتفويض اإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :
املـادة األولـى
يفوض إلى السيد محمد لغظف الشيخ ماء العينين ،املندوب
اإلقليمي لقطاع السياحة بورزازات ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية اإلقليمية للسياحة بورزازات
وكذا املندوبية اإلقليمية للسياحة بطاطا بما في ذلك األوامر الصادرة
للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
إذا تغيب السيد محمد لغظف الشيخ ماء العينين أو عاقه عائق
ناب عنه السيد محمد الحرتي ،املكلف بالشؤون العامة باملندوبية
اإلقليمية للسياحة بورزازات.
املـادة الثالثة
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ق ــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني رقم  3674.21صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر )2021بتفويض اإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة والسيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.837الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
قررت ما يلي :
املـادة األولـى
يفوض إلى السيد محمد سالم بوديجة ،املندوب اإلقليمي لقطاع
السياحة بوادي الذهب  -الداخلة بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية اإلقليمية للسياحة
بوادي الذهب  -الداخلة بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين
واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.
املـادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021

وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.
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قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  3646.21صادرفي
 17من ربيع اآلخر 23( 1443نوفمبر )2021بتفويض املصادقة على الصفقات

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول  11( 1443أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع
تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى  20( 1434مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى قانون املالية رقم  70.15للسنة املالية  2016الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.150بتاريخ  7ربيع األول
 19( 1437ديسمبر  )2015وال سيما املادة  30منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2601.16الصادر في  30من شعبان  6( 1437يونيو  )2016بتعيين آمرين
مساعدين بالصرف ونواب عنهم ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي ،اآلمرون املساعدون ونوابهم لقبض موارد وصرف نفقات الحساب
املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية» ،املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات أو
الخدمات وفسخها وكذا االتفاقيات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة إليهم من الحساب املذكور :
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املفوض إليهم

الجريدة الرسمية
النواب
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االختصاص الترابي
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الجريدة الرسمية
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املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من ربيع اآلخر  23( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :محمد صديقي.

الجريدة الرسمية
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ق ــرارلوزيرالداخلية رقم  3594.21صادرفي  19من ربيع اآلخر1443
( 25نوفمبر )2021بتفويض اإلمضاء
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ق ــرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 3686.21
صادر في  26من ربيع اآلخر  2( 1443ديسمبر  )2021بتفويض
املصادقة على الصفقات.

وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1443
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار،
قرر ما يلي :

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.824الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر ما يلي :

املـادة األولـى
يفوض إلى السيدة زينب بنمو�سى ،املديرة العامة للوكالة الوطنية
للتجهيزات العامة ،املصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير
على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات املبرمة

املـادة األولـى
يفوض إلى السيد عبد الوهاب الجابري ،العامل بوزارة الداخلية،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق املتعلقة
باملهام املنوطة به بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان
التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
 8أكتوبر .2021

لحساب الدولة لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكارفي
إطار االعتمادات املفوضة ملصالح الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
وكذا مصالح وزارة التجهيز واملاء برسم ميزانية وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي واالبتكار.
املادة الثانية
إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�سى أو عاقها عائق ناب عنها السيد
ياسر السو�سي ،املدير العام املساعد بالوكالة الوطنية للتجهيزات
العامة.
املـادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  25( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وحرر بالرباط في  26من ربيع اآلخر  2( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.
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الجريدة الرسمية

قرارلوزيرالشباب والثقافة والتواصل رقم  3708.21صادرفي  27من ربيع اآلخر 3( 1443ديسمبر)2021
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
وزير الشباب والثقافة والتواصل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول  11( 1443أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال  30( 1429أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب
الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر  )1931بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات
كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر  5( 1394مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى  20( 1434مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.841الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الشباب
والثقافة والتواصل،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل
على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية الخاصة باملصالح التابعة لهم :
 التراخيص املتعلقة بتدبير التراث املعماري واألثري وذلك فيما يخص :• كراء فضاءات املعالم التاريخية واملواقع األثرية ؛
• تخفيض الرسوم لزيارة املعالم التاريخية واملواقع األثرية بالنسبة ملجموعات التالميذ والطلبة ؛
• األشغال املتعلقة باملباني التاريخية واملواقع املقيدة أو املرتبة في عداد اآلثار.
 التراخيص املتعلقة بكراء أو باستغالل القاعات وأروقة املعارض التابعة لوزارة الثقافة ؛ تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :• إمضاء األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛
• الرخص اإلدارية واملرضية ؛
• شواهد العمل ؛
• شواهد األجرة ؛
• التنقيط والتقييم ؛
• التعيين والحركة االنتقالية الخاصة باملوظفين واألعوان بداخل املصالح أو بينها ؛
• ملفات حوادث الشغل ؛
• إنزال العقوبات من الدرجة األولى (اإلنذار والتوبيخ) باملوظفين ؛
• اإلعذار بالرجوع إلى العمل ؛
• طلب إجراء الفحص الطبي املضاد ؛
• أوامر التحصيل املتعلقة بالصفقات وسندات الطلب وعقود القانون العادي والقرارات الفردية املرتبطة بامليزانية املفوضة
في إطار امليزانية العامة.
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املادة الثانية - .يفوض إلى املديرين الجهويين للثقافة املشار إليهم في نفس الجدول املصادقة على الصفقات املتعلقة باملصالح التابعة لهم
وفسخها وعلى جميع الوثائق املتعلقة بها وكذا كشوف الحسابات النهائية الخاصة بها ما عدا الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض إذا كان
مبلغها يفوق ثالثة ماليين درهم ( 3.000.000درهم).
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  3( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :محمد املهدي بنسعيد.

