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الجهة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات الصادر 
1436 20 من رمضان  1.15.83 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015(، وال سيما املواد 98 و101 و115 و190 منه ؛

الصادر  األصول  بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  وعلى 
 1429 شوال  من   20 بتاريخ   1.08.95 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)20 أكتوبر 2008(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

االكتتاب  إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  وعلى 
تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  سنداتها  أو  أسهمها  في  االكتتاب  إلى  الجمهور 
الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 )28 ديسمبر 2012(، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 

من  14 في  الصادر   2.17.294 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 
لها  تخضع  التي  القواعد  بتحديد   )2017 يونيو   9(  1438 رمضان 

عمليات االقتراضات التي تقوم بها الجهة ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

جمادى من   17 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات املادتين األولى والخامسة 
 1438 رمضان  من   14 في  الصادر   2.17.294 رقم  املرسوم  من 

)9 يونيو 2017( املشار إليه أعاله :

»املادة األولى. - يقصد في مدلول هذا املرسوم بعملية االقتراض :

 » - كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو االلتزام بوضعها من طرف
 »مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية

بإرجاعها  تكون ملزمة  التي  الجهة  للتعاون، رهن تصرف  »أجنبية 
»وفق شروط تعاقدية ؛

2 املادة  من  ب(  بالبند  هي معرفة  كما  الديون  إصدار سندات   -  « 
»من القانون رقم 44.12 املشار إليه أعاله ؛

من  2 البند  في  عليها  املنصوص  التسنيد  عمليات  إلى  اللجوء   -  « 
»املادة األولى من القانون رقم 33.06 املشار إليه أعاله.«

لدى  االقتراضات  إلى  اللجوء  للجهة  يمكن   - الخامسة.  »املادة 
»مؤسسات االئتمان الوطنية أو املؤسسات املالية الدولية أو الهيئات 

»العمومية األجنبية للتعاون.

الوطنية  االئتمان  مؤسسات  لدى  باالقتراضات  الترخيص  »يتم 
»أو املؤسسات املالية الدولية أو الهيئات العمومية األجنبية للتعاون، 
»بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة 
تاريخ  من  يوما   20 أقصاه  أجل  داخل  باملالية،  املكلفة  »الحكومية 
موافقة  تحمل  برسالة  املعني  املجلس  رئيس  قبل  من  »توصلهما 

»املؤسسة أو الهيئة املعنية، بعد مراقبة ما يلي :

» - احترام مداوالت مجلس الجهة ؛

» - القدرة املالية للجهة على تسديد أقساط القرض ؛

» - بنود مشروع عقد القرض ؛

» - الضمانات املمنوحة من قبل الجهة، عند االقتضاء.

الهيئة  على  امللف  عرض  وقبل  الديون  سندات  إصدار  حالة  »في 
ألحكام  طبقا  املوافقة  أو  التأشير  ألجل  الرساميل  لسوق  »املغربية 
باالقتراض  الترخيص  يتم  الذكر،  السالف   44.12 رقم  »القانون 
»بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة 
تاريخ  من  يوما   20 أقصاه  أجل  داخل  باملالية،  املكلفة  »الحكومية 
»توصلهما من قبل رئيس املجلس املعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة 

»ما يلي :

» - احترام مداوالت مجلس الجهة ؛

» - القدرة املالية للجهة على تسديد أقساط القرض ؛

» - بنود مشروع عقد القرض ؛

» - الضمانات املمنوحة من قبل الجهة، عند االقتضاء.

على  امللف  عرض  وقبل  التسنيد  عمليات  إلى  اللجوء  حالة  »وفي 
»الهيئة املغربية لسوق الرساميل ألجل إبداء الرأي أو منح االعتماد، 
الترخيص  يتم  الذكر،  السالف   33.06 رقم  القانون  ألحكام  »طبقا 
املكلفة  الحكومية  للسلطة  مشترك  قرار  بموجب  »باالقتراض 
أقصاه أجل  داخل  باملالية  املكلفة  الحكومية  والسلطة   »بالداخلية 

بطلب  املعني  املجلس  رئيس  قبل  من  توصلهما  تاريخ  من  يوما   20«
»الترخيص، بعد مراقبة ما يلي :

» - احترام مداوالت مجلس الجهة ؛ 

» - القدرة املالية للجهة على التسديد أخذا بعين االعتبار الشروط 
»املالية الواردة في مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي 

»للتسنيد ؛

» - الضمانات املمنوحة من الجهة، عند االقتضاء.«

نصوص)ع مة
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املادة الثانية

تتمم على النحو التالي مقتضيات الفقرة الثانية من املادة الثامنة 
 1438 رمضان  من   14 في  الصادر   2.17.294 رقم  املرسوم  من 

)9 يونيو 2017( السالف الذكر:

الجدولة  إعادة  عملية  تكون   - الثانية(.  )الفقرة  الثامنة  »املادة 
املؤسسات  أو  الوطنية  االئتمان  »موضوع عقد جديد مع مؤسسات 

»املالية الدولية أو الهيئات العمومية األجنبية للتعاون املعنية.«

املادة الثالثة

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
وزير الداخلية ووزيرة االقتصاد واملالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 18 من جمادى اآلخرة 1443 )21 يناير 2022(.

اإلمضاء :  عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

ج222  امج12) آلـــ  ى) مــــن) (28 فـــي) صـــ  ر) (2.22.32 رقم) م2سوم)
)2))4ي 24)))2)()بتغيير)وتتليم)امل2سوم)رقم)2.17.295)الص  ر)
القواعد) بتحد4د) ()(227 4ونيو) (9( 8ج22  رمض ن) من) (22 في)
العل لة به ) تقوم) التي) االقتراض ت) عللي ت) له ) تخضع)  التي)

أو)اإلقليم.

رئيس الحكومة،

بالعماالت  املتعلق   112.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 
بتاريخ   1.15.84 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واألقاليم 
20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ، وال سيما املواد 93 و95 و109 

و168 منه ؛

الصادر  األصول  بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  وعلى 
 1429 شوال  من   20 بتاريخ   1.08.95 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)20 أكتوبر 2008(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

االكتتاب  إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  وعلى 
تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  سنداتها  أو  أسهمها  في  االكتتاب  إلى  الجمهور 
الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 )28 ديسمبر 2012(، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

من  14 في  الصادر   2.17.295 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 
لها  تخضع  التي  القواعد  بتحديد   )2017 يونيو   9(  1438 رمضان 

عمليات االقتراضات التي تقوم بها العمالة أو اإلقليم ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

جمادى من   17 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات املادتين األولى والخامسة 
 1438 رمضان  من   14 في  الصادر   2.17.295 رقم  املرسوم  من 

)9 يونيو 2017( املشار إليه أعاله :

»املادة األولى. - يقصد في مدلول هذا املرسوم بعملية االقتراض :

 » - كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو االلتزام بوضعها من طرف
 »مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية

»أجنبية للتعاون، رهن تصرف العمالة أو االقليم التي تكون ملزمة 
»بإرجاعها وفق شروط تعاقدية ؛

» - إصدار سندات الديون كما هي معرفة بالبند ب( من املادة 2 من 
»القانون رقم 44.12 املشار إليه أعاله ؛

من  2 البند  في  عليها  املنصوص  التسنيد  عمليات  إلى  اللجوء   -  « 
»املادة األولى من القانون رقم 33.06 املشار إليه أعاله.«

»املادة الخامسة. - يمكن للعمالة أو االقليم اللجوء إلى االقتراضات 
الدولية املالية  املؤسسات  أو  الوطنية  االئتمان  مؤسسات   »لدى 

»أو الهيئات العمومية األجنبية للتعاون.

الوطنية  االئتمان  مؤسسات  لدى  باالقتراضات  الترخيص  »يتم 
»أو املؤسسات املالية الدولية أو الهيئات العمومية األجنبية للتعاون، 
»بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة 
تاريخ  من  يوما   20 أقصاه  أجل  داخل  باملالية،  املكلفة  »الحكومية 
موافقة  تحمل  برسالة  املعني  املجلس  رئيس  قبل  من  »توصلهما 

»املؤسسة أو الهيئة املعنية، بعد مراقبة ما يلي :

» - احترام مداوالت مجلس العمالة أو االقليم ؛

» - القدرة املالية للعمالة أو االقليم على تسديد أقساط القرض ؛

» - بنود مشروع عقد القرض ؛

» - الضمانات املمنوحة من قبل العمالة أو اإلقليم، عند االقتضاء.

الهيئة  على  امللف  عرض  وقبل  الديون  سندات  إصدار  حالة  »في 

ألحكام  طبقا  املوافقة  أو  التأشير  ألجل  الرساميل  لسوق  »املغربية 

باالقتراض  الترخيص  يتم  الذكر،  السالف   44.12 رقم  »القانون 

»بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة 

تاريخ  من  يوما   20 أقصاه  أجل  داخل  باملالية،  املكلفة  »الحكومية 

»توصلهما من قبل رئيس املجلس املعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة 

»ما يلي :
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» - احترام مداوالت مجلس العمالة أو اإلقليم ؛

» - القدرة املالية للعمالة أو اإلقليم على تسديد أقساط القرض ؛

» - بنود مشروع عقد القرض ؛

» - الضمانات املمنوحة من قبل العمالة أو اإلقليم، عند االقتضاء. 

