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بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر
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نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصوص)عامة

مجلس) ملنارسة.

مرسوم رقم 2.22.01 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( بتغيير املرسوم 
بتطبيق   )2015 يونيو   4( 1436 16 من شعبان  بتاريخ  رقم 2.15.109 
750القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة........................................ 

ح2ية) ألسعار) و ملنارسة.

مرسوم رقم 2.22.02 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( بتغيير املرسوم 
بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح   1436 صفر   8 بتاريخ  رقم 2.14.652 
 ........................ 750القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة.

 ائزة) لحسن) لثاني)للمخطوطات.)-)إعادة) لتنظيم.

2022( يتعلق بإعادة  1443 )7 فبراير  5 رجب  في  2.22.22 صادر  مرسوم رقم 
750تنظيم »جائزة الحسن الثاني للمخطوطات« ...........................................

للفو ئد) لقابلة) -) لسع2) ألق�صى) للض2 ئ9.)  ملدونة) لعامة)
للخصم)خالل)سنة)))2).

 1443 رجب   6 في  صادر   382.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
للخصم  القابلة  للفوائد  األق�صى  السعر  بتحديد   )2022 فبراير   8(
752والناجمة عن الحسابات الجارية الدائنة للشركاء خالل سنة 2022.......

 لض2يبة)على) لدخل)ب2سم) ألرباح) لعقارية.)-)معامالت)إعادة)
 لتقييم)عن)سنة)))2).

 1443 رجب   6 في  صادر   383.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
)8 فبراير 2022( تحدد بموجبه عن سنة 2022 معامالت إعادة التقييم 

752فيما يخص الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية........................

نصوص)خاصة

 ملو رقة)على)تصاميم)وأنظمة) لتهيئة.
بتغيير  )2022 فبراير   7(  1443 رجب   5 في  صادر   2.22.12 رقم   مرسوم 
1436 شوال  من   19 في  الصادر   2.15.393 رقم  املرسوم   وتتميم 
به املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة   )2015 أغسطس   5( 

 - املوضوعين لتهيئة الجماعة الحضرية لعين عتيق بعمالة الصخيرات 
 ................................................. 754تمارة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
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مرسوم رقم 2.22.13 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( بتغيير وتتميم 
املرسوم رقم 2.14.846 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1436 )29 يناير 2015( 
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة الجماعة 
في  - تمارة وباإلعالن أن  القروية لسيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات 
755ذلك منفعة عامة..................................................................................... 

مرسوم رقم 2.22.042 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( باملوافقة على 
بجماعة  كتامة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم 
 ........ 756وادي املخازن بإقليم القنيطرة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

مو صلة) (- و لتقنيات) لنووية.) و لعلوم) للطاقة)  مل2كز) لوطني)
منح)ضمان) لدولة.

مرسوم رقم 2.22.054 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( بمواصلة منح 
 ........ 756ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.

تفويض) إلمضاء)و لسلطة)و ملصادقة)على) لصفقات.

 1443 اآلخرة  جمادى  من   22 في  صادر   3.06.22 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار 
 ............................ 757)25 يناير 2022( بتفويــض املصادقة على الصفقات

قـــرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 4061.21 صادر في 26 من جمادى األولى 1443 
 ................................................... 758)31 ديسمبر 2021( بتفويض السلطة

في  صادر   107.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
2766 جمادى اآلخرة 1443 )5 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء.................... 

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 285.22 صادر في 14 من جمادى اآلخرة 1443 
766)17 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات............. 

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 286.22 صادر في 17 من جمادى اآلخرة 1443 
767)20 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء........................................................ 

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 287.22 صادر في 21 من جمادى اآلخرة 1443 
768)24 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات............. 

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 288.22 صادر في 21 من جمادى اآلخرة 1443 
772)24 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات............. 

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 289.22 صادر في 21 من جمادى اآلخرة 1443 
780)24 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء........................................................ 

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 293.22 
بتفويض   )2022 يناير   20(  1443 اآلخرة  جمادى  من   17 في  صادر 
785اإلمضاء.................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2022 يناير   20(  1443 اآلخرة  جمادى  من   17 في  صادر   294.22 رقم 
 ........................................ 785بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

جمادى من   22 في  صادر   273.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
786اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء............................................ 

جمادى من   22 في  صادر   274.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
788اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء............................................ 

جمادى من   22 في  صادر   275.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
788اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء............................................ 

جمادى من   23 في  صادر   278.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
790اآلخرة 1443 )26 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات. 

 1443 اآلخرة  جمادى  من   22 في  صادر   292.22 رقم  العدل  لوزير  قرار 
791)25 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات............. 

جمادى من   25 في  صادر   303.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
في  الصادر   617.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 يناير   28(  1443 اآلخرة 
 ................................ 13792 من رجب 1442 )25 فبراير 2021( بتفويض اإلمضاء.

 267.22 قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 
2022( بتغيير القرار  1443 )24 يناير  21 من جمادى اآلخرة  صادر في 
 )2018 سبتمبر   24(  1440 محرم  من   14 في  الصادر   3009.18 رقم 
 ................................................................................... 792بتفويض اإلمضاء.

 268.22 قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 
2022( بتغيير القرار  1443 )24 يناير  21 من جمادى اآلخرة  صادر في 
رقم 379.19 الصادر في 12 من جمادى اآلخرة 1440 )18 فبراير 2019( 
 ................................................................................... 792بتفويض اإلمضاء.

 269.22 قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 
2022( بتغيير القرار  1443 )24 يناير  21 من جمادى اآلخرة  صادر في 
رقم 1554.18 الصادر في فاتح رمضان 1439 )17 ماي 2018( بتفويض 
793اإلمضاء.................................................................................................... 

 270.22 قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 
2022( بتغيير القرار  1443 )24 يناير  21 من جمادى اآلخرة  صادر في 
 )2019 أكتوبر   21(  1441 صفر  من   22 في  الصادر   3326.19 رقم 
 ................................................................................... 793بتفويض اإلمضاء.

تعيين)آم2ين)مساعد1ن)بالص2ف.

في  صادر   281.22 رقم  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  لوزيرة  قرار 
آمرين  بتعيين   )2021 ديسمبر   30(  1443 األولى  جمادى  من   25
794مساعدين بالصرف ونواب عنهم............................................................. 

في  صادر   282.22 رقم  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  لوزيرة  قرار 
آمرين  بتعيين   )2021 ديسمبر   30(  1443 األولى  جمادى  من   25
795مساعدين بالصرف................................................................................. 

في  صادر   283.22 رقم  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  لوزيرة  قرار 
آمر مساعد  بتعيين   )2021 1443 )30 ديسمبر  األولى  25 من جمادى 
797بالصرف ونائب عنه................................................................................. 

في  صادر   284.22 رقم  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  لوزيرة  قرار 
آمر مساعد  بتعيين   )2021 1443 )30 ديسمبر  األولى  25 من جمادى 
797بالصرف ونائب عنه................................................................................. 

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

51.22 صادر في فاتح  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة  جمادى 
798الشهادات................................................................................................. 

52.22 صادر في فاتح  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة  جمادى 
798الشهادات................................................................................................. 

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 53.22  صادر في فاتح 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة  جمادى 
799الشهادات................................................................................................. 

54.22 صادر في فاتح  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة  جمادى 
799الشهادات................................................................................................. 
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55.22 صادر في فاتح  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة  جمادى 
800الشهادات................................................................................................. 

56.22 صادر في فاتح  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة  جمادى 
800الشهادات................................................................................................. 

57.22 صادر في فاتح  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة  جمادى 
801الشهادات................................................................................................. 

58.22 صادر في فاتح  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة  جمادى 
801الشهادات................................................................................................. 

فاتح  في  صادر   59.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة   جمادى 
802الشهادات................................................................................................. 

60.22 صادر في فاتح  قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة  جمادى 
802الشهادات................................................................................................. 