ق ــرار لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ذلك التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات
رقم  3727.21صادر في  2جمادى األولى  7( 1443ديسمبر  )2021أو الخدمات املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة إعداد التراب الوطني
بتفويض املصادقة على الصفقات.
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة في إطار االعتمادات املفوضة
ملصالح الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة وكذا ملصالح وزارة التجهيز
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،واملاء برسم ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول  1443وسياسة املدينة.
املادة الثانية
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�سى أو عاقها عائق ناب عنها السيد
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
ياسر السو�سي ،املدير العام املساعد بالوكالة الوطنية للتجهيزات
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.833الصادر في  14من ربيع األول  1443العامة.
املادة الثالثة
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1480.20
قررت ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلـى السي ــدة زينب بنم ــو�سى ،املدي ــرة العـام ــة للوكـال ــة
الوطنية للتجهيزات العامة ،املصادقة على الصفقات وفسخها بما في

الصادر في  9شوال ( 1441فاتح يونيو  )2020بتفويض املصادقة على
الصفقات.
وحرر بالرباط في  2جمادى األولى  7( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء املنصوري.
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ق ــرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3662.21صادر في  23من ربيع
اآلخر  29( 1443نوفمبر  )2021بتعيين آمر مساعد بالصرف
ونائب عنه.
وزيـرة االقتصـاد واملالية،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.829الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،
قـررت ما يلـي :
املـادة األولى
يعين مـدي ــر التجهيزات والصي ــان ــة ب ــوزارة الصح ــة والحم ــاي ــة
االجتماعية آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من
لدن وزيرة االقتصاد واملالية من الحساب الخصو�صي للخزينة
رقم  3.2.0.0.1.13.025الحامل عنوان «الحساب الخاص بمنح
دول مجلس التعاون الخليجي» وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر
بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ
الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات.
املادة الثانيـة
تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف
املشار إليه في املادة األولى أعاله املشاريع املضمنة في الحساب
الخصو�صي للخزينة الذي يقوم بصرف النفقات منه.
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قرارلوزيرالصناعة والتجارة رقم 2825.21صادرفي  19من ربيع األول 1443
( 26أكتوبر  )2021بتحديد اختصاصات وكيفيات تشكيل وتسيير
مجلس التسيير والتنسيق التربوي ملعهد «التجارة والتدبير للرباط»
لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط  -سال -
القنيطرة.
وزير الصناعة والتجارة،
بناء على املرسوم رقم  2.86.325الصادر في  8جمادى األولى 1407
( 9يناير  )1987بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي ،كما تم تغييره
وتتميمه ،وال سيما املادة  8منه ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
رقم  2966.14الصادر في  22من شوال  19( 1435أغسطس )2014
بشأن إحداث وتنظيم «معهد التجارة والتدبير للرباط» لدى غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط  -سال  -القنيطرة ،كما تم
تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  7منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتألف مجلس التسيير والتنسيق التربوي ملعهد التجارة والتدبير
للرباط لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط  -سال -
القنيطرة ،املشار إليه بعده باملجلس ،من األعضاء التالين :
 مدير املعهد ،رئيسا ؛ مدير الدراسات ،نائبا للرئيس ؛ -الحارس العام ،مقررا ؛

املادة الثالثـة
إذا تغيب مدير التجهيزات والصيانة أو عاقه عائق ناب عنه رئيس
قسم املمتلكات والبرمجة بمديرية التجهيزات والصيانة بوزارة
الصحة والحماية االجتماعية.
املادة الرابعة
املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري
لدى وزارة الصحة والحماية االجتماعية.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1405.21
الصادر في  7شوال  19( 1442ماي  )2021بتعيين آمر مساعد بالصرف
ونائبة عنه.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  29( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :نادية فتاح.

 ممثل عن كل شعبة من شعب التكوين ؛ ممثل لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط  -سال -القنيطرة ؛
 مستشار التوجيه.يضم املجلس ممثلين اثنين عن املتدربين في حالة البت في القضايا
التأديبية تجاه املتدربين.
ويمكن لرئيس املجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في
حضوره ،قصد استشارته ،حول بعض القضايا املدرجة في جدول
األعمال.
املادة الثانية
يعين رئيس املجلس ونائبه وأعضاؤه بمقرر لرئيس غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة الرباط  -سال  -القنيطرة.
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وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه

يجتمع املجلس باستدعاء من رئيسه ثالث ( )3مرات في السنة
الدراسية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
املادة الرابعة

الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1922وال سيما الفصل  28منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403

يختص املجلس باملهام التالية :