على  امللف  عرض  وقبل  التسنيد  عمليات  إلى  اللجوء  حالة  »وفي 

»الهيئة املغربية لسوق الرساميل ألجل إبداء الرأي أو منح االعتماد، 

الترخيص  يتم  الذكر،  السالف   33.06 رقم  القانون  ألحكام  »طبقا 

املكلفة  الحكومية  للسلطة  مشترك  قرار  بموجب  »باالقتراض 

أقصاه أجل  داخل  باملالية  املكلفة  الحكومية  والسلطة   »بالداخلية 

بطلب  املعني  املجلس  رئيس  قبل  من  توصلهما  تاريخ  من  يوما   20«

»الترخيص، بعد مراقبة ما يلي :

» - احترام مداوالت مجلس العمالة أو اإلقليم ؛ 

بعين  أخذا  التسديد  على  اإلقليم  أو  للعمالة  املالية  القدرة   -  «

»االعتبار الشروط املالية الواردة في مشروع نظام تسيير صندوق 

»التوظيف الجماعي للتسنيد ؛

» - الضمانات املمنوحة من العمالة أو اإلقليم، عند االقتضاء.«

املادة الثانية

تتمم على النحو التالي مقتضيات الفقرة الثانية من املادة الثامنة 

 1438 رمضان  من   14 في  الصادر   2.17.295 رقم  املرسوم  من 

)9 يونيو 2017( السالف الذكر :

الجدولة  إعادة  عملية  تكون   - الثانية(.  )الفقرة  الثامنة  »املادة 

املؤسسات  أو  الوطنية  االئتمان  »موضوع عقد جديد مع مؤسسات 

»املالية الدولية أو الهيئات العمومية األجنبية للتعاون املعنية.«

املادة الثالثة

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

وزير الداخلية ووزيرة االقتصاد واملالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 18 من جمادى اآلخرة 1443 )21 يناير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

ج222  امج12) آلـــ  ى) مــن) (28 فــي) صـــ  ر) (2.22.33 رقم) م2سوم)
)2))4ي 24)))2)()بتغيير)وتتليم)امل2سوم)رقم)2.17.296)الص  ر)
في)22)من)رمض ن)8ج22 )9)4ونيو)227)()بتحد4د)القواعد)التي)

تخضع)له )عللي ت)االقتراض ت)التي)تقوم)به )الجل عة.

رئيس الحكومة،

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

)7 يوليو 2015(، وال سيما املواد 92 و 94 و 118 و 175 منه ؛

الصادر  األصول  بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  وعلى 
1429 شوال  من   20 بتاريخ   1.08.95 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)20 أكتوبر 2008(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

االكتتاب  إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  وعلى 
تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  سنداتها  أو  أسهمها  في  االكتتاب  إلى  الجمهور 
الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 )28 ديسمبر 2012(، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

من  14 في  الصادر   2.17.296 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 
لها  تخضع  التي  القواعد  بتحديد   )2017 يونيو   9(  1438 رمضان 

عمليات االقتراضات التي تقوم بها الجماعة ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

جمادى من   17 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(،

املادة األولى

 تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات املادتين األولى والخامسة
1438 رمضان  من   14 في  الصادر   2.17.296 رقم  املرسوم   من 

)9 يونيو 2017( املشار إليه أعاله :

»املادة األولى. - يقصد في مدلول هذا املرسوم بعملية االقتراض :

من  بوضعها  االلتزام  أو  أموال  وضع  بموجبها  يتم  عملية  كل   -  «
»طرف مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات 
»عمومية أجنبية للتعاون، رهن تصرف الجماعة التي تكون ملزمة 

»بإرجاعها وفق شروط تعاقدية ؛

» - إصدار سندات الديون كما هي معرفة بالبند ب( من املادة 2 من 
»القانون رقم 44.12 املشار إليه أعاله ؛

من  2 البند  في  عليها  املنصوص  التسنيد  عمليات  إلى  اللجوء   -  « 
»املادة األولى من القانون رقم 33.06 املشار إليه أعاله.«

لدى  االقتراضات  إلى  اللجوء  للجماعة  يمكن   - الخامسة.  »املادة 
»مؤسسات االئتمان الوطنية أو املؤسسات املالية الدولية أو الهيئات 

»العمومية األجنبية للتعاون.
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الوطنية االئتمان  مؤسسات  لدى  باالقتراضات  الترخيص   »يتم 
للتعاون،  األجنبية  العمومية  الهيئات  أو  الدولية  املالية  املؤسسات  »أو 
والسلطة  بالداخلية  املكلفة  الحكومية  للسلطة  »بموجب قرار مشترك 
تاريخ  من  يوما   20 أقصاه  أجل  داخل  باملالية،  املكلفة  »الحكومية 
 »توصلهما من قبل رئيس املجلس املعني برسالة تحمل موافقة املؤسسة

»أو الهيئة املعنية، بعد مراقبة ما يلي :

» - احترام مداوالت مجلس الجماعة ؛

» - القدرة املالية للجماعة على تسديد أقساط القرض ؛

» - بنود مشروع عقد القرض ؛

» - الضمانات املمنوحة من قبل الجماعة، عند االقتضاء.

الهيئة  على  امللف  عرض  وقبل  الديون  سندات  إصدار  حالة  »في 
ألحكام  طبقا  املوافقة  أو  التأشير  ألجل  الرساميل  لسوق  »املغربية 
باالقتراض  الترخيص  يتم  الذكر،  السالف   44.12 رقم  »القانون 
»بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة 
تاريخ  من  يوما   20 أقصاه  أجل  داخل  باملالية،  املكلفة  »الحكومية 
»توصلهما من قبل رئيس املجلس املعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة 

»ما يلي :

» - احترام مداوالت مجلس الجماعة ؛

» - القدرة املالية للجماعة على تسديد أقساط القرض ؛

» - بنود مشروع عقد القرض ؛

» - الضمانات املمنوحة من قبل الجماعة، عند االقتضاء.

على  امللف  عرض  وقبل  التسنيد  عمليات  إلى  اللجوء  حالة  »وفي 
»الهيئة املغربية لسوق الرساميل ألجل إبداء الرأي أو منح االعتماد، 
الترخيص  يتم  الذكر،  السالف   33.06 رقم  القانون  ألحكام  »طبقا 
املكلفة  الحكومية  للسلطة  مشترك  قرار  بموجب  »باالقتراض 
أقصاه أجل  داخل  باملالية  املكلفة  الحكومية  والسلطة   »بالداخلية 

بطلب  املعني  املجلس  رئيس  قبل  من  توصلهما  تاريخ  من  يوما   20«
»الترخيص، بعد مراقبة ما يلي :

» - احترام مداوالت مجلس الجماعة ؛

» - القدرة املالية للجماعة على التسديد أخذا بعين االعتبار الشروط 
»املالية الواردة في مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي 

»للتسنيد ؛

» - الضمانات املمنوحة من الجماعة، عند االقتضاء.«

املادة الثانية

 تتمم على النحو التالي مقتضيات الفقرة الثانية من املادة الثامنة
1438 رمضان  من   14 في  الصادر   2.17.296 رقم  املرسوم   من 

)9 يونيو 2017( السالف الذكر:

الجدولة  إعادة  عملية  تكون   - الثانية(.  )الفقرة  الثامنة  »املادة 
املؤسسات  أو  الوطنية  االئتمان  »موضوع عقد جديد مع مؤسسات 

»املالية الدولية أو الهيئات العمومية األجنبية للتعاون املعنية.«

املادة الثالثة

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
وزير الداخلية ووزيرة االقتصاد واملالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 18 من جمادى اآلخرة 1443 )21 يناير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

ج222  امجــ12) آلــ  ى) (22 فــي) صــ  ر) (2.21.1076 رقم) م2سوم)
ووس م) الع2ش) وس م) حصص) بتحد4د) ()(2(( 4ي 24) )ج2)

االستحق ق)الوطني)املقترحة)لإلنع م)به )جالل)سية)))2).

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع األول 1421 
)5 يونيو 2000( املتعلق بأوسمة اململكة، وال سيما املادة 47 منه،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تحدد في خمسة آالف وأربعمائة وخمسين )5450( وساما حصص 
وسام العرش ووسام االستحقاق الوطني املنعم بها خالل سنة 2022 
بالنسبة ملختلف الوزارات وديوان األوسمة، موزعة على النحو التالي :

وس م)الع2ش):

- درجة قائد : 10 ؛

- درجة ضابط : 40 ؛

- درجة فارس : 150.

وس م)االستحق ق)الوطني):

- الدرجة املمتازة : 1600 ؛

- الدرجة األولى : 1650 ؛

- الدرجة الثانية : 2000.