فاتح  في  صادر   61.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة   جمادى 
803الشهادات................................................................................................. 

فاتح  في  صادر   62.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة   جمادى 
803الشهادات................................................................................................. 

فاتح  في  صادر   63.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة   جمادى 
804الشهادات................................................................................................. 

فاتح  في  صادر   64.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة   جمادى 
804الشهادات................................................................................................. 

فاتح  في  صادر   65.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة   جمادى 

805الشهادات................................................................................................. 

فاتح  في  صادر   66.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة   جمادى 

805الشهادات................................................................................................. 

فاتح  في  صادر   67.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة   جمادى 

806الشهادات................................................................................................. 

فاتح  في  صادر   68.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   4(  1443 اآلخرة   جمادى 

806الشهادات................................................................................................. 

وال1ة) هة)سوس)-)ماسة.)-) لتخلي)عن)ملكية)قطعة)أرضية.

 مقرر لوزير التجهيز واملاء رقم 2538.21 صادر في 22 من جمادى اآلخرة 1443

الغابوية األرضية  القطعة  ملكية  عن  بالتخلي   )2022 يناير   25( 

 رقم 985 الالزمة لبناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون بين

تيزنيت  إقليم  وحدود  شرقا   1 رقم  الوطنية  بالطريق   601+938 ن.ك 

بوالية  تيزنيت  بإقليم  اللي  بوعبد  سيدي  بجماعة  جنوبا  إفني  وسيدي 

807جهة سوس - ماسة.................................................................................. 

إعالنات)وبالغات

 ملجلس) ألعلى)للسلطة) لقضائية.

الئحة بأسماء السيدات والسادة القضاة الفائزين في انتخابات ممثلي القضاة 

808باملجلس األعلى للسلطة القضائية للوالية الثانية 2026-2022..............
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 ((2(( ربف 21) (7( ر299  ر 9) (5 في) صادر) ((.((.22 رقم) م2سوم)
6ر29  شعبان) من) (26 بتاريخ) ((.25.229 رقم) بتغييف) مل2سوم)
)9)1ونيو)225)()بتطبيق) لقانون)رقم)ر2.2)) ملتعلق)بمجلس)

 ملنارسة.

رئيس الحكومة،

من  16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم  على  االطالع   بعد 
املتعلق   20.13 رقم  القانون  بتطبيق   )2015 يونيو   4(  1436 شعبان 

بمجلس املنافسة ؛

جمادى من   24 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخرة 1443 )27 يناير 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2 من املرسوم املشار إليه  تغير، على النحو التالي، مقتضيات املادة 
أعاله رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 )4 يونيو 2015( :

املكلفة   ..........................  13 املادة  أحكام  - ألجل تطبيق   .2 »املادة 
»باالقتصاد واملالية.«

املادة الثانية

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
وزيرة االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

((2(( ربف 21) (7( ر299  ر 9) (5 في) صادر) ((.((.2( رقم)  م2سوم)
6ر29 صفــــ2) (8 بتـــاريــــخ) ((.29.65( رقــــم)  بتغييف) ملـــ2ســــوم)
)229.2) ملتعلق) رقم) بتطبيق) لقانون) ()(229 ديسمبف) )راتح)

بح2ية) ألسعار)و ملنارسة.

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

جمادى من   24 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخرة 1443 )27 يناير 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املادتين  من  األخيرة  الفقرة  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تغير، 

في  الصادر   2.14.652 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   35 و   34

8 صفر 1436 )فاتح ديسمبر 2014( :

»املادة 34 )الفقرة األخيرة(. - يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى مديرية 

»املنافسة واألسعار واملقاصة التابعة لوزارة االقتصاد واملالية.«

املديرية  إلى  اللجنة  بكتابة  يعهد   - األخيرة(.  )الفقرة   35 »املادة 

»املشار إليها في الفقرة األخيرة من املادة 34 أعاله.«

املادة الثانية

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

وزيرة االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م2سوم)رقم))).)).))صادر)في)5)ر 9)ر299 )7)ربف 21)))2)()1تعلق)

بإعادة)تنظيم)» ائزة) لحسن) لثاني)للمخطوطات«

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 90 منه ؛

1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.328 رقم  املرسوم   وعلى 

)10 نوفمبر 2006( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة ؛

في الصادر   3200.21 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار   وعلى 

28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات 

إلى الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ؛

جمادى من   24 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

اآلخرة 1443 )27 يناير 2022(،

نصوص)عامة
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يعاد تنظيم »جائزة الحسن الثاني للمخطوطات« املحدثة بموجب 
 قرار وزير الدولة املكلف بالشؤون الثقافية رقم 1234.79 الصادر في

سنوية  جائزة  باعتبارها   ،)1979 دجنبر   3(  1400 محرم  من   13
تمنحها السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة، وتهم املخطوطات املتعلقة 
باللغة  واملكتوبة  اإلسالمية  التقاليد  أو  املغربية  والحياة  بالتاريخ 

العربية أو األمازيغية أو بالتعبير الحساني.

مثل  رسمية  وثائق  إما  املذكورة  املخطوطات  تكون  أن  ويمكن 
وثائق  وإما  القانونية،  والفتاوى  العدلية  والرسوم  الشريفة  الظهائر 
خاصة مثل املراسالت والكراسات واملذكرات واليوميات الشخصية 
واألغاني  واألشعار  الدراسات  مجموعات  أو  الحسابية،  واألوراق 

والقصص والحكايات.

املا�صي على  إشهادا  والوثائق  املخطوطات  هذه  تشكل  أن   ويجب 
مجرد  أكانت  سواء  به  املقدمة  الشكل  كان  وكيفما  عهدها  كان  أيا 

كتابات في أوراق منفصلة أو مجمعة في دفاتر.

املادة 2

املخطوطات  ألحسن  للمخطوطات«  الثاني  الحسن  »جائزة  تمنح 
الوطني  التراث  من  نفيسة  نوادر  باعتبارها  مالكوها،  يرشحها  التي 
تغني  ولكونها  الوطني،  للتراث  أساسية  وروافد  والوثائقي  املخطوط 

الخزانة التراثية املغربية.

املادة 3

تشتمل »جائزة الحسن الثاني للمخطوطات« على جوائز تقديرية 
جهوية وعلى جائزة وطنية كبرى.

املادة 4

للمملكة،   )12( عشر  اإلثنتي  الجهات  في  التقديرية  الجائزة  تمنح 
ويحدد مبلغها في ثالثين ألف )30.000( درهم.

الفائزة  املخطوطات  ألحسن  الكبرى  الوطنية  الجائزة  وتمنح 

بالجائزة التقديرية املوزعة في الجهات اإلثنتي عشرة، وتحدد قيمتها في 

مائة ألف )100.000( درهم.

املادة 5

للثقافة الجهوية  املديريات  لدى  املرشحة  املخطوطات   تودع 

أو املديريات اإلقليمية التابعة لها، ويسلم عن كل منها وصل من لدن 

باملعلومات  مخطوطة  كل  ترفق  أن  ويجب  تسلمتها،  التي  املصلحة 

ورقم  والشخ�صي  العائلي  اسمه  سيما  وال  بمالكها،  املتعلقة  الدقيقة 

إرجاع  يتسنى  كي  للتعريف وعنوانه ومهنته وهاتفه  الوطنية  بطاقته 

املخطوطة إليه.

املادة 6

علمية،  لجنة  سنويا  بالثقافة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تعين 
تتكون من سبعة )7( أعضاء مختصين في علم املخطوطات والوثائق، 
يعهد إليها بتلقي املخطوطات والوثائق املرشحة التي تتسلمها مختلف 
املديريات الجهوية للثقافة واملديريات اإلقليمية التابعة لها، وتجميعها 
ودراستها والبحث فيها وتحديد الفائز منها بالجائزة التقديرية الجهوية 

املشار إليها في املادة 4 أعاله.