( 16أبريل  )1982بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛

 يساهم في حسن سير املعهد ،ويستشار في جميع القضايا التربويةوالبيداغوجية واإلدارية للمعهد ؛
 يبدي رأيه في جميع القضايا التي تهم املتدربين ؛ يبدي رأيه ويقدم اقتراحاته وتوصياته حول برامج التكوينواستعماالت الزمن والجدول الزمني لالمتحانات والتداريب
التطبيقية ؛
 يدرس حصيلة النتائج الدورية وكيفية إنجاز البرامج ،بمشاركةمكوني األقسام املعنية للمعهد ؛
 يضع في نهاية سنة التكوين لوائح املتدربين الناجحين ،وذلك علىإثر مداوالته التي يشارك فيها جميع مكوني املعهد ،كما يبت في حالة
املتدربين الذين لم يحصلوا على املعدالت الكافية ،وفقا ألحكام
النظام الداخلي للمعهد.
املادة الخامسة

وعلى املرسوم رقم  2.13.88الصادر في  15من ربيع اآلخر 1434
( 26فبراير  )2013باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة الجماعة الحضرية ملوالي علي الشريف وجزء من املنطقة
املحيطة بها بإقليم الرشيدية وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  16نوفمبر 2016
إلى  18يناير  2017بجماعة موالي علي الشريف ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
قررت ما يلي :
املادة األولى
يتخلى عن ملكية القطعة األرضية التابعة للملك املسمى «املدرسة»

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع األول  26( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :رياض مزور.

مقرر لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  3663.21صادر في  20من ربيع
اآلخر  26( 1443نوفمبر  )2021بالتخلي عن ملكية القطعة
األرضية الالزمة إلحداث مدرسة بئرانزران بجماعة موالي علي
الشريف بإقليم الرشيدية.
وزيرة االقتصاد واملالية،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛

ذي الرسم العقاري عدد  ،14/7739مساحتها  4025م ،2الالزمة
إلحداث مدرسة بئر انزران بجماعة موالي علي الشريف بإقليم
الرشيدية ،في ملك األحباس العامة ،يمثلها ناظر أوقاف الرشيدية،
واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املقرر.
املادة الثانية
يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.
املادة الثالثة
ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  26( 1443نوفمبر .)2021
اإلمضاء  :نادية فتاح.
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املحكمة الدستورية
قراررقم  146.21م.إ صادرفي  11من جمادى األولى  16( 1443ديسمبر)2021
الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على العريضة املسجلة بأمانتها العامة في  16سبتمبر ،2021
التي قدمها السيدان يوسف أبطوي ويونس العيا�شي ـ  -بصفتهمامترشحين -
طالبين فيها إلغاء نتيجة االقتراع الذي جرى في  8سبتمبر  2021بالدائرة
االنتخابية املحلية «املضيق  -الفنيدق» (إقليم املضيق  -الفنيدق)،
والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين محمد العربي املرابط وعبد النور
الحسناوي عضوين بمجلس النواب ؛

ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب ،وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية
املذكورة ،وإلى األطراف املعنية ،وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس  11من
جمادى األولى  16( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاءات :
اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق .الحسن بوقنطار .أحمد السالمي اإلدري�سي .محمد بن عبد الصادق.
موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
لطيفة الخال.

الحسين اعبو�شي.

محمد األنصاري.
محمد علمي.

ندير املومني.
خالد برجاوي.

وبعد اطالعها على املذكرتين الجوابيتين املسجلتين بنفس األمانة
العامة في  16و 19نوفمبر  2021؛

قراررقم  147.21م.إ صادرفي  11من جمادى األولى  16( 1443ديسمبر)2021

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها ،وعلى باقي الوثائق املدرجة
في امللف ؛

الحمد هلل وحده،

وبنــاء عـلى الدسـتـور ،الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91
بتاريخ  27من شعبان  29( 1432يوليو  )2011؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم  1.14.139بتاريـخ
 16من شوال  13( 1435أغسطس  )2014؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس النواب الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.165بتاريخ  16من ذي القعدة 1432
( 14أكتوبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،
بعد اطالعها على العريضة املسجلة بأمانتها العامة في  6أكتوبر 2021
ً
ً
املقدمة من قبل السيد عبد هللا ادابدا  -بصفته مرشحا  -طالبا فيها
ً
إلغاء انتخاب السيد سيدي إبراهيم خي عضوا بمجلس النواب،
على إثر االقتراع الذي أجري في  8سبتمبر  2021بالدائرة االنتخابية
املحلية «بوجدور» (إقليم بوجدور) ،وأعلن على إثره انتخاب السيدين
سيدي إبراهيم خي وعبد العزيز أبا عضوين بمجلس النواب ؛
وبنــاء عـلى الدسـتـور ،الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91
بتاريخ  27من شعبان  29( 1432يوليو  )2011؛

حيث إن أحكام الفقرة األولى من املادة  35من القانون التنظيمي
املتعلق باملحكمة الدستورية ،تنص على أن« :العرائض تتضمن االسم
الشخ�صي واالسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه »...؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139
بتاريـخ 16من ش ــوال  13( 1435أغسطس  )2014؛