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 جمادى اآلخرة 1443 )13 يناير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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االآتل عي) واالقتص  ) التقليد4ة) والصي عة) السي حة) لوزي12) ق2ار)

ج222  األولى) 9))من)آل  ى) في) رقم)10.22)ص  ر) والتض مني)

)ج)4ي 24)))2)()بتحد4د)ق ئلة)الوث ئق)الواآب)اإل الء)به )من)

أآل)التسجيل)ب لسجل)الوطني)للصي عة)التقليد4ة.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

والتضامني،

 بناء على املرسوم رقم2.21.437 الصادر في 4 جمادى األولى 1443

)9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 املتعلق بمزاولة أنشطة 

 1.20.68 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  التقليدية  الصناعة 

بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(، وال سيما املادة 8 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

املشار  رقم2.21.437  املرسوم  من   8 املادة  ملقتضيات  تطبيقا 

الراغبين  االعتباريين  أو  الذاتيين  األشخاص  على  أعاله،يتعين  إليه 

بصفتهم  سواء  التقليدية،  للصناعة  الوطني  السجل  في  التسجيل  في 

صناعا تقليديين أو صناعا تقليديين ملعلمين أو تعاونيات أو مقاوالت 

في  إشارتهم  رهن  املوضوعة  االستمارة  ملء  التقليدية،  للصناعة 

إلكترونيا  وإرفاقها  املذكور  بالسجل  الخاصة  اإللكترونية  املنصة 

بالوثائق التالية :

أ()ب لنسبة)للصي ع)التقليد4ين):

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

شهادة  أو  املنهي  التكوين  أو  التكوين  دبلوم  أو  شهادة  من  نسخة   -

أنشطة  من  نشاط  مزاولة  تثبت  الحرفة،  أمين  قبل  من  مسلمة 

الصناعة التقليدية ملدة ال تقل عن ثالث سنوات.

في  تسليمها،  رفضه  أو  الحرفة  أمين  وجود  عدم  حالة  وفي 

القانون 6 من  املادة  السادسة من  الفقرة  في  عليها  املنصوص   الحالة 

النشاط من قبل  إليه أعاله، تسلم شهادة مزاولة  50.17 املشار  رقم 

التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  الالممركزة  املصالح 

التي يزاول املعني باألمر نشاطه في دائرة نفوذها الترابي.

- صورة فوتوغرافية للمعني باألمر ؛

- كل وثيقة أخرى إضافية تتعلق بالنشاط الحرفي للمعني باألمر.

ب()ب لنسبة)للصي ع)التقليد4ين)ملعللين):

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

- نسخة من شهادة االعتراف بالتجربة الحرفية للصانع التقليدي، 

بصفته صانعا تقليديا »ملعلم«، مسلمة له من قبل لجنة التأهيل 

الحرفي على صعيد العمالة أو اإلقليم الذي يزاول نشاطه في دائرة 

نفوذه الترابي ؛

- صورة فوتوغرافية للمعني باألمر ؛

- كل وثيقة أخرى إضافية تتعلق بالنشاط الحرفي للمعني باألمر.

ج()ب لنسبة)لتع وني ت)الصي عة)التقليد4ة):

- نسخة من شهادة التسجيل في السجل املحلي للتعاونيات ؛

- نسخة من النظام األسا�سي للتعاونية ؛

- الئحة األعضاء املسيرين للتعاونية أو أعضاء مجلس اإلدارة حسب 

الحالة ؛

- نسخة من محضر آخر اجتماع الجمعية العامة للتعاونية ؛

ملعلمين  التقليديين  والصناع  التقليديين  الصناع  بأسماء  الئحة   -

األعضاء بالتعاونية وغيرهم من العاملين بها موقعة من قبل املمثل 

القانوني للتعاونية.

 ()ب لنسبة)ملق والت)الصي عة)التقليد4ة):

- نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ؛

- نسخة من النظام األسا�سي للمقاولة ؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للممثل القانوني 

للمقاولة ومسيريها ؛

ملعلمين  التقليديين  والصناع  التقليديين  الصناع  بأسماء  الئحة   -

العاملين باملقاولة، مع اإلشارة إلى املشرفين منهم على عملية اإلنتاج 

التقليدية  الصناعة  أنشطة  ضمن  املندرجة  الخدمات  تقديم  أو 

في املقاولة املعنية، ويجب أن تكون هذه الالئحة موقعة من قبل 

املمثل القانوني للمقاولة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.
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ق2ار)لوزي12)السي حة)والصي عة)التقليد4ة)واالقتص  )االآتل عي)والتض مني)رقم)11.22)ص  ر)في)9))من)آل  ى)األولى)ج222 

)ج)4ي 24)))2)()بتحد4د)نلوذج)شه  1)مزاولة)نش ط)الصي عة)التقليد4ة)ونلوذج)طلب)الحصول)عليه )وكيفي ت)تسليله 

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بناء على املرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 املتعلق 

بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(، 

وال سيما املادتين 10و 11 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

إليه أعاله، يحدد نموذج شهادة مزاولة نشاط من  2.21.437 املشار  10 و11 من املرسوم رقم  املادتين  تطبيقا ملقتضيات 

أنشطة الصناعة التقليدية، وكذا نموذج طلب الحصول عليها وفق النماذج رقم 1 و2 و3 امللحقة بهذا القرار. 

املادة الثانية

2.21.437 السالف الذكر، يسلم شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة  11 من املرسوم رقم  تطبيقا ملقتضيات املادة 

التقليدية، أمين الحرفة املشرف على النشاط املعني، وعند عدم وجوده أو رفضه تسليمها في الحالة املنصوص عليها في الفقرة 

السادسة من املادة 6 من القانون رقم 50.17 السالف الذكر، تسلمها املصالح الالممركزة للسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة 

التقليدية التي يزاول بدائرة نفوذها الترابي صاحب الطلب نشاطه.

للسلطة  الالممركزة  املصالح  أو  املعني  الحرفة  أمين  يمسكه  كناش  في  توقيعه  بعد  باألمر  للمعني  املذكورة  الشهادة  تسلم 

الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية حسب الحالة. 

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

*

*  *



99)الجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 

 

 
 

 
 1امللحق رقم 

 
 نموذج طلب شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية

 
 

 االسم الشخص ي:....................................................
 العائلي:.......................................................االسم 

 رقم:...................................................... االلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف )ة(الحامل 
 طبيعة نشاط الصناعة التقليدية )نوع الحرفة(: ............................... 

 وع في مزاولة الحرفة:...........................................تاريخ الشر 
 مدة املزاولة:..............................................................................

 العنوان الشخص ي: ...............................................................................
 وان املنهي: ................................................................................العن

 الوثائق املثبتة ملدة املزاولة*: ...............................................................
 

 حرر في:...............بتاريخ:.................       
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحرفي. )ا(الطلب لنشاطه  )ة( *يتعين أن ترفق بهذا الطلب الوثيقة أو الوثائق املثبتة ملدة مزاولة صاحب
 
 
 
 
 

  
*  *  *
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 2امللحق رقم 
 

  مسلمة من قبل امين الحرفة نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية
 

الحرفة )ذكر الهيئة الحرفية املعنية(*...................................أن  )ة( اأمين )ا(...................بصفته)ة( السيد أو )تشهد ( يشهد
 ........................................،السيد)ة(.

 ........................:رقم االلكترونية الحامل)ة( للبطاقة الوطنية للتعريف
 ...............................................................................:الشخص ي )ا( عنوانه
 املنهي: ................................................................................ )ا( عنوانه

 فرة لدينا،أنه بناء على الوثائق املدلى بها، وعلى التحريات التي قمنا بها واملعلومات املتو 
)ذكر الحرفة(....................... منذ )ذكر  )ا( في قطاع الصناعة التقليدية بصفته )ا( نشاطهأو )تزاول ( أن املعني )ة( باألمر يزاول 

 املدة(.....................................................................
)ا( املقدم بتاريخ......................................من أجل التسجيل بالسجل الوطني  سلمت له )ا( هذه الشهادة بناء على طلبه و قد

 للصناعة التقليدية.
 

 وحرر في.......................بـتاريخ........................
 

 التوقيع:
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

*  *  *

ء
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 3امللحق رقم 
 

 

 
 

 
ممثل املصالح الالممركزة للسلطة الحكومية مسلمة من قبل  نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية

 املكلفة بالصناعة التقليدية
 

...................................أن ......................................................................... )ا(...................بصفته)ة( السيد أو )تشهد ( يشهد
 ........................................،السيد)ة(.

 ........................:رقم االلكترونية الحامل)ة( للبطاقة الوطنية للتعريف
 الشخص ي: ............................................................................... )ا( عنوانه
 املنهي: ................................................................................ )ا( عنوانه

 ومات املتوفرة لدينا،أنه بناء على الوثائق املدلى بها، وعلى التحريات التي قمنا بها واملعل
)ذكر الحرفة(....................... منذ )ذكر  )ا( في قطاع الصناعة التقليدية بصفته )ا( نشاطهأو )تزاول ( أن املعني )ة( باألمر يزاول 

 املدة(.....................................................................
)ا( املقدم بتاريخ......................................من أجل التسجيل بالسجل الوطني  سلمت له )ا( هذه الشهادة بناء على طلبه و قد

 للصناعة التقليدية.
 
 وحرر في.......................بـتاريخ........................

 
 التوقيع:

 
 
 

 

 
 
 

Royaume du Maroc 
 

Ministère du Tourisme de l’Artisanat  
et de l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Direction Régionale de l’Artisanat à………….. 
Direction Provinciale de l’Artisanat   à ……… 

à………….. 

 المملكة المغربية
 

 الصناعة التقليدية ولسياحة وزارة ا
 والتضامنيواالقتصاد االجتماعي 

  
 التقليدية بـ.......................المديرية الجهوية  للصناعة 

المديرية اإلقليمية للصناعة التقليدية 
                                                            بـ.......................
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ق2ار)لوزي12)السي حة)والصي عة)التقليد4ة)واالقتص  )االآتل عي)والتض مني)رقم)12.22)ص  ر)في)9))من)آل  ى)األولى)ج222 

)ج)4ي 24)))2)()بتحد4د)نلوذج)شه  1)التسجيل)ب لسجل)الوطني)للصي عة)التقليد4ة)وطبيعة)البي ن ت)املضلية)فيه )

وكيفي ت)تسليله .