من الكبرى  الوطنية  بالجائزة  الفائز  تحديد  اللجنة  تتولى   كما 
بين الفائزين بالجوائز التقديرية الجهوية.

يحدد  مرجعيا  دليال  بالثقافة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تعد 
كيفيات سير اللجنة العلمية.

وتنتخب اللجنة العلمية من بين أعضائها رئيسا ومقررا خالل أول 
اجتماع لها.

لوزارة  التابعة  واملحفوظات  والخزانات  الكتاب  مديرية  تتولى 
الشباب والثقافة والتواصل أعمال كتابة هذه اللجنة.

املادة 7

في  أعضائها  بكامل  النهائية،  املداولة  عند  العلمية،  اللجنة  تجتمع 
جلسة واحدة سرية ومغلقة، تحرر تقريرا نهائيا معلال للمخطوطات 
الفائزة. ويسلم التقرير للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة التي تعلن 

عن الفائزين بالجوائز التقديرية الجهوية والجائزة الوطنية الكبرى.

املادة 8

عن  العلمية  اللجنة  ألعضاء  صافية  جزافية  تعويضات  تمنح 
مشاركتهم في أشغالها تحدد في عشرة آالف )10.000( درهم لكل عضو.

املادة 9

كانت  إذا  أو  مرشحة  غير  ملخطوطات  الجائزة  منح  يجوز  ال 
للتاريخ بالنسبة  أهمية  تكت�صي  ال  املقدمة  والوثائق   املخطوطات 

أو الحضارة املغربية أو الثقافة املغربية بوجه عام.

مخطوطات لفائدة  الجائزة  منح  األحوال  من  حال  بأي  يجوز   وال 
أو وثائق سبقت مكافأتها.

لعضو للمخطوطات«  الثاني  الحسن  »جائزة  منح  يجوز  ال   كما 
في اللجنة العلمية املذكورة.

املادة 10

الجائزة،  منح  بعد  أصحابها  إلى  والوثائق  املخطوطات  ترجع 
الوطنية  املكتبة  لدى  منها  املأخوذة  واملستنسخات  بالصور  ويحتفظ 
ولدى  املغرب  أرشيف  مؤسسة  ولدى  بالرباط  املغربية  للمملكة 
الشباب  لوزارة  التابعة  واملحفوظات  والخزانات  الكتاب  مديرية 

والثقافة والتواصل.
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والتواصل  والثقافة  الشباب  وزارة  وشعار  اسم  تسجيل  ويتعين 

 بأسفل أوراق وصفحات هذه املخطوطات أو الوثائق أثناء تصويرها

أو رقمنتها.

ويمكن للجنة العلمية أن تو�صي، بترميم املخطوطات بعد موافقة 

 مالكيها، وال سيما تلك التي ترى أن لها قيمة علمية وتاريخية وتحتاج

إلى الترميم.

املادة 11

وكذا  للمخطوطات  الثاني  الحسن  لجائزة  املالي  الغالف  يرصد 

برسم  املبرمجة  االعتمادات  من  العلمية  اللجنة  أعضاء  تعويضات 

الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق الوطني للعمل 

الثقافي«.

ويمكن تغيير قيمة الجائزة وكذا تعويضات أعضاء اللجنة العلمية 

بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين املكلفتين بالثقافة وباملالية.

املادة 12

تسلم الجوائز في احتفال تحدد وزارة الشباب والثقافة والتواصل 

تاريخه ومكانه.

املادة 13

ينسخ قرار وزير الدولة املكلف بالشؤون الثقافية رقم 1234.79 

»جائزة  بإحداث   )1979 دجنبر   3(  1400 محرم  من   13 في  الصادر 

الحسن الثاني« كما وقع تغييره وتتميمه.

املادة 14

الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  إلى 

االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية كل واحد فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد 

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

ر299  ر 9) (6 في) )).)8ر)صادر) رقم) و ملالية) لوزي2ة) القتصاد) ق2 ر)

للفو ئد) لقابلة) بتحد1د) لسع2) ألق�صى) ()(2(( ربف 21) (8(

للش2كاء) عن) لحسابات) لجارية) لد ئنة) و لنا مة) للخصم)

خالل)سنة)))2).

وزيرة االقتصاد واملالية،

العامة  املدونة  من   35 و   )2°  - ألف   -  II(  10 املادتين  على  بناء 

 للضرائب املحدثة بموجب املادة 5 من قانون املالية رقم 43.06 للسنة

 املالية 2007 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ

10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006( كما تم تغييرها وتتميمها ؛

وبعد االطالع على أسعار الفوائد املستحقة عن سندات الخزينة 

لستة أشهر من سنة 2021،

قررت ما يلي :

املادة األولى

إلى  املدفوعة  للخصم  القابلة  للفوائد  األق�صى  السعر  يحدد 

الشركاء عن املبالغ التي أقرضوها للشركة والتي يستلزمها االستغالل 

في %1,42 برسم سنة 2022.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 رجب 1443 )8 فبراير 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ر299  ر 9) (6 في) )).ر8ر)صادر) رقم) و ملالية) لوزي2ة) القتصاد) ق2 ر)

معامالت) ((2(( سنة) عن) بمو به) تحدد) ()(2(( ربف 21) (8(

إعادة) لتقييم)ريما)1خص) لض2يبة)على) لدخل)ب2سم) ألرباح)

 لعقارية.

وزيرة االقتصاد واملالية،

للضرائب املحدثة  العامة  املدونة  II-65 من  املادة  بناء على أحكام 

 ،2007 املالية  للسنة   43.06 رقم  املالية  قانون  من   5 املادة  بموجب 

ذي  10 بتاريخ   1.06.232 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006( كما وقع تغييرها وتتميمها،
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قررت ما يلي :

املادة األولى

يخص  فيما  التقييم  إعادة  معامالت   2022 سنة  برسم  تحدد 

 II-65 الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية املشار إليها في املادة

من املدونة العامة للضرائب املشار إليها أعاله على النحو التالي :

 ملعامالت لسنو ت

%3السنة 1945 والسنوات السابقة
194650,225
194739,112
194827,574
194922,151
195021,635
1951 19,218
195216,399
195315,878
195417,315
195516,399
195613,926
195714,676
195812,000
195912,000
196011,546
196111,016
196210,833
19639,967
19649,592
19659,269
19669,308
19679,475
19689,410
19699,089
19708,997
19718,581
19728,144
19738,041
19747,185
19756,227
19765,684
19775,231
19784,703
19794,366
19804,041
19813,604
19823,238
19833,110

 ملعامالت لسنو ت

19842,683
19852,541
19862,309
19872,270
19882,218
19892,140
19902,000
19911,829
19921,740
19931,650
19941,583
19951,507
19961,468
19971,456
19981,417
19991,405
20001,379
20011,366
20021,337
20031,325
2004  1,299
20051,287
20061,246
20071,220
20081,177
20091,139
20101,128
20111,119
20121,106
20131,087
20141,082
20151,065
20161,049
20171,042
20181,023
20191,021
20201,014
20211

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 رجب 1443 )8 فبراير 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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م2سوم)رقم))2.)).))صادر)في)5)ر 9)ر299 )7)ربف 21)))2)()بتغييف)

وتتميم) مل2سوم)رقم)ر9ر.25.)) لصادر)في)29)من)شو ل)6ر29 

)5)أغسطس)225)()باملو رقة)على) لتصميم)و لنظام) ملتعلق)

بعمالة) لعين)عتيق) لتهيئة) لجماعة) لحض2ية) به) ملوضوعين)

 لصخيف ت)-)تمارة)وباإلعالن)أن)في)ذلك)منفعة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 

الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

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

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.15.393 الصادر في 19 من شوال 1436 

)5 أغسطس 2015( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 

لتهيئة الجماعة  الحضرية لعين عتيق بعمالة الصخيرات - تمارة وباإلعالن 

أن في ذلك منفعة عامة ؛

وعلى محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

22 ديسمبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة عين عتيق من 24 مارس 