وحيث إن الطاعنين لم يدليا في عريضتهما بعنوانيهما ،األمر الذي
يتعين معه التصريح بعدم قبولها،
لهذه األسباب :
أوال  -تصرح بعدم قبول الطعن الذي قدمه السيدان يوسف
أبطوي ويونس العيا�شي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين محمد
العربي املرابط وعبد النور الحسناوي اللذين أعلن عن انتخابهما على
إثر االقتراع الذي أجري في  8سبتمبر  2021بالدائرة االنتخابية املحلية
«املضيق-الفنيدق» (إقليم املضيق-الفنيدق) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس
النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.165بتاريخ
 16من ذي القعدة  14( 1432أكتوبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛
حيث إن أحكام الفقرة الثانية من املادة  35من القانون التنظيمي
املتعلق باملحكمة الدستورية ،توجب «على الطاعن أن يشفع عريضته
باملستندات املدلى بها إلثبات الوسائل التي يحتج بها» وذلك عند تقديم
العريضة املتعلقة باملنازعة في انتخاب أعضاء مجل�سي البرملان ؛
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وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند إلثبات الوسائل
التي يحتج بها ،األمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنه،
لهذه األسباب :
أوال  -تصرح بعدم قبول طلب السيد عبد هللا ادابدا الرامي إلى
إلغاء انتخاب السيد إبراهيم خي عضوا بمجلس النواب ،على إثر
االقتراع الذي أجري في  8سبتمبر  2021بالدائرة االنتخابية املحلية
«بوجدور» (إقليم بوجدور) ،وأعلن على إثره انتخاب السيدين سيدي
إبراهيم خي وعبد العزيز أبا عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب ،وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية
املذكورة ،وإلى األطراف املعنية ،وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس  11من
جمادى األولى  16( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاءات :
اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق .الحسن بوقنطار .أحمد السالمي اإلدري�سي .محمد بن عبد الصادق.
موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
لطيفة الخال.

الحسين اعبو�شي.

محمد األنصاري.
محمد علمي.

ندير املومني.
خالد برجاوي.
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وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛
حیث إن أحكام الفقرتين األولى والثانیة من املادة  35من القانون
التنظیمي املتعلق باملحكمة الدستوریة تنص على أنه تتضمن العرائض
املتعلقة باملنازعة في انتخاب أعضاء مجل�سي البرملان ،البیانات املتعلقة
باألطراف ،وتكون مشفوعة باملستندات املثبتة للوسائل التي یحتج بھا
الطاعن ؛
وحیث إن العریضة لم تتضمن أي بیان یخص املطعون في انتخابھم
ولم ترفق بأی مستند إلثبات الوسائل التي یحتج بھا ،األمر الذي یتعین
معه التصریح بعدم قبول ھذه العریضة،
لهذه األسباب :
أوال  -تصرح بعدم قبول طلب السيد عبد الرحمان الفخار ،الرامي
إلى البت في صحة االقتراع الذي أجري بتاريخ  8شتنبر 2021بالدائرة
االنتخابية املحلية «تيفلت  -الرماني» (الخميسات) ؛
ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية
املذكورة وإلى الطاعن ،وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس
 11من جمادى األولى  16( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاءات :

قراررقم  148.21م.إ صادرفي  11من جمادى األولى  16( 1443ديسمبر)2021
الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على العريضة املسجلة بأمانتها العامة في  16شتنبر ،2021
التي قدمها السيد عبد الرحمان الفخار  -بصفته مرشحا  -طالبا فيها البت
في صحة االقتراع الذي أجري في  8شتنبر  ،2021بالدائرة االنتخابية
املحلية «تيفلت  -الرماني» (إقليم الخميسات) ؛
وبناء علـى الدستور ،الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف
رقـم  1.11.91بتـاريخ  27من شعبان  29( 1432يوليو  )2011؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.139بتاريخ
 16من شوال  13( 1435أغسطس  )2014؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس النواب ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.165بتاريخ  16من ذي القعدة 1432
( 14أكتوبر ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛

اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق .الحسن بوقنطار .أحمد السالمي اإلدري�سي .محمد بن عبد الصادق.
موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
لطيفة الخال.

الحسين اعبو�شي.

محمد األنصاري.
محمد علمي.

ندير املومني.
خالد برجاوي.