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بناء على املرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 املتعلق 

بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(، 

وال سيما املادة 17 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ملقتضيات املادة 17 من املرسوم رقم 2.21.437 املشار إليه أعاله، تحدد شهادة التسجيل بالسجل الوطني للصناعة 

التقليدية والبيانات املضمنة فيها طبقا للنموذجين امللحقين بهذا القرار.

املادة الثانية

تسلم املصالح الالممركزة للسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية، التي يزاول الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي 

شهادة  الترابي،  نفوذها  بدائرة  التقليدية  الصناعة  مقاولة  أو  للتعاونية  االجتماعي  املقر  يوجد  التي  أو  الحرفي،  نشاطه  ملعلم 

التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، بعد قبول تسجيله بالسجل املذكور، كما يمكن للمعني باألمر تحميل الشهادة 

املذكورة، املوضوعة رهن إشارته في الخانة املخصصة لذلك باملنصة اإللكترونية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

*

*  *
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 1امللحق رقم
 

 

 
 

 
 

الخاصة بالصناع التقليديينشهادة التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية  
Attestation d’inscription au Registre National de l’Artisanat pour les artisans 

 
 
 

Numéro d’Identité de l’Artisanat :   التعريفي الحرفي:الرقم 
N° de la CNIE :   االلكترونية تعريفللرقم بطاقة الوطنية : 
Nom :  :االسم العائلي 
Prénom :  :االسم الشخصي 
Genre :  :الجنس 
Adresse personnelle :  :العنوان الشخصي 
Commune :  :الجماعة 
Préfecture ou Provence :  اإلقليم أو العمالة: 

 

Date d’inscription au RNA :   السجل الوطني للصناعة التقليدية:بتاريخ التسجيل 
Catégorie :  :الفئة 
Catégorie :  صنف:ال 
Secteur :  :القطاع 
Activité :  :النشاط 
Date de début d’activité :  تاريخ بداية النشاط : 
Adresse professionnelle :  :العنوان المهني 
Commune :  :الجماعة 
Préfecture ou Provence :  اإلقليم أو العمالة: 

  
 

 

 

Code QR 

 (السريع االستجابة رمز مسح عبر الشهادة هذه صالحية من التحقق يمكنكم ) 

 
Date d’émission de l’attestation/ الشهادةإصدار تاريخ   

 

 

 

 

  

Royaume du Maroc 
 

Ministère du Tourisme de l’Artisanat  
et de l’Economie Sociale et Solidaire 

 المملكة المغربية
 

 الصناعة التقليدية ولسياحة وزارة ا
 والتضامنيواالقتصاد االجتماعي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*  *  *
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2امللحق رقم  
 

 
 

 
 
 
 
 

بتعاونيات ومقاوالت الصناعة التقليديةالخاصة شهادة التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية  
Attestation d’inscription au Registre National de l’Artisanat pour les coopératives et les 

entreprises de l’artisanat 
 
 
 

Numéro d’Identité de l’Artisanat :  :الرقم التعريفي الحرفي 

Date d’inscription au RNA :   السجل الوطني للصناعة التقليدية:بتاريخ التسجيل 
Catégorie :  :الفئة 
Nom de l’entreprise/ou de la 
coopérative:  التعاونية:أو اسم المقاولة / 

N° RC de l’entreprise / ou N° inscription 
au registre des coopératives:  أو/ السجل المحلي  لمقاولةل السجل التجاري رقم

 لتعاونية:ل

Catégorie :  صنف:ال 

Secteur :  :القطاع 

Activité :  :النشاط 
Date de début d’activité :  تاريخ بداية النشاط : 
Adresse professionnelle :  :العنوان المهني 
Commune :  :الجماعة 
Préfecture ou Provence :  اإلقليم أو العمالة: 

 
 
 

 

 

Code QR 

 (السريع االستجابة رمز مسح عبر الشهادة هذه صالحية من التحقق يمكنكم ) 

 
Date d’émission de l’attestation/ الشهادةإصدار تاريخ   

 

 

Royaume du Maroc 
 

Ministère du Tourisme de l’Artisanat  
et de l’Economie Sociale et Solidaire 

 المملكة المغربية
 

 الصناعة التقليدية ولسياحة وزارة ا
 والتضامنيواالقتصاد االجتماعي 
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ق2ار)لوزي12)السي حة)والصي عة)التقليد4ة)واالقتص  )االآتل عي)والتض مني)رقم)13.22)ص  ر)في)9))من)آل  ى)األولى)ج222 
)ج)4ي 24)))2)()بتحد4د)شكل)البط قة)املهيية)والبي ن ت)املتضلية)فيه 

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بناء على املرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 املتعلق 
 بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(،

وال سيما املادة  18 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

البطاقة  القرار شكل  بهذا  إليه أعاله، يحدد كما هو ملحق  18 من املرسوم رقم2.21.437 املشار  املادة  تطبيقا ملقتضيات 
املهنية التي تسلم للصناع التقليديين والصناع التقليديين ملعلمين املسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية،  وكذا البيانات 

الواجب تضمينها فيها.

املادة الثانية

البيانات  أعاله  إليها  املشار  الشريحة  تتضمن  آلية.  بطريقة  تقرأ  وشفرة  إلكترونية  شريحة  على  املهنية  البطاقة  تحتوي 
الشخصية واملهنية التالية باللغتين العربية والفرنسية واملسجلة على وجه وظهر البطاقة املهنية. 

أ()على)الوآه):

- اإلسم الشخ�سي والعائلي لصاحب )ة( البطاقة ؛

- تاريخ ومكان الوالدة ؛

- صورة صاحب )ة( البطاقة ؛

- العنوان الشخ�سي ؛

- رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

- جنس وجنسية املعني )ة( باألمر.

ب()على)الظه2):

- الرقم التعريفي الحرفي ؛

- الصفة وطبيعة النشاط ؛

- العنوان املنهي ؛

- تاريخ تسليم البطاقة وتاريخ انتهاء صالحيتها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

*
*  *
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 الملحق
---- 

 نموذج البطاقة المهنية      
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ق2ار)لوزي12)السي حة)والصي عة)التقليد4ة)واالقتص  )االآتل عي)والتض مني)رقم)14.22)ص  ر)في)9))من)آل  ى)األولى)ج222 

)ج)4ي 24)))2)()بتحد4د)نلوذج)محض2)اآتل ع)لجية)التأهيل)الح2في)ونلوذج)شه  1)االعتراف)ب لتج2بة)املهيية)الح2فية)

للص نع)التقليدي)ملعلم)وكيفي ت)تسليله .

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بناء على املرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 املتعلق 

بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(، 

وال سيما املادة 25 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الحرفي،  التأهيل  لجنة  اجتماع  محضر  يحدد  أعاله،  إليه  املشار   2.21.437 رقم  املرسوم  من   25 املادة  ملقتضيات  تطبيقا 

املحدثة طبقا للمادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17، وكذا شهادة االعتراف بالتجربة املهنية الحرفية للصانع التقليدي 

ملعلم، التي تمنحها اللجنة املذكورة وفق النموذجين رقم 1 و 2 امللحقين بهذا القرار.

املادة الثانية

الحكومية  للسلطة  الالممركزة  املصالح  قبل  من  ملعلم  التقليدي  للصانع  الحرفية  املهنية  بالتجربة  االعتراف  شهادة  تسلم 

املكلفة بالصناعة التقليدية التي يزاول بدائرة نفوذها الترابي الصانع التقليدي ملعلم نشاطه بها، وذلك بناء على محضر لجنة 

التأهيل الحرفي املعنية. 

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

*

*  *
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 1رقم  امللحق        
 
 
 
 
 
 
 
 

 في علممل التقليدي للصانعالحرفية  املهنية بالتجربة االعتراف شهادة ملنح الحرفي التأهيل لجنة اجتماع محضر  نموذج
 (الصنف ذكر )الحرفي النشاط صنف

 م ض ع االجتماع:............................................................................
 تاريخ ومكا  انعقاد االجتماع:...........................................................