إلى 22 أبريل 2021 ؛

وحيث إن مجلس جماعة عين عتيق لم يبد أي اقتراح بعد انصرام 

املذكور  القانون  من   24 املادة  في  عليهما  املنصوص  الشهرين  أجل 

رقم 12.90 ؛

املنعقدة  العموم  تعرضات  بدراسة  املكلفة  اللجنة  محضر  وعلى 

بتاريخ 2 نوفمبر 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

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

رقم 2.15.393 الصادر في 19 من شوال 1436 )5 أغسطس 2015( :

»املادة األولى. - يوافق على التصميم رقم AUST 06/2021 والنظام 

عتيق  عين  بجماعة  الفالحية  املنطقة  لتهيئة  املوضوعين  به  »املتعلق 

»بعمالة الصخيرات - تمارة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

»يبقى التصميم رقم AUT 02/2015 والنظام املتعلق به املوضوعين 

رقم 2.15.393  باملرسوم  عليهما  واملوافق  عتيق  عين  جماعة  »لتهيئة 

املذكورة،  الجماعة  يخص  فيما  املفعول  ساري  أعاله،  إليه  »املشار 

»ما عدا املنطقة الفالحية املبينة في الفقرة األولى أعاله.«

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  عتيق  عين  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

نصوص)خاصة
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م2سوم)رقم)ر2.)).))صادر)في)5)ر 9)ر299 )7)ربف 21)))2)()بتغييف)

6ر29  8)ربيع) آلخ2) في) وتتميم) مل2سوم)رقم)29.896.)) لصادر)

225)()باملو رقة)على) لتصميم)و لنظام) ملتعلق)به) )9))1نا21)

 ملوضوعين)لتهيئة) لجماعة) لق2وية)لسيدي)1حيى)زعيف))بعمالة)

 لصخيف ت)-)تمارة)وباإلعالن)أن)في)ذلك)منفعة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

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

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.14.846 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1436 

به املوضوعين  املتعلق  التصميم والنظام  باملوافقة على   )2015 )29 يناير 

تمارة   - الصخيرات  بعمالة  زعير  يحيى  لسيدي  القروية  الجماعة  لتهيئة 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وعلى محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 

22 ديسمبر 2020 ؛

من  زعير  يحيى  سيدي  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

فاتح إلى 30 أبريل 2021 ؛

خالل  املجتمع  زعير  يحيى  سيدي  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

دورته العادية املنعقدة بتاريخ 12 ماي 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من املرسوم املشار إليه 

أعاله رقم 2.14.846 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1436 )29 يناير 2015( :

»املادة األولى. - يوافق على التصميم رقم AUST 07/2021 والنظام 

»املتعلق به املوضوعين لتهيئة املنطقة الفالحية بجماعة سيدي يحيى 

»زعير بعمالة الصخيرات - تمارة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

به  املتعلق  والنظام   AUST 02/2014 رقم  التصميم  »يبقى 

باملرسوم  عليهما  واملوافق  عتيق  عين  جماعة  لتهيئة  »املوضوعين 

»رقم 2.14.846 املشار إليه أعاله، ساري املفعول فيما يخص الجماعة 

»املذكورة، ما عدا املنطقة الفالحية املبينة في الفقرة األولى أعاله.«

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة سيدي يحيى زعير تنفيذ ما جاء في 

هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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 ((2(( ربف 21) (7( ر299  ر 9) (5 في) صادر) ((.((.29( رقم) م2سوم)

باملو رقة)على) لتصميم)و لنظام) ملتعلق)به) ملوضوعين)لتهيئة)

م2كز)كتامة)بجماعة)و دي) ملخازن)بإقليم) لقنيط2ة)وباإلعالن)

أن)في)ذلك)منفعة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

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

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 28 يوليو 2020 ؛

من  املخازن  وادي  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

25 مارس إلى 25 أبريل 2021 ؛

دورته  خالل  املجتمع  املخازن  وادي  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ 5 ماي 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

05.281.07.07/2019 والنظام املتعلق  يوافق على التصميم رقم 

بإقليم  املخازن  وادي  بجماعة  كتامة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به 

القنيطرة وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة وادي املخازن تنفيذ ما جاء في هذا 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

 ((2(( ربف 21) (9( ر299  ر 9) (7 في) صادر) ((.((.259 رقم) م2سوم)

للطاقة)و لعلوم) للم2كز) لوطني) بمو صلة)منح)ضمان) لدولة)

و لتقنيات) لنووية.

رئيس الحكومة،

12.02 املتعلق باملسؤولية املدنية في مجال  بناء على القانون رقم 

 1.04.278 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النووية،  األضرار 

 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 )7 يناير 2005(، والسيما املادتين 22

و 24 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع األول 1427 

باملسؤولية  املتعلق   12.02 رقم  القانون  لتطبيق   )2006 أبريل   21(

املدنية في مجال األضرار النووية، والسيما املادة 4 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.71 الصادر في 7 رجب 1442 )19 فبراير 2021( 

والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني  للمركز  الدولة  ضمان  منح  ملواصلة 

النووية برسم سنة 2021 ؛

ووزيرة  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  وزيرة  من  وباقتراح 

االقتصاد واملالية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  بموجب  عليه  املنصوص  ضمانها  منح  الدولة  تواصل 

والعلوم  للطاقة  الوطني  للمركز   2.05.1560 رقم  أعاله  إليه  املشار 

حدود  في  األخير  لهذا  املدنية  املسؤولية  لتغطية  النووية  والتقنيات 

في  عليه  املنصوص  الخاصة  السحب  حقوق  من  ماليين  خمسة  مبلغ 

املادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 12.02.

 2022 يسري مفعول مواصلة منح ضمان الدولة ابتداء من فاتح يناير 

وينتهي في 31 ديسمبر 2022.

املادة الثانية

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  تنفيذ هذا  يسند 

املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  واملالية ووزيرة  االقتصاد  وزيرة 

كل واحدة منهما فيما يخصها.

وحرر بالرباط في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

 ق2 ر)ل2ئيس) لحكومة)رقم))).26.ر)صادر)في))))من) مادى

 آلخ2ة)ر299 )5))1نا21)))2)()بتفويــض) ملصادقة)على) لصفقات

رئيس الحكومة،

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

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

 وعلى املرسوم رقم 2.05.1016 الصادر في 12 من جمادى اآلخرة 1426

)19 يوليو 2005( بإحداث الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

»صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية« ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.05.1017 الصادر في 12 من جمادى اآلخرة 1426

إطار  في  املبرمجة  النفقات  تنفيذ  بمساطر  املتعلق   )2005 يوليو   19(

املبادرة  دعم  »صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب 

الوطنية للتنمية البشرية« ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1428 3 شوال  3.96.07 الصادر في   وعلى قرار الوزير األول رقم 

)15 أكتوبر 2007( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم كما 

وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد بن عالل، الكاتب العام إلقليم القنيطرة، 

خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  نفقات  بصرف  املساعد  اآلمر 

املسمى »صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية«، املصادقة 

وكذا  وفسخها  الخدمات  أو  التوريدات  أو  األشغال  صفقات  على 

الحساب  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  إطار  في  املبرمة  االتفاقيات 

املذكور.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالربـاط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 قـــ2 ر)لوزي2ة) القتصاد)و ملالية)رقم)2).9262)صادر)في)6))من) مادى) ألولى)ر299 )2ر)ديسمبف)2)2))

بتفويض) لسلطة

وزيـرة االقتصـاد واملالية،

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

تغييره ؛

سيما وال  الصرف  نظام  جنح  بزجر  املتعلق  أغسطس1949(   30(  1368 القعدة  ذي   5 في  الصادر  الشريف  الظهير   وعلى 

الفصل 10 منه ؛

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

قانون املسطرة املدنية وال سيما الفصل 34 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد 

واملالية،

قررت ما يلي :

املـادة األولى

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

فيما يخص قضايا نظام الصرف وذلك حسب دوائر نفوذ االختصاص الترابي لنفس اإلدارة :
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14 من ربيع في  2958.21 الصادر  القرار رقم  بالجريدة الرسمية وينسخ  القرار  - ينشر هذا  الثانيـة.   املادة 

األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 227.(( رقم) و ل2ياضة) و لتعليم) ألولي) لوزي2) لتفبية) لوطنية) ق2 ر)
بتفويض) ()(2(( 1نا21) (5( ر299  )) مادى) آلخ2ة) في) صادر)

 إلمضاء.