قراررقم  149.21و.ب صادرفي  16من جمادى األولى  21( 1443ديسمبر)2021
الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على الرسالة املسجلة بأمانتها العامة في  9نونبر ،2021
التي أحال بموجبها السيد رئيس مجلس النواب إلى هذه املحكمة،
استقالة السيد «نور الدين االزرق» من عضوية هذا املجلس ،قصد
ترتيب اآلثار القانونية عن هذه االستقالة ؛
وبناء على الدستور ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91
بتاريخ  27من شعبان  29( 1432يوليو  )2011؛
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وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.139بتاريخ
 16من شوال  13( 1435أغسطس  )2014؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس
النواب ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.165بتاريخ
 16من ذي القعدة  14( 1432أكتوبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛
وبعد االطالع على الوثائق واملستندات املدرجة في امللف ؛
وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛
حيث إنه ،يبين من االطالع على وثائق امللف ،أن رسالة
االستقالة قدمها ،كتابة ،السيد نور الدين االزرق ،املنتخب عضوا
بمجلس النواب خالل االقتراع املجرى في  8سبتمبر  2021بالدائرة
االنتخابية املحلية «سال املدينة» (عمالة سال) إلى رئيس املجلس ،في
 29أكتوبر  ،2021وعاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء االجتماع
املنعقد في  2نونبر  2021؛
وحيث إن ما ورد في محضر الجلسة العامة العاشرة ،املحال إلى
هذه املحكمة ،من أن تاريخ انعقاد هذه الجلسة التي تم فيها إحاطة
املجلس علما باالستقالة هو  11نونبر  ،2021عوض  8نونبر 2021
املضمن في رسالة اإلحالة ،مجرد خطإ مادي ال تأثير له ،يؤكد ذلك،
موافقة التاريخ الهجري املضمن في املحضر املذكور أي  2ربيع الثاني
 1443للثامن من نونبر  ،2021املصادف لتاريخ انعقاد الجلسة
األسبوعية املخصصة لألسئلة الشفهية ،على النحو الذي جاء أيضا
في محضر اجتماع مكتب مجلس النواب املشار إليه ؛
وحيث إنه ،يعود للمحكمة الدستورية ،بمناسبة بتها في وضعية
أعضاء البرملان ،التحقق منها ،ومن استيفائها لإلجراءات املتطلبة
وفقا للنظام الداخلي للمجلس املعني ،ومن سالمة تكييفها القانوني،
والتصريح بما يترتب عن ذلك من أثر ،وال تتقيد املحكمة ،في ذلك كله،
إال بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية النافذة على تلك الوضعيات،
ال بالصور التي تحال بها على املحكمة الدستورية ؛
وحيث إنه ،يبين من االطالع على محضر جلسة انتخاب رئيس
مجلس عمالة سال ،املستحضر من قبل املحكمة الدستورية ،أن السيد
نور الدين األزرق انتخب رئيسا للمجلس املذكور في  30سبتمبر ،2021
مما يجعل النائب املعني في وضعية جديدة ؛
وحيث إنه ،لئن كانت االستقالة من العضوية بمجلس النواب
ألسباب خاصة ،وحالة التنافي ،وضعيتين مختلفتين من حيث
موضوعهما ،واألوضاع اإلجرائية التي تنتظم بها ،وما تق�ضي به
املحكمة الدستورية في شأنهما ،فإنهما في كال الحالتين ،تؤوالن إلى
تصريح املحكمة الدستورية بشغور مقعد النائب املعني ؛
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وحيث إنه ،لئن كانت رسالة استقالة النائب املعني ،وكذا رسالة
اإلحالة ،وباقي وثائق امللف املدلى بها ،خلت من اإلشارة إلى وضعيته
الجديدة املتنافية مع انتدابه النيابي ،فإن تقديمه لالستقالة من
عضوية مجلس النواب في  29أكتوبر  ،2021ينزل منزلة قبوله رئاسة
مجلس عمالة سال ؛
وحيث إنه ،مع ضرورة التقيد مستقبال بتطبيق أحكام الفقرة
األولى من املادة  18من القانون التنظيمي ملجلس النواب ،التي تقت�ضي
أن يكون إعالن اإلقالة أو إقرار التجريد ،في الحاالت املنصوص عليها
في املادة  17من نفس القانون التنظيمي ،بناء على طلب صريح من
مكتب مجلس النواب أو وزير العدل ،ومراعاة تمييز ذلك عن حالة
الشك أو النزاع املنصوص عليهما في الفقرة الثانية من املادة  18من
القانون التنظيمي املذكور ،فإن السيد نور الدين األزرق يوجد اآلن،
بحكم انتخابه رئيسا ملجلس عمالة سال ،في وضعية تناف ؛
وحيث إن أحكام املادتين ( 13الفقرة الثانية) و( 17الفقرة األخيرة)
من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب تنصان ،بالتوالي ،على
أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم،
وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب ،الشخص الذي يقبل أثناء
مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا االنتداب ؛
وحيث إنه ،تبعا لذلك ،تكون عضوية السيد نور الدين األزرق
بمجلس النواب متنافية مع مهام رئاسة مجلس عمالة سال ،مما يتعين
معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب ،والتصريح بشغور
املقعد الذي يشغله به،
لهذه األسباب :
أوال  -تقر تجريد السيد نور الدين األزرق ،املنتخب عضوا
بمجلس النواب خالل االقتراع املجرى في  8سبتمبر  2021بالدائرة
االنتخابية املحلية «سال املدينة» (عمالة سال) ،من صفة عضو بهذا
املجلس وتصرح بشغور املقعد الذي كان يشغله به ،مع دعوة املترشح
الذي يرد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية ،بعد آخر منتخب
في نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر ،تطبيقا ألحكام املادة  90من
القانون التنظيمي ملجلس النواب ؛
ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة
وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف املعني ،وبنشره في
الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء
 16من جمادى األولى  21( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاءات :
اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق .الحسن بوقنطار .أحمد السالمي اإلدري�سي .محمد بن عبد الصادق.
موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
لطيفة الخال.

الحسين اعبو�شي.

محمد األنصاري.
محمد علمي.

ندير املومني.
خالد برجاوي.