 اللجنة الحاضرو  )ذكر االسم والصفة(:أعضا  
 ؛بصفته )ا( رئيسا للجنة.....................................................السيد)ة(.-
 ؛بصفته ممثال لغرفة الصناعة التقليدية......................................................السيد )ة(-
 ؛كر صن  النشاط الحرفي(بصفته أمينا للحرفة )ذ ...............................................السيد )ة(-
 ؛بصفته ممثال لقطاع التك ين املنهي......................................................السيد )ة(--
 ؛كز التك ين(بصفته مك نا بمركز التك ين التابع إلدارة الصناعة التقليدية )ذكر اسم مر ......................................................السيد )ة(--

 )ذكر االسم و الصفة(: ، بصفة استشاريةالحاضرو  السادة
 ......................................................؛-
 ......................................................؛ -

ذي الحجة  4الصادر في  1.20.68الصادر بتنفيذه الظهي  الشري  رقم  املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية 50.17بنا  على القان   رقم 
 ،منه 6( وال سيما املادة 2020ي لي   25) 1441
 25ة   والسيما املاد ،50.17 رقم الذكر  السال  القان    بتطبيق( 2021 ديسم    9) 1443 األولى جماد  4 في الصادر  2.21.437رقم املرس   وعلى

 منه،
ونم ذج شهادة االعت اف بالتجربة املهنية الحرفية للصانع  الحرفي التأهيل اجتماع لجنة نم ذج محضر  بتحديد م.....الصادر في.....وعلى القرار رق

 التقليدي ملعلم وكيفيات تسليمها،
 ي  في صاااااااااااان  النشااااااااااااااطعلممل نااع التقلياديي صاااااااااااالل الطلباات املقادماة للجناة من أجال الحصاااااااااااا ل على شااااااااااااهاادة االعت اف باالتجرباة املهنياةبناا  على  و

 الحرفي........................... واملرفقة قائمة أسمائهم وصفاتهم بهذا املحضر،
ليدية الذي يزاول قوبنا  على ال ثائق واملعل مات واإلفادات املدلى بها لد  اللجنة بشأ  مؤهالت املعنيي  باألمر وتجربتهم املهنية في قطاع الصناعة الت

 األمر نشاطهم الحرفي ضمن صن ........................................................، اافيه املعني   ب
 ،فيما بينهم خالل اجتماعها املنعقد في التاريخ واملكا  املشار إليهما أعالهلجنة الأعضا   تداول وبعد 

 :إمات قرر 
 التقليديي  املعلمي  املرفقة قائمة أسمائهم وعناوينهم بهذا املحضر.بالتجربة املهنية الحرفية لفائدة الصناع  االعت اف شهادةمنح  -
 .حضرامل بهذا وعناوينهم أسمائهم قائمة املرفقة املعلمي  التقليديي  الصناع لفائدة املهنية الحرفية بالتجربة االعت اف شهادة رفض منح -

  
 ................................باتاريخ.......................ب وحرر 

 
 توقيع رئيس اللجنة

 
 

 أعضاء اللجنة توقيعات
 

 .بالرفض قرارها تعليل اللجنة على يتعي  ،" تقليدي صانع ألي املهنية بالتجربة االعت اف شهادة منح طلب رفض حالة في: مالحظة

  

Royaume du Maroc 
 

Ministère du Tourisme de l’Artisanat  
et de l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Direction Régionale/Provinciale de l’Artisanat à…….. 

 

 المملكة المغربية
 

 الصناعة التقليدية ولسياحة وزارة ا
 والتضامنيواالقتصاد االجتماعي 

  
 للصناعة التقليدية بـ............. اإلقليمية /المديرية الجهوية 

*  *  *

وعلى القرار رقم 14.22 الصادر في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022( بتحديد نموذج محضر اجتماع لجنة التأهيل الحرفي ونموذج شهادة 

االعتراف بالتجربة املهنية الحرفية للصانع التقليدي ملعلم وكيفيات تسليمها،
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  2امللحق رقم 

 
 
 
 

                                            
 
 

(الصنف ذكر )الحرفي النشاط صنف في ملعلم تقليدي صانع"  لفائدة الحرفية املهنية بالتجربة االعتراف شهادة نموذج  
                                                                   

 ..............................................................................:( والصفة رئيس لجنة التأهيل الحرفي )ذكر االسميشهد 

 .............................................................................................................، :أ  السيد)ة(

 ........................:رقم االلكت ونية ( للبطاقة ال طنية للتعري الحامل)ة

 عن انه )ا( الشخص ي: ...............................................................................

 ................................................................................عن انه )ا( املنهي: 

في صن  النشاط الحرفي الذي يزاوله أو  الحرفية أنه بنا  على طلبه )ا( من أجل الحص ل على شهادة االعت اف بتجربته )ا( املهنية

 ....)تزاوله( في قطاع الصناعة التقليدية، واملؤرخ في..........

 وبنا  على ال ثائق واملعل مات واإلفادات املدلى بها، و التحريات التي قامت بها اللجنة،

 وبنا  على محضر اجتماع لجنة التأهيل الحرفي املنعقدة بتاريخ.......................................... 

دية بصفته)ا( صانعا )ة( تقليديا )ة(معلما )ة( في النشاط أ  املعني)ة( باألمر يزاول )تزاول( نشاطه )ا( في قطاع الصناعة التقلي

 الحرفي )ذكر الحرفة(........................................ ملدة )ذكر املدة(......................

لسجل ل بافي النشاط الحرفي املذك ر، من أجل التسجي الحرفية و قد سلمت له)ا( هذه الشهادة اعت افا بتجربته )ا( املهنية

 ال طني للصناعة التقليدية.

 .......................باتاريخ................................بوحرر 

 اإلمضا :                                                                     

 

Royaume du Maroc 
 

Ministère du Tourisme de l’Artisanat  
et de l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Direction Régionale/Provinciale de l’Artisanat à…….. 

 

 المملكة المغربية
 

 الصناعة التقليدية ولسياحة وزارة ا
 والتضامنيواالقتصاد االجتماعي 

  
 التقليدية بـ.............اإلقليمية للصناعة  /المديرية الجهوية 
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ق2ار)لوزي12)االقتص  )وامل لية)رقم)76.22)ص  ر)في)2)آل  ى)امج12)ج222 
)7)4ي 24)))2)()تحد )بلوآبه)ش2وط)وحدو )اإلعف ء)من)ال2سم)
له) تتع2ض) الذي) االنتق ص) نتيجة) االستهالك) على) الداجلي)
الصيع) عللي ت) جالل) الجل2ك) م2اقبة) تحت) املوآو 1) الجعة)

والتعبئة.
 

وزيرة االقتصاد واملالية،

بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة 
الجمارك والضرائب غير املباشرة املوافق عليها بالظهير الشريف املعتبر 
 بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977(،

كما وقع تغييرها وتتميمها، وال سيما الفصل 187 منها ؛ 

في  الصادر   1.77.340 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  وعلى 
املقادير املطبقة على  1977( بتحديد  1397 )9 أكتوبر  25 من شوال 
الداخلي  االستهالك  ضريبة  عليها  املفروضة  واملصوغات  البضائع 
وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات، كما وقع تغييره 

وتتميمه وال سيما الفصل 3 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

ال يعفى من الرسم الداخلي على االستهالك ما تتعرض له الجعة 

وتعبئتها صنعها  خالل  انتقاص  من  الجمرك  مراقبة  تحت   املوجودة 

إال بعد إثبات ذلك بمستندات تقبلها اإلدارة.

وال يمكن أن يتعدى مقدار اإلعفاء املذكور %1 من الحجم املودع 

عن كل تصريح باإلنتاج.

املـادة الثانية

املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  العام  املدير  إلى  يسند 

تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية. 

 وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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نصوص)ج صة

 ق2ار)لوزي2)الصي عة)والتج ر1)رقم)21.22)ص  ر)في)ف تح)ربيع)األول)ج222 )8)أكتوب2)2)2))
بتعيين)آم2ين)مس عد4ن)ب لص2ف)ونواب)عنهم

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى املرسوم رقم 2.21.836 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصــات وزير الصناعة 

والتجارة ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :
املادة األولى

االعتمادات  لصرف  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  األولون  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 
املفوضة إليهم من لدن وزير الصناعة والتجارة برسم امليزانية العامة لوزارة الصناعة والتجارة :

مكي س

ال2ب ط
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املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي 
يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة. - يسري مفعول هذا القرار إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
1442 20 من جمادى األولى  1363.21 الصادر في   املادة الرابعة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 

)4 يناير 2021( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1443 )8 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء: رياض مزور.
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 ق2ار)لوزي2)الداجلية)رقم)3932.21)ص  ر)في)22)من)ربيع)األول)ج222 )2))أكتوب2)2)2))
بتعيين)آم2ين)مس عد4ن)ب لص2ف)ونواب)عنهم

وزير الداخلية،

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

بصرف  األمر  مجال  في  السلطة  بتفويض   )2020 فبراير   25(  1441 رجب  فاتح  في  الصادر   2.20.184 رقم  املرسوم  وعلى 
واملراقبة  املنافسة  ملصالح  املقدم  الدعم  »صندوق  املسمى   3.1.00.03 رقم  خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  من  النفقات 

وحماية املستهلك وضبط السوق واملدخرات االحتياطية« ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصــات وزير الداخلية ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  األولون  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 
املفوضة إليهم من لدن وزير الداخلية من :

- امليزانية العامة لوزارة الداخلية ؛

- الحساب املرصد ألمور خصوصية الحامل عنوان »تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة« ؛

بين املدن«  النقل الطرقي الحضري والرابط  - الحساب املرصد ألمور خصوصية الحامل عنوان »صندوق مواكبة إصالحات 
والنقل  األولى  الدرجة  من  األجرة  سيارات  بواسطة  والنقل  الحافالت  بواسطة  الحضري  بالنقل  املتعلقة  للعمليات  بالنسبة 

بواسطة سيارات األجرة من الدرجة الثانية والنقل بواسطة الطرامواي وبكل وسيلة نقل جماعي حضري كيفما كان نوعها ؛

- الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »صندوق الدعم املقدم ملصالح املنافسة واملراقبة وحماية املستهلك وضبط السوق 
واملدخرات االحتياطية« بالنسبة للنفقات املتعلقة باملكافآات واملعدات.



عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022(الجريدة الرسمية 22ج  



25جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 

املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية وكذا 
فقرات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية التي يقومون بصرف النفقات منها.

في  الصادر   1550.20 2016( ورقم  يناير   14( 1437 ربيع اآلخر   3 في  الصادر   180.16 القراران رقم  ينسخ   - الثالثة.  املادة 
24 من رمضان 1441 )18 ماي 2020( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

املادة الرابعة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء: عبد الوافي لفتيت.
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في) ص  ر) (4004.21 رقم) والتواصل) والثق فة) الشب ب) لوزي2) ق2ار)

26)من)ربيع)امج2)ج222 ))) يسلبر)2)2)()بتفويض)املص  قة)

على)الصفق ت.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

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

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

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.841 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والثقافة  الشباب  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتواصل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الوطنية  للوكالة  العامة  املديرة  بنمو�سى،  زينب  السيدة  إلى  يفوض 

للتجهيزات العامة، املصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير 

على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات املبرمة 

إطار  في  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزارة  لفائدة  الدولة  لحساب 

وكذا  العامة  للتجهيزات  الوطنية  الوكالة  ملصالح  املفوضة  االعتمادات 

مصالح وزارة التجهيز واملاء من امليزانية العامة لوزارة الشباب والثقافة 

»الصندوق  املسمى  للخزينة  الخصو�سي  الحساب  وكذا  والتواصل 

الوطني للعمل الثقافي«.

املادة الثانية

السيد  عنها  ناب  أو عاقها عائق  بنمو�سى  زينب  السيدة  تغيبت  إذا 

للتجهيزات  الوطنية  بالوكالة  املساعد  العام  املدير  السو�سي،  ياسر 

العامة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ربيع اآلخر 1443 )2 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

3937.21 رقم) املستدامة) والتيلية) الط قي) االنتق ل) لوزي12)  ق2ار)

 ((2(2 )27) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) (2( في) ص  ر)

بتفويض)اإلمض ء.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.839 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الطاقي  االنتقال  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتنمية املستدامة،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

االنتقال  لقطاع  العام  الكاتب  غزلي،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

الطاقي، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 

املستدامة على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى 

على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق 

جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بالحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق التنمية الطاقية«.

املـادة الثانيـة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى األولى 1443 )17 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : ليلى بنعلي.
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3938.21 رقم) املستدامة) والتيلية) الط قي) االنتق ل) لوزي12)  ق2ار)

 ((2(2 )27) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) (2( في) ص  ر)

بتفويض)اإلمض ء.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.839 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الطاقي  االنتقال  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتنمية املستدامة،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

العامة  والشؤون  املوارد  مدير  مونجي،  خالد  السيد  إلى  يفوض 

االنتقال  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  املعلوماتية،  والنظم 

الطاقي والتنمية املستدامة على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض 

املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 

وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بالحساب املرصد 

ألمور خصوصية املسمى »صندوق التنمية الطاقية«.

املـادة الثانيـة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى األولى 1443 )17 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

 ق2ار)لوزي12)االنتق ل)الط قي)والتيلية)املستدامة)رقم)22.22)ص  ر)في

بتفويض) ()(2(2 )2)) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) (29

اإلمض ء)واملص  قة)على)الصفق ت.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.839 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الطاقي  االنتقال  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتنمية املستدامة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

االنتقال  لقطاع  العام  الكاتب  يحيا،  ابن  السيد محمد  إلى  يفوض 

الطاقي  االنتقال  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة،  الطاقي 

تفويض  أو  تحويل  أو  بصرف  األوامر  على  املستدامة  والتنمية 

املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 

نفس  بميزانية  املتعلقة  الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة 

القطاع.

املادة الثانية

عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  يحيا،  ابن  محمد  السيد  إلى  يفوض 

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة على األوامر بصرف أو تحويل 

بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  تفويض  أو 

بالحساب  املتعلقة  الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد 

املرصد ألمور خصوصية املسمى »صندوق التنمية الطاقية«.



عدد 7059 -)21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022(الجريدة الرسمية 28ج  

املادة الثالثة

الصفقات  على  املصادقة  يحيا،  ابن  محمد  السيد  إلى  يفوض 
املبرمة لفائدة قطاع االنتقال الطاقي وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق 

الخاصة بها.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1443 )24 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

 ق2ار)لوزي12)االنتق ل)الط قي)والتيلية)املستدامة)رقم)23.22)ص  ر)في)
بتفويض) ()(2(2 )2)) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) (29

اإلمض ء.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى

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

بمأموريات في الخارج ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم   وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.839 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الطاقي  االنتقال  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتنمية املستدامة،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

االنتقال  لقطاع  العام  الكاتب  يحيا،  ابن  السيد محمد  إلى  يفوض 

الطاقي  االنتقال  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة،  الطاقي 

والتنمية املستدامة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس 

القطاع ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املـادة الثانية

عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  يحيا  ابن  محمد  السيد  إلى  يفوض 

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة على جميع الوثائق املتعلقة 

بتدبير شؤون املوظفين واألعوان التابعين لقطاع االنتقال الطاقي.

املـادة الثالثة

يفوض إلى السيد محمد ابن يحيا اإلمضاء نيابة عن وزيرة االنتقال 

الطاقي والتنمية املستدامة على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان 

اململكة داخل  بمأموريات  للقيام  الطاقي  االنتقال  لقطاع   التابعين 

وفي الخارج.

املـادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1443 )24 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

 4021.21 رقم) واألس12) االآتل عي) واإل م ج) التض من) لوزي12) ق2ار)

 ((2(2 )8)) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) ج)) في) ص  ر)

بتفويض)اإلمض ء.

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 
)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول  1443

واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،
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قررت ما يلي :

املـادة األولـى

لوزارة  العام  الكاتب  عزيزي،  آيت  محمد  السيد  إلى  يفوض 
التأشير  أو  بالنيابة، اإلمضاء  التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة 
نيابة عن وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة على الصفقات 
الخاصة  الوثائق  جميع  وكذا  الوزارة  نفس  لفائدة  املبرمة  وفسخها 

بتلك الصفقات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى األولى 1443 )28 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عواطف حيار.

واملي ه) الق2وية) والتيلية) البح2ي) والصيد) الفالحة) لوزي2) ق2ار)
ج222  ج))من)آل  ى)األولى) والغ ب ت)رقم)4060.21)ص  ر)في)

)8)) يسلبر)2)2)()بتفويض)اإلمض ء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االستراتيجية  مدير  بنمنصور،  اللـه  عبد  السيد  إلى  يفوض 

والتعاون بقطاع الصيد البحري، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع 

الوثائق املتعلقة بتسيير مصالح مديرية االستراتيجية والتعاون بنفس 

القطاع ما عدا املراسيم والقرارات واملقررات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى األولى 1443 )28 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قـــ2ار)لوزي2)اإل م ج)االقتص  ي)واملق ولة)الصغ2ى)والتشغيل)والكف ءات)

 رقم)25.22)ص  ر)في)ج))من)آل  ى)األولى)ج222 )8)) يسلبر)2)2))

بتفويض)املص  قة)على)الصفق ت.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

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

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

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الوطنية  للوكالة  العامة  املديرة  بنمو�سى،  زينب  السيدة  إلى  يفوض 

للتجهيزات العامة، املصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير 

على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات املبرمة 

لحساب الدولة لفائدة قطاع التكوين املنهي في إطار االعتمادات املفوضة 

ملصالح وزارة التجهيز واملاء من ميزانية نفس القطاع.

املادة الثانية

السيد  عنها  ناب  أو عاقها عائق  بنمو�سى  زينب  السيدة  تغيبت  إذا 

للتجهيزات  الوطنية  بالوكالة  املساعد  العام  املدير  السو�سي،  ياسر 

العامة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى األولى 1443 )28 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

والتشغيل) الصغ2ى) واملق ولة) االقتص  ي) اإل م ج) لوزي2) قـــ2ار)

والكف ءات)رقم)4057.21)ص  ر)في)5))من)آل  ى)األولى)ج222 

)2ج) يسلبر)2)2)()بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

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

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
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1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه  ؛

وعلى القرار الصادر في7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

 بتنظيم التعويض عــن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البشرية  املوارد  مدير  العاملي،  السالم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

اإلمضاء   بالنيابة،  التشغيل  بقطاع  العامة  والشؤون  وامليزانية 

والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزير  عن  نيابة 

القطاع  لنفس  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والكفاءات 

للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني والذين يستعملون سياراتهم 

الشخصية ألغراض املصلحة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

والكف ءات) والتشغيل) الصغ2ى) واملق ولة) االقتص  ي) اإل م ج) لوزي2) قـــ2ار)
رقم)4058.21)ص  ر)في)5))من)آل  ى)األولى)ج222 )2ج) يسلبر)2)2)) 

بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه  ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البشرية  املوارد  مدير  العاملي،  السالم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

وامليزانية والشؤون العامة بقطاع التشغيل بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير  

والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزير  عن  نيابة 

والكفاءات على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى 

الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  للنفقات  املثبتة  الوثائق 

املتعلقة بميزانية نفس القطاع.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

والكف ءات) والتشغيل) الصغ2ى) واملق ولة) االقتص  ي) اإل م ج) لوزي2) قـــ2ار)
رقم)4059.21)ص  ر)في)5))من)آل  ى)األولى)ج222 )2ج) يسلبر)2)2))

بتفويض)اإلمض ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه  ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البشرية  املوارد  مدير  العاملي،  السالم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

اإلمضاء  بالنيابة،  التشغيل  بقطاع  العامة  والشؤون   وامليزانية 

الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزير  عن  نيابة  التأشير   أو 

والتشغيل والكفاءات على الوثائق اإلدارية املتعلقة باملصالح التابعة 

لنفس القطاع.
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املادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد السالم العاملي أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

عبد عمر شريف، رئيس قسم تدبير املوارد البشرية أو السيد محمد 

والتكوين  اإلداري  واملسار  الكفاءات  تدبير  مصلحة  رئيس  البوهمي، 

املوارد  تدبير  مصلحة  رئيس  أركانة،  اللـه  عبد  السيد  أو  املستمر 

البشرية واألعمال االجتماعية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

آل  ى من) ((2 في) ص  ر) (24.22 رقم) وامل لية) االقتص  ) لوزي12)  ق2ار)

على) املص  قة) بتفويض) ()(2(2 )9)) يسلبر) ج222  األولى)

الصفق ت.