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 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 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املركزية  املحاسبة  قسم  رئيس  عبودي،  نبيل  السيد  إلى  يفوض 

بمديرية الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات بوزارة التربية الوطنية 

والتعليم األولي والرياضة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التربية 

الوطنية والتعليم األولي والرياضة فيما يخص مجالي الرياضة ورياض 

تفويض  أو  تحويل  أو  وصرف  املوارد  بقبض  األوامر  على  األطفال 

جميع  على  عامة  وبصفة  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 

الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير واالستثمار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 جمادى اآلخرة 1443 )5 يناير 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�صى.

 ق2 ر)لوزي2) لنقل)و للو يستيك)رقم))).85))صادر)في)29)من) مادى
و ملصادقة) بتفويض) إلمضاء) ()(2(( 1نا21) (27( ر299   آلخ2ة)

على) لصفقات.

وزير النقل واللوجيستيك،

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 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 ؛

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

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة مالكة السويلمي، رئيسة قسم الشؤون العامة 
التأشير  أو  اإلمضاء  والعامة،  والقانونية  اإلدارية  الشؤون  بمديرية 
نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك على األوامر بصرف االعتمادات 
 وقبض املوارد وعلى الوثائق املثبتة للنفقات وصرف اعتمادات االلتزام

املفتوحة بامليزانية العامة لوزارة النقل واللوجيستيك.

املادة الثانية

لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  السويلمي  مالكة  السيدة  إلى  يفوض 
ذلك  في  بما  التالية وفسخها  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح 
اإلمضاء على اإلعذارات املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة النقل 

واللوجيستيك : 

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم ؛ 

- اتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات التي 

 50.000 يفوق  ال  مبلغها  كان  إذا  املوردون  أو  املقاولون  يقدمها 

درهم.
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قسم  باختصاصات  املتعلقة  الوثائق  إمضاء  إليها  يفوض  كما 

الشؤون العامة بمديرية الشؤون اإلدارية والقانونية والعامة بما في 

ذلك كل من :

- القرارات املتعلقة بإحداث شساعات النفقات واملداخيـل وقرارات 

وزارة  مصالح  مختلف  لدى  واملداخيل  النفقات  شسيعي  تعيين 

النقل واللوجيستيك ؛

- األوامر الصـادرة لجميع املوظفين واألعوان التابعين لوزارة النقل 

واللوجيستيك للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الثالثة

عنها  نابت  عائق  عاقها  أو  السويلمي  مالكة  السيدة  تغيبت  إذا 

بمديرية  املحاسباتي  التدبير  مصلحة  رئيسة  أرزقي،  السيدة سميرة 

التفويض  يخص  فيما  وذلك  والعامة  والقانونية  اإلدارية  الشؤون 

للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء  أعاله وكذا  األولى  املادة  موضوع 

للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الرابعة

1443 ربيع األول  14 من  في  الصادر   3056.21 القرار رقم   ينسخ 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى اآلخرة 1443 )17 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 ق2 ر)لوزي2) لنقل)و للو يستيك)رقم))).86))صادر)في)27)من) مادى

 آلخ2ة)ر299 )2))1نا21)))2)()بتفويض) إلمضاء

وزير النقل واللوجيستيك،

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 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 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 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عادل باهي، مدير االستراتيجية والقيادة والتنسيق 

بين أنواع النقل، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك 

على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة 

املفتوحة  االلتزام  اعتمادات  وصرف  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

مرفقي  وميزانيتي  واللوجيستيك  النقل  لوزارة  العامة  امليزانية  برسم 

التجارية«  املالحة  »مديرية  املسميين  مستقلة  بصورة  املسيرين  الدولة 

و»املديرية العامة للطيران املدني« وميزانية الحساب الخصو�صي للخزينة 

املسمى »صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين 

املدن«.

الدولة  التأشير على ميزانيتي مرفقي  أو  إليه اإلمضاء  كما يفوض 

 املسيرين بصورة مستقلة املسميين »مديرية املالحة التجارية« و »املديرية

العامة للطيران املدني« وميزانية الحساب الخصو�صي للخزينة املسمى 

بين  والرابط  الحضري  الطرقي  النقل  إصالحات  مواكبة  »صندوق 

املدن«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عادل باهي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير النقل 

واللوجيستيك على الوثائق وكذا التصرفات اإلدارية التي تدخل ضمن 

املنصوص عليها واللوجيستيك  النقل  لوزارة  املسندة   االختصاصات 

جمادى من   25 في  الصادر   2.21.968 رقم  املرسوم  من   11 املادة   في 

األولى 1443 )30 ديسمبر 2021( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة 

النقل واللوجيستيك ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إليه إمضاء األوامر الصادرة لجميع املوظفين واألعوان 

التابعين لوزارة النقل واللوجيستيك للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

رضا  السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  باهي  عادل  السيد  تغيب  إذا 

والقيادة  االستراتيجية  بمديرية  البرمجة  مصلحة  رئيس  الدرويش، 

والتنسيق بين أنواع النقل وذلك فيما يخص التفويض موضوع هذا 

القرار.
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املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

من) مادى ((2 في) )).87))صادر) رقم) و للو يستيك) لوزي2) لنقل)  ق2 ر)

و ملصادقة) بتفويض) إلمضاء) ()(2(( 1نا21) ((9( ر299   آلخ2ة)

على) لصفقات.

وزير النقل واللوجيستيك،

ربيع   4 في  الصادر   1.21.111 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

وقع  كما  الحكومة  أعضاء  بتعيين   )2021 أكتوبر   11( األول 1443 

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

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

 وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين 

على  واللوجيستيك  النقل  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بعده 

الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية الخاصة باملصالح التابعة لهم :

الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  مقررات   -

التالية وفسخها بما في ذلك اإلمضاء على اإلعذارات املبرمة في إطار 

واللوجيستيك  النقل  وزير  لدن  من  إليهم  املفوضة  االعتمادات 

من امليزانية العامة لوزارة النقل واللوجيستيك وميزانية الحساب 

النقل  إصالحات  مواكبة  »صندوق  املسمى  للخزينة  الخصو�صي 

الطرقي الحضري والرابط بين املدن« :

وكذا  املفتوحة  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 

30.000.000 درهم ؛ 

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم.