الجريدة الرسمية
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قراررقم  150.21م.إ صادرفي  16من جمادى األولى  21( 1443ديسمبر)2021
الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على العريضة املودعة بكتابة ضبط املحكمة االبتدائية
بتازة واملسجلة باألمانة العامة للمحكمة الدستورية ،على التوالي
في  6و 12أكتوبر  ،2021املقدمة من لدن حزب العدالة والتنمية في
شخص أمينه العام ،للطعن في انتخاب السيد أحمد العبادي عضوا
بمجلس النواب ،إثر االقتراع الذي أجرى في  8شتنبر  2021بالدائرة
االنتخابية املحلية تازة (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب السادة
أحمد العبادي ومنير شنتير وخليل الصديقي وعبد املجيد بن كمرة
وعبد الواحد املسعودي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستـور الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91
بتاريـخ  27من شعبان  29( 1432يوليو  )2011؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.139بتاريخ
 16من شوال  13( 1435أغسطس  )2014؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس
النواب ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.165بتاريخ
 16من ذي القعدة  14( 1432أكتوبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللف ؛
وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛
حيث إن املادة  88من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب
تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت واملكاتب
املركزية ولجان اإلحصاء التابعة للعماالت أو األقاليم أو عماالت
املقاطعات ولجان اإلحصاء الجهوية ،للناخبين واملترشحين املعنيين
باألمر وللعمال ولوالة الجهات كل فيما يخصه ؛
وحيث إن األحزاب السياسية ال تندرج ضمن الجهات التي يمكن
لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان اإلحصاء
املشار إليها في املادة  88املذكورة ؛
وحيث إنه ،تأسيسا على ذلك ،تكون عريضة الطعن التي قدمها
الحزب الطاعن غير مقبولة شكال،
لهذه األسباب :
أوال  -تصرح بعدم قبول العريضة املقدمة من طرف حزب
العدالة والتنمية الرامية إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد العبادي على
إثر االقتراع الذي أجرى في  8شتنبر  2021بالدائرة االنتخابية تازة
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(إقليم تازة) ،وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد العبادي ومنير
شنتير وخليل الصديقي وعبد املجيد بن كمرة وعبد الواحد املسعودي
أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية
املذكورة وإلى األطراف املعنية ،وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء
 16من جمادى األولى  21( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاءات :
اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق .الحسن بوقنطار .أحمد السالمي اإلدري�سي .محمد بن عبد الصادق.
موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
لطيفة الخال.

الحسين اعبو�شي.

محمد األنصاري.
محمد علمي.

ندير املومني.
خالد برجاوي.

قراررقم  151.21م.إ صادرفي  16من جمادى األولى  21( 1443ديسمبر)2021
الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،
بعد اطالعها على العريضة املسجلة بأمانتها العامة في  7أكتوبر ،2021
التي تقدمت بها السيدة سناء الحداد بصفتها مرشحة ،طالبة فيها إلغاء
انتخاب السيدين «عماد الريفي واألزرق» واالقتراع الذي أجري في 8
سبتمبر 2021بالدائرة االنتخابية املحلية «سال املدينة» (عمالة سال)،
وأعلن على إثره انتخاب السادة نور الدين األزرق ومحمد عواد ورشيد
العبدي وإدريس السنتي�سي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستور ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91
بتاريخ  27من شعبان  29( 1432يوليو  )2011؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.139بتاريخ
 16من شوال  13( 1435أغسطس  )2014؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس
النواب ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.165بتاريخ
 16من ذي القعدة  14( 1432أكتوبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛
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الجريدة الرسمية

حيث إن أحكام املادة  35من القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة
الدستورية ،في فقرتها األولى ،تنص على أن تتضمن العرائض «...
اإلسم الشخ�صي واإلسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه واإلسم
الشخ�صي واإلسم العائلي للمنتخب أو املنتخبين املنازع في انتخابهم
وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل املحتج بها إللغاء االنتخاب »...؛
وحيث إن عريضة الطعن ،فضال عن أنها خلت من عنوان الطاعنة
ومن بيان اإلسم الكامل للمطعون في انتخابه الثاني ،ووجهت ضد
مرشح غير فائز وهو املطعون في انتخابه األول فإنها وردت غير

11647

لهذه األسباب :
أوال  -تصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمتها السيدة
سناء الحداد والرامية إلى إلغاء نتيجة االقتراع الذي أجري في
 8سبتمبر  2021بالدائرة االنتخابية املحلية «سال املدينة» (عمالة
سال) ،وأعلن على إثره انتخاب السادة نور الدين األزرق ومحمد عواد
ورشيد العبدي وإدريس السنتي�سي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى األطراف املعنية ،وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء
 16من جمادى األولى  21( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاءات :

مشفوعة بأي مستند ؛
وحيث إنه ،تأسيسا على ذلك ،تكون عريضة الطعن التي قدمتها
الطاعنة تشكل خرقا للمادة  35من القانون التنظيمي للمحكمة
الدستورية ،مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها،

اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق .الحسن بوقنطار .أحمد السالمي اإلدري�سي .محمد بن عبد الصادق.
موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
لطيفة الخال.

الحسين اعبو�شي.

محمد األنصاري.
محمد علمي.