وزيرة االقتصاد واملالية،

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

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

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

والحماية  الصحة  بوزارة  والصيانة  التجهيزات  مدير  إلى  يفوض 

االجتماعية املصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير على 

التوريدات أو الخدمات املبرمة  أو  قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال 

االعتمادات  إطار  في  واملالية  االقتصاد  وزارة  لفائدة  الدولة  لحساب 

الحساب  برسم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزارة  املفوضة 

الخصو�سي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.13.025 الحامل عنوان »الحساب 

الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي«.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير التجهيزات والصيانة أو عاقه عائق ناب عنه رئيس 

بوزارة  والصيانة  التجهيزات  بمديرية  والبرمجة  املمتلكات  قسم 

الصحة والحماية االجتماعية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1406.21 

على  املصادقة  بتفويض   )2021 ماي   19(  1442 شوال   7 في  الصادر 

الصفقات.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى األولى 1443 )29 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق2ار)لوزيـ2)التـ2بــيـة)الـوطيية)و)التعليم)األولي)و)ال2ي ضة)رقـــم)4022.21 

 ((2(2 )2ج) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) ((5 في) صــــ  ر)

بتفويــض)اإلمــض ء)واملص  قة)على)الصفق ت.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

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

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

1429 شوال  من   30 فـي  الصادر   2.05.768 رقـم  املرسوم   وعلــى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في  أكتوبر2008(   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

 بتنظيم التعويض عــن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى

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

بمأموريات في الخارج ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

التربية  لوزارة  العام  الكاتب  بلقاسمي،  يوسف  السيد  إلى  يفوض 

الوطنية والتعليم األولي والرياضة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 

التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة فيما يخص مجالي الرياضة 

ورياض األطفال على ما يلي :

الرياضة  املتعلقة بمجالي  التصرفات اإلدارية  أو  الوثائق  - جميع   1

ورياض األطفال ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -  2

وخارج املغرب ؛

3 - األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق 

جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة 

الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير واالستثمار.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد يوسف بلقاسمي املصادقة على صفقات األشغال 

أو التوريدات أو الخدمات املبرمة برسم ميزانيتي التسيير واالستثمار 

ملجالي الرياضة ورياض األطفال.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�سى.

ق2ار)لوزيـ2)التـ2بــيـة)الـوطيية)و)التعليم)األولي)و)ال2ي ضة)رقـــم)4023.21 
 ((2(2 )2ج) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) ((5 في) صــــ  ر)

بتفويــض)اإلمــض ء)واملص  قة)على)الصفق ت.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

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

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

1429 شوال  من   30 فـي  الصادر   2.05.768 رقـم  املرسوم   وعلــى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في  أكتوبر2008(   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

 بتنظيم التعويض عــن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم  وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلوميترية ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الشؤون  بمديرية  املكلف  رشدي،  املصطفى  السيد  إلى  يفوض 

األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  بوزارة  واملمتلكات  وامليزانية  العامة 

الوطنية  التربية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  والرياضة، 

والتعليم األولي والرياضة فيما يخص مجالي الرياضة ورياض األطفال 

على ما يلي :

1 - جميع الوثائق املتعلقة بتدبير مجال البناء واملمتلكات ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -  2

املغرب ؛

سياراتهم  الستعمال  للموظفين  بالترخيص  املتعلقة  الوثائق   -  3

املعينين  املكان  خارج  املصلحة  لحاجات  التنقل  قصد  الخاصة 

للعمل به ؛

4 - األوامر بقبض املوارد وصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات 

الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى 

الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير واالستثمار.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد املصطفى رشدي املصادقة على صفقات األشغال 

أو التوريدات أو الخدمات في إطار ميزانيتي التسيير واالستثمار ملجالي 

الرياضة ورياض األطفال.
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املادة الثالثة

السيد  ناب عنه  أو عاقه عائق  السيد املصطفى رشدي  إذا تغيب 

الشؤون  بمديرية  السيارات  عادل منصوري، رئيس مصلحة حظيرة 

األوامر  إمضاء  يخص  فيما  وذلك  واملمتلكات  وامليزانية  العامة 

الصادرة للموظفين واألعوان بمجالي الرياضة ورياض األطفال للقيام 

بمأموريات داخل املغرب. 

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�سى.

ق2ار)لوزيـ2)التـ2بــيـة)الـوطيية)و)التعليم)األولي)و)ال2ي ضة)رقـــم)4024.21 

 ((2(2 )2ج) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) ((5 في) صــــ  ر)

بتفويــض)اإلمــض ء.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

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

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

1429 شوال  من   30 فـي  الصادر   2.05.768 رقـم  املرسوم   وعلــى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في  أكتوبر2008(   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

 بتنظيم التعويض عــن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

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

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 75 املكرر منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 )10 ماي 2000(

بشأن   12.81 رقم  القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  بتحديد 

املحلية  والجماعات  الدولة  وأعوان  موظفي  رواتب  من  االقتطاعات 

املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة الرابعة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد بنزرهوني، مدير املوارد البشرية وتكوين 

اإلمضاء والرياضة،  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  بوزارة   األطر 

األولي والرياضة  والتعليم  الوطنية  التربية  نيابة عن وزير  التأشير  أو 

على ما يلي :

بمجالي  العاملين  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  الوثائق  جميع   -

الرياضة ورياض األطفال ؛

العاملين  للموظفين  التأديبية  بالشؤون  املتعلقة  الوثائق  جميع   -

باملجالين املذكورين أعاله ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -

املغرب ؛

- الوثائق املتعلقة بالتصرفات اإلدارية التالية :

باملجالين  العاملين  للموظفين  العمل  باستئناف  اإلنذار  توجيه   •

مبرر  بدون  العمل  عن  االنقطاع  يتعمدون  الذين  املذكورين 

قانوني ؛

للموظفين  بالنسبة  الراتب  من  االقتطاع  مسطرة  تحريك   •

بصفة  العمل  عن  تغيبوا  الذين  املذكورين  باملجالين  العاملين 
أسباب  حول  كتابي  استفسار  توجيه  بعد  وذلك  مشروعة  غير 

تغيبهم ؛

• إيقاف راتب املوظفين العاملين باملجالين املذكورين املؤاخذين  

أجل  انصرام  بعد  عملهم  يستأنفوا  لم  والذين  الوظيفة   بترك 

7 أيام سواء توصلوا برسالة اإلنذار أم تعذر تبليغهم بها.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد بنزرهوني أو عاقه عائق ناب عنه :

- فيما يخص الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون موظفي مجالي الرياضة 

ورياض األطفال :

• السيد محمد الشناع، رئيس قسم التدبير املندمج ملوظفي التعليم 

الدين، نور  مزار  حاج  والسيد  التكوين  ومؤسسات   الثانوي 
التعليم االبتدائي بمديرية  املندمج ملوظفي  التدبير  رئيس قسم 

املوارد البشرية وتكوين األطر وذلك فيما يتعلق بالتدبير املندمج 

للموظفين ؛

بنفس  األولى  الدرجة  من  املتصرف  خيا،  الرحيم  عبد  السيد   •

االنتشار  وإعادة  املوظفين  بحركية  يتعلق  فيما  وذلك  املديرية 

والوضع رهن اإلشارة.
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مجالي  ملوظفي  التأديبية  بالشؤون  املتعلقة  الوثائق   يخص  فيما   -

الرياضة ورياض األطفال :

• السيد محمد الشناع، رئيس قسم التدبير املندمج ملوظفي التعليم 

الدين، نور  مزار  حاج  والسيد  التكوين  ومؤسسات   الثانوي 

التعليم االبتدائي بمديرية  املندمج ملوظفي  التدبير  رئيس قسم 

املوارد البشرية وتكوين األطر.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�سى.