- التصرفات اإلدارية الخاصة بتأمين التركيبة املالية وتتبع املشاريع 

الوطنية  القروض  مانحي  طرف  من  املمولة  الجهوي  الطابع  ذات 

أو الدولية أو في إطار التعاون الدولي أو عن طريق الشراكة ؛

- اإلجراءات املتعلقة بإعداد وتنفيذ وتتبع امليزانية املخصصة للجهة ؛

إطار  في  املبرمجة  باملشاريع  الخاصة  باملعطيات  املتعلقة  الوثائق   -

قوانين املالية على صعيد الجهة ؛

بتنفيذ  واملتعلقة  الجهوية  املديرية  طرف  من  املنجزة  التقارير   -

وتدبير قوانين املالية على صعيد الجهة ؛

- مؤشرات األهداف املسطرة لبرامج االستثمار على الصعيد الجهوي 

املعدة من طرف املديرية الجهوية ؛

- اإلجراءات املتعلقة بدراسة مشاريع عقود واتفاقيات الشراكة التي 

تتعلق باختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك على صعيد الجهة ؛

- التصرفات اإلدارية املتعلقة بتتبع وتنفيذ االتفاقيات املوقعة من 

طرف وزارة النقل واللوجيستيك على صعيد الجهة ؛

- تفحص وتتبع امللفات الخاصة بالبيئة والتنمية املستدامة املتعلقة 

باالتفاقيات املبرمة في إطار التعاون والعالقات الدولية ؛

وبلورة  األشغال  جودة  تحسين  في  املساهمة  اإلدارية  التصرفات   -

املعايير وإنجاز دفاتر التحمالت املشتركة ودالئل اإلرشادات وكذا 

دفاتر التحمالت الخاصة واملساطر ؛

مجال  في  الخبرة  ونقل  القانونية  باالستشارات  املتعلقة  الوثائق   -

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات  لفائدة  واللوجيستيك  النقل 

واللوجيستيك التابعة للجهة ؛

للوزارة  التابعة  للمشاريع  والتقنية  املعمارية  البرمجة  دراسات   -

درهم  مليون  عشرون  كلفتها  تتجاوز  ال  التي  الجهوي  ذات البعد 

)20.000.000 درهم( ؛

العمومية  املباني  وتأهيل  صيانة  بمشاريع  املتعلقة  الدراسات   -

التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك على صعيد الجهة ؛
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السالمة  وتجهيزات  الطرقي  التشوير  ببرامج  املتعلقة  الدراسات   -

الطرقية املخطط إنجازها من طرف املديريات اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك على صعيد الجهة ؛

- التهيئة الخاصة بالسالمة الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

- محاضر تقييم العمليات املنجزة والتتبع السنوي ملؤشرات نجاعة 

األداء للبرامج على املستوى الجهوي ؛

الطابع  ذات  املهنيين  مطالب  وتتبع  بمعالجة  املتعلقة  الوثائق   -

الجهوي ؛

- اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ التصميم املديري لالتمركز اإلداري على 

مستوى الجهة ؛

نسخ  مطابقة  على  لإلشهاد  عنهم  ونوابا  املوظفين  تعيين  قرارات   -

الوثائق ألصولها على صعيد الجهة ؛

واإللغاء  والسحب  والتحويل  والتغيير  والتمديد  الترخيص  قرارات   -

للمشاريع  بالنسبة  العام  الدولة  مللك  املؤقت  باالحتالل  الخاصة 

االستثمارية التي ال تدخل ضمن االختصاصات املفوضة لوالة الجهات 

والتي ال تفوق قيمتها مائتي مليون درهم )200.000.000 درهم( ؛

- الوثائق والتصرفات الخاصة بتدبير وحماية واملحافظة على ملك 

الدولة العام على الصعيد الجهوي املتعلقة باإلجراءات التالية : 

•  تتبع مشاريع االستثمار املفوضة إلى والة الجهات ؛

•  السهر على تتبع مسطرة حاالت الترامي على ملك الدولة العام ؛

•  ملفات تحديد ملك الدولة العام ؛

•  ضمان تتبع عمليات مراقبة وحماية ملك الدولة العام ؛

•  تتبع تحصيل اإلتاوات املترتبة عن استغالل ملك الدولة العام.

- التنسيق بين البرامج القطاعية على صعيد الجهة ؛

املباني  داخل  والروبورتاجات  األفالم  بتصوير  الترخيص  قرارات   -

 التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك بناء على رأي املديرية اإلقليمية

املعنية ؛ 

اقتراح  على  بناء  للجهة  التابعة  اإلدارية  املساكن  إسناد  قرارات   -

لجنة اإلسناد ؛

- محاضر تتبع أعمال اللجنة اإلدارية لتقييم العقارات موضوع نزع 

امللكية ؛

- تدبير املنازعات وتنفيذ األحكام الصادرة في مختلف القضايا التي 

تكون وزارة النقل واللوجيستيك طرفا فيها على صعيد الجهة ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

- انتداب املحامين للدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي 

تكون وزارة النقل واللوجيستيك طرفا فيها ؛

- مقررات أداء أتعاب املحامين الذين تم انتدابهم على صعيد الجهة 

تكون  التي  للقضايا  بالنسبة  الدولة  مصالح  عن  الدفاع  أجل  من 

وزارة النقل واللوجيستيك طرفا فيها ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص : 

•  تدبير الشؤون اإلدارية الخاصة باملديرين اإلقليميين للتجهيز 

إمضاء  ذلك  في  بما  الجهة  صعيد  على  واللوجيستيك  والنقل 

األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

باستثناء  الجهة  صعيد  على  املوظفين  حركية  قرارات  اتخاذ    •

حركية املسؤولين ؛ 

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  • إمضاء 

اململكة ؛

•  اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

•  ملفات حوادث وإصابات العمل ؛

السكن  عن  االستثنائية  والتعويضات  العائلية  • التعويضات 

وتعويضات موزعي املكاملات الهاتفية ؛

•  إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين 

املرتبين في السلم 11 ؛

في  املرتبين  باملوظفين  الثانية  الدرجة  من  العقوبات  إنزال    •

السلم 10 وما تحت ؛

•  العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛

•  اإلحالة على التقاعد ؛

•  التنقيـط ؛

املياومين  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير    •

والعرضيين ؛

• تنظيم وإنجاز دورات تكوينية ملوظفي املصالح التابعة للجهة ؛

• تنفيذ برامج التكوين املستمر بالنسبة لألطر التابعين للجهة.
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 ملفوض)إليهم لنو ب الختصاص) لتف بي
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 ق2 ر)لوزي2) لنقل)و للو يستيك)رقم))).88))صادر)في)2))من) مادى

و ملصادقة) بتفويض) إلمضاء) ()(2(( 1نا21) ((9( ر299   آلخ2ة)

على) لصفقات.

وزير النقل واللوجيستيك،

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 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( والسيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين 

على  واللوجيستيك  النقل  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بعده 

الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية الخاصة باملصالح التابعة لهم :

الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  مقررات   -

التالية وفسخها بما في ذلك اإلمضاء على اإلعذارات املبرمة في إطار 

واللوجيستيك  النقل  وزير  لدن  من  إليهم  املفوضة  االعتمادات 

من امليزانية العامة لوزارة النقل واللوجيستيك وميزانية الحساب 

النقل  إصالحات  مواكبة  »صندوق  املسمى  للخزينة  الخصو�صي 

الطرقي الحضري والرابط بين املدن« :

وكذا  املفتوحة  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •

الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 

5.000.000 درهم ؛

• الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 

درهم.

التي اإلقليمي  البعد  ذات  للمشاريع  املفصلة  املعمارية  البرامج   - 

ال تتجاوز كلفتها عشرون مليون درهم )20.000.000 درهم( ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

للمشاريع  بالنسبة  العام  الدولة  مللك  املؤقت  باالحتالل  الخاصة 

لوالة  املفوضة  االختصاصات  ضمن  تدخل  ال  التي  االستثمارية 

الجهات والتي ال تفوق قيمتها عشرون مليون درهم )20.000.000 

درهم( ؛

إلنجاز  الالزمة  العقارات  ملكية  نزع  بمسطرة  املتعلقة  اإلجراءات   -

املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة 

النقل واللوجيستيك التالية :

ملكية  بنزع  املتعلق  اإلداري  البحث  بإجراء  الخاصة  الوثائق   •

العقارات الالزمة إلنجاز املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل 

ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛

ملكية  نزع  ومراسيم  العامة  باملنفعة  املتعلقة  املراسيم  إشهار   •

العقارات الالزمة إلنجاز املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل 

ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛

• مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

• محاضر االتفاق بالترا�صي ؛

• انتداب املحامين من أجل تقديم دعاوى الحيازة ونقل امللكية ؛

• مقررات تنفيذ األحكام الصادرة عن مختلف محاكم اململكة في 

موضوع نزع امللكية ؛

التحفيظ  ومطالب  العام  الدولة  ملك  بسجل  اإلدراج  شواهد   •

لفائدة  املقتناة  بالعقارات  الخاصة  والضم  التقسيم  ومطالب 

العامة  املنفعة  إنجاز املشاريع ذات  العام من أجل  الدولة  ملك 

التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛

• مقررات أداء التعويضات الناتجة عن اقتناء األمالك والعقارات 

ضمن  تدخل  التي  العامة  املنفعة  ذات  املشاريع  إلنجاز  الالزمة 

اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛

• مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

التي  العامة  املنفعة  ذات  املنشآت  إلنجاز  الالزمة  األشغال  عن 

تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛

إلنجاز  الالزمة  الخاصة  للملكيات  املؤقت  االحتالل  قرارات   •

األشغال املتعلقة باملشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل ضمن 

اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛
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الخاصة  للملكيات  املؤقت  االحتالل  عن  التعويض  مقررات   •

العامة  املنفعة  ذات  باملشاريع  املتعلقة  األشغال  إلنجاز  الالزمة 

التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك.