ندير املومني.
خالد برجاوي.
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إعالنات وبالغات
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج
بالغات

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد املختار
غامبو كسفير لصاحب الجاللة لدى جمهورية كينيا ،وذلك ابتداء من
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد الطالب
برادة كسفير لصاحب الجاللة لدى الجمهورية السنيغالية ،وذلك
ابتداء من  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيدة أمامة
عواد كسفيرة لصاحب الجاللة لدى جمهورية بنما ،وذلك ابتداء من
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد الحسن
الناصري كسفير لصاحب الجاللة لدى جمهورية مالي ،وذلك ابتداء
من  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد عبد االله
بنريان كسفير لصاحب الجاللة لدى جمهورية تنزانيا االتحادية ،وذلك
ابتداء من  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد
عبد الوهاب بلوقي كسفير لصاحب الجاللة لدى مملكة هولندا ،وذلك
ابتداء من  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد كريم
مدرك كسفير لصاحب الجاللة لدى أستراليا ،وذلك ابتداء من
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
*
*

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد جعفر
علج حكيم كسفير لصاحب الجاللة لدى دولة الكويت ،وذلك ابتداء
من  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد عبد االله
الحسني كسفير لصاحب الجاللة لدى مملكة التايالند ،وذلك ابتداء من
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.

*
*

*

ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.

*
*

*

*
*

*

*
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طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد زكرياء
الكوميري كسفير لصاحب الجاللة لدى جمهورية الدومنيكان ،وذلك
ابتداء من  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.

11649

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيدة ملياء
الرا�ضي كسفيرة لصاحب الجاللة لدى مملكة النرويج ،وذلك ابتداء
من  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.

*
*

*
*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد محمد
الحمزاوي كسفير ،رئيس مكتب تمثيل اململكة املغربية لدى السلطة
الوطنية الفلسطينية ،وذلك ابتداء من  9جمادى األولى 1443
( 14ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد دريس
اسباعين كسفير لصاحب الجاللة لدى جمهورية غينيا ،وذلك ابتداء
من  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد بوغالب
العطار كسفير لصاحب الجاللة لدى جمهورية كوبا ،وذلك ابتداء من
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد
عبد السالم أبودرار كسفير لصاحب الجاللة لدى اململكة املتحدة
لبريطانيا العظمى ،وذلك ابتداء من  9جمادى األولى 1443
( 14ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد عبد الجليل
صبري كسفير لصاحب الجاللة لدى جمهورية كازاخستان ،وذلك ابتداء
من  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد لحسن
عبد الخالق كسفير لصاحب الجاللة لدى الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية ،وذلك ابتداء من  9جمادى األولى 1443
( 14ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد محمد
بلعيش كسفير لصاحب الجاللة لدى ليبيا ،وذلك ابتداء من  9جمادى
األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد حسن
حامي كسفير لصاحب الجاللة لدى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
وذلك ابتداء من  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

*
*

*

*

*

*

الجريدة الرسمية
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طبقا للتعليمات املولوية السامية ،تقرر إنهاء مهام السيد محمد
ايت وعلي كسفير لصاحب الجاللة لدى دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وذلك ابتداء من  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد محمد بنشعبون
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى الجمهورية الفرنسية.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد كريم مدرك وسلمه
أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى مملكة السويد وجمهورية التفيا.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد زكرياء الكوميري
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى جمهورية تنزانيا املتحدة
وجمهورية القمر املتحدة.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد الحسن الناصري
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى جمهورية السنغال
وجمهورية غامبيا وجمهورية الرأس األخضر.

*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد محمد بصري
(هولندا).
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*
*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد دريس اسباعين
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى جمهورية مالي.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.

 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد محمد الصبحي
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى جمهورية اليونان
وجمهورية قبرص.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد عبد الرزاق لعسل
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى جمهورية كينيا وجمهورية
جنوب السودان.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

*
*

*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ

ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

*

وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى مملكة األرا�ضي املنخفضة

*
*
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تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيدة بشرى بودشيش
وسلمها أوراق اعتمادها كسفيرة لجاللته لدى جمهورية بنما.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

11651

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد عبد الرحيم مزيان
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى دولة فلسطين.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيدة وسن الزيال�شي
وسلمها أوراق اعتمادها كسفيرة لجاللته لدى كومنولث أستراليا
ونيوزيالندا وتوفالو وجمهورية كيريباتي وبابوا غينيا الجديدة.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد عصام طيب
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى جمهورية غينيا وجمهورية
السيراليون.

*

ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد علي ابن عي�سى
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى دولة الكويت.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد عبد الرحيم رحالي
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى مملكة التايالند.

*
*

 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد هشام العلوي
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى جمهورية كوبا.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*
*

*
*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد هشام دحان
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى جمهورية الدومينيكان
وجمهورية هايتي.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  ،)2021السيد حكيم حجوي
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى اململكة املتحدة لبريطانيا
العظمى وايرالندا الشمالية.
ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

*
*

*

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ

ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.
*

*

*

*

الجريدة الرسمية
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تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  )2021السيدة نبيلة افريجي
وسلمها أوراق اعتمادها كسفيرة لجاللته لدى مملكة النرويج
وجمهورية إيسلندا.

تفضل صاحب الجاللة ،أدام هللا عزه ونصره ،فاستقبل بتاريخ
 9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر  )2021السيد محمد رشيد معنينو
وسلمه أوراق اعتماده كسفير لجاللته لدى جمهورية كازاخستان

ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.

وجمهورية طاجيكستان وتركمانستان وجمهورية قرغيزستان.