 4025.21 رقم) وال2ي ضة) األولي) والتعليم) الوطيية) التربية) لوزي2) ق2ار)

 ((2(2 )2ج) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) ((5 في) ص  ر)

بتفويض)اإلمض ء.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 

11 من رمضان 1394 )28 سبتمبر 1974( باملصادقة على نص قانون 

املسطرة املدنية وال سيما الفقرتين 4 و 5 من الفصل 354 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية واملنازعات 

بوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، اإلمضاء أو التأشير 

نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة فيما يخص 

مجالي الرياضة ورياض األطفال على ما يلي :

باملجالين  واملنازعات  القانونية  بالشؤون  املتعلقة  الوثائق  جميع   -
املذكورين أعاله ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية ؛

- مقررات انتداب الوكيل القضائي للمملكة للنيابة عن الوزارة أمام 
محكمة النقض ؛

- مقررات أداء املصاريف املرتبطة باألمراض أو الحوادث املنسوبة 
إلى العمل ؛

- الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة بحوادث املصلحة باملجالين 
املذكورين أعاله.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد خالد بنيشو أو عاقه عائق ناب عنه :

- فيما يتعلق بمقررات انتداب الوكيل القضائي للمملكة للنيابة عن 
الوزارة بمجالي الرياضة ورياض األطفال أمام محكمة النقض :

الشؤون  بمديرية  املنازعات  قسم  رئيس  مرودي،  هشام  السيد   •
القانونية واملنازعات.

- فيما يتعلق بمقررات أداء املصاريف املرتبطة باألمراض أو الحوادث 
املتعلقة  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  وكذا  العمل  إلى  املنسوبة 

بحوادث املصلحة بمجالي الرياضة ورياض األطفال :

الشغل  حوادث  مصلحة  رئيسة  البغدادي،  سهام  السيدة   •
الشؤون  بمديرية  املدرسية  والحوادث  املصلحة  وحوادث 

القانونية واملنازعات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر الرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�سى.

ق2ار)لوزيـ2)التـ2بــيـة)الـوطيية)و)التعليم)األولي)و)ال2ي ضة)رقـــم)4026.21 
 ((2(2 )2ج) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) ((5 في) صــــ  ر)

بتفويــض)اإلمــض ء.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

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

1429 شوال  من   30 فـي  الصادر   2.05.768 رقـم  املرسوم   وعلــى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في  أكتوبر2008(   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
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 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالتعليم  واالرتقاء  التعاون  مدير  نحية،  عزيز  السيد  إلى  يفوض 

األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  بوزارة  الخصو�سي  املدر�سي 

الوطنية  التربية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  والرياضة، 

الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة  والتعليم األولي والرياضة على 

بالتعاون والشراكة الخاصة بمجالي الرياضة ورياض األطفال ما عدا 

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

 إذا تغيب السيد عزيز نحية أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد الكبير 

بالتعليم  واالرتقاء  التعاون  بمديرية  التعاون  قسم  رئيس  التيواري، 

املدر�سي الخصو�سي وذلك فيما يتعلق بالتعاون.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�سى.

ق2ار)لوزيـ2)التـ2بــيـة)الـوطيية)و)التعليم)األولي)و)ال2ي ضة)رقـــم)4027.21 

 ((2(2 )2ج) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) ((5 في) صــــ  ر)

بتفويــض)اإلمــض ء.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

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

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

1429 شوال  من   30 فـي  الصادر   2.05.768 رقـم  املرسوم   وعلــى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في  أكتوبر2008(   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الجليل بنزوينة، مهندس الدولة من الدرجة 

املمتازة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم 

 األولي والرياضة على جميع الوثائق اإلدارية الخاصة برياض األطفال

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�سى.

ق2ار)لوزيـ2)التـ2بــيـة)الـوطيية)و)التعليم)األولي)و)ال2ي ضة)رقـــم)4028.21 

 ((2(2 )2ج) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) ((5 في) صــــ  ر)

بتفويــض)اإلمــض ء.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

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

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

1429 شوال  من   30 فـي  الصادر   2.05.768 رقـم  املرسوم   وعلــى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في  أكتوبر2008(   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلمضاء الرياضة،  مدير  حميمز،   محمد  السيد  إلى   يفوض 

األولي والرياضة  والتعليم  الوطنية  التربية  نيابة عن وزير  التأشير  أو 

على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة بمديرية الرياضة بما في ذلك 

األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لنفس املديرية للقيام 

بمأموريات داخل املغرب ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�سى.

ق2ار)لوزيـ2)التـ2بــيـة)الـوطيية)و)التعليم)األولي)و)ال2ي ضة)رقـــم)4029.21 

 ((2(2 )2ج) يسلبر) ج222  األولى) آل  ى) من) ((5 في) صــــ  ر)

بتفويــض)اإلمــض ء.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

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

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

1429 شوال  من   30 فـي  الصادر   2.05.768 رقـم  املرسوم   وعلــى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في  أكتوبر2008(   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحسين قضاض، املفتش العام املكلف بالشؤون 

والرياضة، اإلمضاء األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  بوزارة   اإلدارية 

األولي والرياضة  والتعليم  الوطنية  التربية  نيابة عن وزير  التأشير  أو 

الرياضة  بمجالي  املتعلقة  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  جميع  على 

ورياض األطفال والتي تندرج ضمن اختصاصات املفتشية العامة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�سى.

 3759.21 رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي2) ق2ار)

ب لترجيص) ()(2(2 )9) يسلبر) ج222  األولى) 2)آل  ى) ص  ر)في)

بتسلية)كلية)ج صة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر 
1421 صفر  من   15 بتاريخ   1.00.199 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادة 41 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.10.364 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 
 01.00 41 من القانون رقم  2010( بتطبيق أحكام املادة  )25 أكتوبر 
املتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية »كلية خاصة« 

أو »جامعة خاصة«، كما وقع تغييره، وال سيما املادة 8 منه ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
 )2011 يناير   25 (  1432 صفر  من   20 في  الصادر   232.11 رقم 
بتطبيق أحكام املرسوم رقم 2.10.364 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 
 01.00 رقم  القانون  من   41 املادة  أحكام  بتطبيق   )2010 أكتوبر   25(
خاصة«  »كلية  بتسمية  الترخيص  شأن  في  العالي  التعليم  بتنظيم   املتعلق 

أو »جامعة خاصة« ؛

ورأي  الخاص  العالي  التعليم  تنسيق  لجنة  رأي  استطالع  وبعد 
التوالي بتاريخ العالي املنعقدتين على  التعليم   اللجنة الوطنية لتنسيق 

4 و6 ماي 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يرخص بتسمية كلية خاصة تحت رقم FP24/2/2020 ابتداء من 
السنة الجامعية 2022-2021 :

 «Faculté Euromed de للصيدلة«  األورومتوسطية  »الكلية 
الكائن  مقرها  بفاس  للجامعة األورومتوسطية  التابعة   pharmacie«

بالعنوان التالي : طريق مكناس ص.ب. 51-30000 فاس.

املادة الثانية

تسمية  إشهار  للصيدلة  األورومتوسطية  الكلية  على  يتعين 
في  وكذا  مقرها  واجهة  FP24/2/2020 على  رقم  تحت  »كلية خاصة« 
األمر  تعلق  سواء  املؤسسة  عن  تصدر  نوعها  كان  كيفما  وثيقة  كل 

بمطبوع أو مراسلة أو ورقة إشهارية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



7)جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 

مق2ر)لوزي2)التجهيز)وامل ء)رقم)3850.21)ص  ر)في)9)آل  ى)األولى)ج222 )22) يسلبر)2)2)()ب لتخلي)عن)ملكية)القطع)األرضية)

بإقليم) لوط ) وبني)سيدال) تزطوطين) أفسو،) (: بجل ع ت) والي ضور) بين)آ2سيف) ال2ابط) السي ر) الط2يق) لبي ء) الالزمة)

الي ضور،)مقطع)إقليم)الي ضور.

وزير التجهيز  واملاء،

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

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

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )18 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم  رقم 2.19.78 الصادر  في 4 رجب 1440 )11 مارس 2019( بإعالن أن املنفعة العامة تق�سي ببناء الطريق السيار 

الرابط بين جرسيف والناضور، من ن.ك 000+0 إلى ن.ك 019+104 بأقاليم كرسيف والدريوش والناضور ؛

ببناء  التي تق�سي  العامة  املنفعة  2021( بتجديد إعالن  1442 )26 مارس  12 من شعبان  في  2.21.119 الصادر   وعلى املرسوم رقم 

الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناضور، من ن.ك 000+0 إلى ن.ك 019+104 بأقاليم جرسيف والدريوش والناضور ؛

وبعد االطالع على البحث اإلداري املباشر من 24 مارس إلى 24 ماي 2021 بمكاتب جماعات : أفسو، تزطوطين، وبني سيدال 

لوطا بإقليم الناضور ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء، وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

إلى   0+000 ن.ك  من  والناضور،  جرسيف  بين  الرابط  السيار  الطريق  لبناء  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  عن   يتخلى  

ن.ك 019+104 بجماعات : أفسو، تزطوطين وبني سيدال لوطا بإقليم الناضور، واملبينة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في 

التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000 امللحق بأصل هذا املقرر :
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9)جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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2ججالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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جججالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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5ججالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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7ججالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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9ججالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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22جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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ج2جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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25جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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27جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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29جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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52جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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ج5جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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55جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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57جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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59جالجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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361الجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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363الجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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365الجريدة الرسمية عدد 7059 - 21 جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022( 
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املادة الثانية. - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية

وحرر بالرباط في 9 جمادى األولى 1443 )14 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : نزار  بركة.