- إجراءات تحديد وتحفيظ ملك الدولة العام ومراقبته ؛

اإلسم  وتغيير  امللكية  وتحويل  بالتسجيل  املتعلقة  الوثائق   -

امللكية  وشواهد  األنشطة  وطبيعة  الربط  وميناء  واملواصفات 

والتشطيب والنظائر الخاصة بملفات األسطول أقل من TJB10؛

- اإلجراءات املتعلقة بإعداد ملفات وتنظيم التظاهرات البحرية وسباقات 

القوارب ؛

- اإلجراءات املتعلقة بإحصاء رجال البحر ؛

- اإلجراءات املتعلقة باملعامالت اإلدارية وقرارات الترخيص والتجديد 

والسحب املتعلقة باملؤتمنين على السفن ؛

البحري  وبالعمل  البحرية  الدفاتر  بتسليم  املتعلقة  الوثائق   -

وشهادات STCW لرجال البحر ؛

- الوثائق املتعلقة بالتدبير اإلداري للسفن التجارية وسفن الخدمات 

وسفن النزهة بالنسبة للوحدات التي ال تتجاوز حمولتها 10طن ؛

واآلالت  الترفيه  سفن  على  والتصديق  بالبناء  املتعلقة  الوثائق   -

البحرية ذات محرك أو تعديلها أو تغيير نوع مالحتها ؛

- قرارات الترخيص واملعامالت اإلدارية املتعلقة بالجوالت البحرية ؛

مطافئ  مراقبة  بمحطات  الخاصة  باالعتمادات  املتعلقة  الوثائق   -

وصيانة  مراقبة  ومحطات  البحري  لالستخدام  املوجهة  الحريق 

قوارب النجاة ؛

املدونة  من  لكل  والبحارة  املجهزين  باحترام  املتعلقة  اإلجراءات   -

البحرية ومدونة الشغل واالتفاقيات الجماعية ؛

- إجراء بث اإلشعارات للبحارة في إطار املساعدة على اإلبحار ؛

- تقارير التحقيقات في الحوادث البحرية ؛

- قرارات الترخيص ملحطات الخدمات ومراقبة السفن ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

- انتداب املحامين على الصعيد اإلقليمي للدفاع عن مصالح الدولة 

بالنسبة للقضايا التي تكون وزارة النقل واللوجيستيك طرفا فيها ؛

- تدبير املنازعات وتنفيذ األحكام الصادرة في مختلف القضايا التي 

تكون وزارة النقل واللوجيستيك طرفا فيها على الصعيد اإلقليمي ؛

- مقررات أداء أتعاب املحامين الذين تم انتدابهم على صعيد اإلقليم 

تكون  التي  للقضايا  بالنسبة  الدولة  مصالح  عن  الدفاع  أجل  من 

وزارة النقل واللوجيستيك طرفا فيها ؛

- التصرفات اإلدارية املتعلقة بتتبع وتنفيذ االتفاقيات املوقعة من 

طرف وزارة النقل واللوجيستيك على الصعيد اإلقليمي ؛

الخاص  الدولة  ملك  وتدبير  صيانة  بإجراءات  املتعلقة  الوثائق   -

املخصص لوزارة النقل واللوجيستيك على صعيد اإلقليم ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

باستثناء  اإلقليم  صعيد  على  املوظفين  حركية  قرارات  اتخاذ   •

حركية املسؤولين ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   •

اململكة ؛

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات حوادث وإصابات العمل ؛

السكن  عن  االستثنائية  والتعويضات  العائلية  التعويضات   •

وتعويضات موزعي املكاملات الهاتفية ؛

• إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين 

املرتبين في السلم 11 ؛

• إنزال العقوبات من الدرجة الثانية باملوظفين املرتبين في السلم 

10 وما تحت ؛

• العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛

• اإلحالة على التقاعد ؛

• التنقيـط ؛

املياومين  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير   •

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

وحرر بالرباط في 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 ق2 ر)لوزي2) لنقل)و للو يستيك)رقم))).89))صادر)في)2))من) مادى) آلخ2ة)ر299 )9))1نا21)))2))

بتفويض) إلمضاء

وزير النقل واللوجيستيك،

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

تغييره ؛

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

النقل  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من  في14  الصادر   2.21.840 رقم  املرسوم  وعلى 

واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم ومهامهم بعده اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك على الوثائق 

والتصرفات اإلدارية التالية :

بمصلحة
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*)في)مجال) لنقل) لط2قي)لألشخاص)و لبضائع):

- تأشيرة ورقة الطريق للنقل العر�صي الدولي لألشخاص ؛

- منح بيان لجنة النقل املتعلق بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرق والنقل املزدوج والنقل السياحي ؛

- منح وتجديد بطاقة اإلذن املتعلقة بحافالت النقل العمومي للمسافرين والنقل املزدوج والنقل السياحي والنقل الدولي ؛

- منح الرخص االستثنائية ملقاوالت النقل العمومي لألشخاص للقيام بالرحالت وتقوية الخطوط ؛

- املوافقة املبدئية والترخيص املتعلقين باستغالل مركبات نقل املستخدمين وكذا تجديد وتغيير الرخص ؛

- املوافقة املبدئية والترخيص باستغالل مركبات النقل املدر�صي وكذا تغيير الرخص ؛

- منح وتجديد رخص السير املتعلقة بنقل املستخدمين والنقل املدر�صي ؛

- القيد في السجل الخاص بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ؛

- القيد في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة ؛

- القيد في السجل الخاص بمؤجر مركبات نقل البضائع ؛

- املوافقة املبدئية لتسجيل املركبات في نشاط نقل البضائع ؛

- منح وتجديد بطاقة الترخيص وسحب العربات املعدة لنقل البضائع لحساب الغير ؛

- منح شهادة األهلية الخاصة بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ؛

- الترخيص لعربات نقل البضائع للحساب الخاص وتجديد دفتر السير ؛

- املوافقة املبدئية لتسجيل عربات اإلغاثة؛

- منح وتجديد ورقة السير بالنسبة لعربات اإلغاثة؛

املؤسسات  استغالل  وبفتح  سائق  بدون  السيارات  كراء  مؤسسات  واستغالل  بفتح  املتعلقين  والترخيص  املبدئية  املوافقة   -
الفرعية وكذا تغيير الرخص لتحيين بعض عناصرها،

- منح وتجديد وسحب رخص السير املتعلقة بكراء السيارات بدون سائق.

*)في)مجال)رخص) لسياقة):

- قرارات توقيف رخص السياقة املنصوص عليها في املواد 95 و 96 و 98 من القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على 
الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010( كما وقع تغييره وتتميمه.

*)في)مجال) لسياقة) ملهنية):

- الترخيص بفتح مؤسسة خصوصية لتكوين السائقين املهنيين ؛

- منح بطاقة السائق املنهي.