*
*
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ينشر هذا البالغ في الجريدة الرسمية.

إعالن للمستوردين واملصدرين

تعديل الئحة املعشرين املقبولني يف اجلمرك تبعا الجتماع
اللجنة االستشارية للمعشرين املنعقد بتاريخ 2021-11-11
.I

منح رخصة القبول ألشخاص ذاتيين لتمثيل شركات ال تتوفر على رخصة التعشير:
رخصة التعشير

.II

اسم الشخص المؤهل

اسم الشركة

1740

ED TRANS

1741

ELABENTEANS

طبلي حبيبة
العباسي أمحد

منح رخصة القبول ألشخاص مؤهلين لتمثيل شركات ال تتوفر على رخصة التعشير:
رخصة التعشير

اسم الشركة

اسم الشخص المؤهل

1742

GOLD BRIDGE EXPRESS

بديوي أمحد

1743

WADRA TRANS

يعقويب أيوب

1744

JAFRI TRANSIT TRANSPORT

1745

AMAZONE TRANSIT

1746

CHETRANSIT

1747

ALLIANCE LOGISTICS

جفري عبد اهللا
التومي حممد
السماليل حسن
بناين حممد هشام

الجريدة الرسمية
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.III

منح رخصة القبول ألشخاص مؤهلين لتمثيل شركات تتوفر على رخصة التعشير:
رخصة التعشير

.IV

11653

اسم الشركة

اسم الشخص المؤهل

أعباد عبد الرمحان

1628

OMEGA NORD TRANSIT SARL

1492

TRANSIT ASSUJETTI

ابو الفضل حممد جنيب

1608

LOGIC TRANSPORT

حاجي حممد

769

TANGER PUBLICITE

اليوسري سفيان

1607

TWIN ATLAS LOGISTICS

1663

MENKARI TRANS

بقاش عبد اللطيف
بناين كبشي نزيه

سحب رخص القبول نتيجة المنح المذكور في:III , II, I

 -1سحب رخص القبول ألشخاص ذاتيين:
رخصة التعشير
1600
1710

االسم العائلي والشخصي

طبلي حبيبة

العباسي أمحد

 - 2سحب رخص القبول ألشخاص مؤهلين:
رخصة التعشير
989
1669
1501
1609
932
1523

اسم الشركة

االسم العائلي والشخصي

بديوي أمحد

MATRANORD

يعقويب أيوب
جفري عبد اهللا

M.K.Z TRANS
UNIVERSAL
CUSTOMS
UNIVERSAL CUSTOMS CLEARANCE
CLEARANCE

التومي حممد

LOADLINE TRANSIT

السماليل حسن

ET

أعباد عبد الرمحان

NORD
TRANSIT
NORD TRANSIT ET REPRESENTATION
REPRESENTATION
GAT TRANSIT

1663

ابو الفضل حممد جنيب

1606

اليوسري سفيان

1699

بقاش عبد اللطيف

0627

بناين كبشي نزيه

1577

حاجي حممد

MENKARI TRANS
SARA TRANS
KARLA TRANS
TRANSIT CONSEIL TRANSPORT
INTERNATIONAL
SOGETIR

صالح للسحب

11654

الجريدة الرسمية

بناين حممد هشام

0328

.V
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MULTITRANS ALLIANCE

سحب رخص القبول نتيجة التخلي عن الشركة:
رخصة التعشير

.VI

اسم الشخص المؤهل

اسم الشركة

1577

SOGETIR

0328

MULTITRANS ALLIANCE

حاجي حممد
بناين حممد هشام

سحب رخصة القبول لشخص ذاتي نتيجة وفاته:
رخصة التعشير

بناين عبد الكرمي

1115

.VII

اسم الشخص الذاتي

سحب رخصة القبول للشخص المؤهل نتيجة وفاته:
رخصة التعشير

اسم الشركة

872

BRAWLY
INTER TRADING FOR FISCHERIES AND
INDUSTRY

1543

WORLD SOFT

148

TRANSPORTS INTERNATIONAUX PHILIPPE
PESCHAUD

1707

MAERSK LOGISTICS AND SERVICES MAROC

819

.VIII
رخصة

اسم الشخص المؤهل

بناين توفيق
زروال عبد احلي
حرايف حممد

الوايل العلمي امحد
الزايين بدر الدين

الحاالت التأديبية:

التعشير

الشخص المؤهل

إسم الشركة

1628

OMEGA NORD
TRANSIT

-

العقوبة
فرض غرامة مالية قدرها  40.000,00درهم.

1669

M.K.Z TRANS

يعقويب أيوب

فرض غرامة مالية قدرها  30.000,00درهم.

1605

MULTITRANS
LOGISTIQUE

بونية رشيد

فرض غرامة مالية قدرها  40.000,00درهم.

1395

DYNAMYC LOGISTIC

اجلواهري أمحد

فرض غرامة مالية قدرها  50.000,00درهم.

1142

ALI FALHI

علي فلحي

السحب النهائي لرخصة التعشير للشخص الذاتي

0615

CNTC

عاليل مصطفى

فرض غرامة مالية قدرها  50.000,00درهم.

1196

TRANSDAY

الدليمي مصطفى

فرض غرامة مالية قدرها  40.000,00درهم.