*)في)مجال) ملخالفات)وأد ء) لغ2 مات) إلد رية):

- قرارات إنزال الغرامة اإلدارية املنصوص عليها في الفصل 24 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى 
بمثابة قانون رقم  املعتبر  امللكي  املرسوم  الطرق وفي  السيارات على  النقل بواسطة  1963( بشأن  نوفمبر   12( 1383 اآلخرة 

848.66 الصادر في 10 جمادى األولى 1388 )5 أغسطس 1968( املتعلق بسير السيارات الخاصة لنقل البضائع ؛

الطرق  على  السير  بمدونة  املتعلق   52.05 رقم  القانون  من   119 املادة  في  عليها  املنصوص  اإلدارية  الغرامات  بأداء  األوامر   -
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010( كما وقع تغييره وتتميمه.
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 الختصاص) لتف بي ملفوض)إليهم لنو ب الختصاص) لتف بي
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املادة الثانية.- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 الختصاص) لتف بي ملفوض)إليهم لنو ب الختصاص) لتف بي
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و لغابات) و ملياه) و لتنمية) لق2وية) و لصيد) لبح2ي) لوزي2) لفالحة) ق2 ر)
رقم))).ر9))صادر)في)27)من) مادى) آلخ2ة)ر299 )2))1نا21)))2)) 

بتفويض) إلمضاء.

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 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 ؛

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفالحة،  لقطاع  العام  الكاتب  عرش،  رضوان  السيد  إلى  يفوض 
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القطاع بنفس  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  والغابات  واملياه   القروية 

بمأموريات  للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما 
والقرارات  املراسيم  ما عدا  وخارجها  اململكة  تراب  مجموع  داخل 

التنظيمية والتصرفات اإلدارية التالية :

- تعيين املديرين الجهويين واإلقليميين للفالحة وكذا رؤساء األقسام ؛

لفائدة  اململكة  خارج  بمأموريات  للقيام  الصادرة  األوامر  إمضاء   -
والشركات  املؤسسات  ومديري  والجهويين  املركزيين  املديرين 
البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  لوصاية  الخاضعة  العمومية 

والتنمية القروية واملياه والغابات - قطاع الفالحة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق2 ر)لوزي2) لفالحة)و لصيد) لبح2ي)و لتنمية) لق2وية)و ملياه)و لغابات)

 رقم))).99))صادر)في)27)من) مادى) آلخ2ة)ر299 )2))1نا21)))2))

بتفويض) إلمضاء)و ملصادقة)على) لصفقات.

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 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 ؛

 1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   2.21.834 رقم  املرسوم  وعلى 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفالحة،  لقطاع  العام  الكاتب  عرش،  رضوان  السيد  إلى  يفوض 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

تفويض  أو  تحويل  أو  بصرف  األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية 

املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 

نفس  بميزانية  املتعلقة  الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة 

القطاع.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد رضوان عرش املصادقة على الصفقات املبرمة 

لفائدة قطاع الفالحة وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى اآلخرة 1443 )20 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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ق2 ر)لوزي2) لشباب)و لثقارة)و لتو صل)رقم))).ر7))صادر)في))))من) مادى) آلخ2ة)ر299 )5))1نا21)))2)()بتفويض) إلمضاء

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 ؛

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات 

كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 )5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزير الشباب  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.21.841 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

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 بكراء أو باستغالل القاعات وأروقة املعارض التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع 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.
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.
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في صادر) ((79.(( رقم) و لتو صل) و لثقارة) لوزي2) لشباب)  ق2 ر)

بتفويض) ()(2(( 1نا21) ((5( ر299  من) مادى) آلخ2ة) (((

 إلمضاء.

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 ؛

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 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

بعده  املبين  الجدول  في  أسماؤهم  الواردة  األشخاص  إلى  يفوض 

الشباب والثقافة والتواصل على   نيابة عن وزير  التأشير  أو  اإلمضاء 

الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية الخاصة باملصالح التابعة لهم :

- إمضاء األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- الرخص اإلدارية واملرضية ؛

- شواهد العمل ؛

- شواهد األجرة ؛

- التنقيط والتقييم ؛

- ملفات حوادث الشغل ؛

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

- اإلعذار  بالرجوع إلى العمل ؛

- طلب إجراء الفحص الطبي املضاد ؛

الترخيص ألساتذة املعهد إلنجاز حصص تعليمية إضافية خارج   -

املؤسسة.

النواباملفوض إليهم

عبد الواحد بنصر، مدير املعهد الوطني لعلوم اآلثار 

والتراث بالرباط.

كمال بتيشة، الكاتب العام بنفس املعهد.

املسرحي  للفن  العالي  املعهد  مدير  منتصر،  رشيد 

والتنشيط الثقافي بالرباط.

مو�صى الرواس، الكاتب العام بنفس املعهد.

الجميلة  للفنون  الوطني  املعهد  مدير  الزواق،  املهدي 

بتطوان.

ليلى مدغري علوي، الكاتبة العامة بنفس املعهد.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

 ق2 ر)لوزي2) لشباب)و لثقارة)و لتو صل)رقم))).75))صادر)في))))من) مادى) آلخ2ة)ر299 )5))1نا21)))2))
بتفويض) إلمضاء

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 ؛

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

2021( املتعلق باختصاصات وزير الشباب  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.21.841 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 
والثقافة والتواصل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أذون  على  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  عن  نيابة  التأشير  التالي  الجدول  في  أسماؤهم  الواردة  األشخاص  إلى  يفوض 
تخفيض الرسوم لزيارة املعالم التاريخية واملواقع األثرية بالنسبة ملجموعات التالميذ والطلبة املغاربة واألجانب :
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.
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في صادر) ((78.(( رقم) و لتو صل) و لثقارة) لوزي2) لشباب)  ق2 ر)

بتفويض) ()(2(( 1نا21) ((6( ر299  من) مادى) آلخ2ة) ر))

 إلمضاء)و ملصادقة)على) لصفقات.

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 ؛

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 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 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 ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( 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 2.21.841 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والثقافة  الشباب  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتواصل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد مصطفى مسعودي، الكاتب العام لقطاع الشباب، 

الشباب والثقافة والتواصل على  نيابة عن وزير  التأشير  أو  اإلمضاء 

املراسيم والقرارات  به ماعدا  املنوطة  باملهام  املتعلقة  الوثائق  جميع 

التنظيمية.

املادة الثانية

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  مسعودي  مصطفى  السيد  إلى  يفوض 

 عن وزير الشباب والثقافة والتواصل على األوامر بصرف أو تحويل

أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض 

املوارد إذا كان مبلغها ال يفوق مليون درهم وبصفة عامة على جميع 

الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز لقطاع الشباب 

ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة لنفس القطاع.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد مصطفى مسعودي املصادقة على جميع أشكال 

الصفقات املبرمة لفائدة املصالح التابعة لقطاع الشباب إذا كان مبلغها 

النهائية  الحسابية  الكشوفات  وكذا  وفسخها  درهم  مليوني  يفوق  ال 

تعيين  قرارات  وكذا  اإلعذارات  إمضاء  إليه  يفوض  كما  بها  املتعلقة 

أعضاء لجن فتح األظرفة املتعلقة بالصفقات املذكورة واتخاذ املقررات 

املقاولون يقدمها  التي  املطالبات  لتسوية  تعويضات  بموجبها   املمنوح 

وكذا  القطاع  لنفس  العامة  امليزانية  إطار  في  املدرجة  املوردون  أو 

مرافق  الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع. 

املادة الرابعة

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  مسعودي  مصطفى  السيد  إلى  يفوض 

املتعلقة  الوثائق  جميع  على  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  عن 

األوامر  ذلك  في  بما  الشباب  لقطاع  التابعين  املوظفين  شؤون  بتدبير 

الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة أو خارجها وكذا الوثائق 

املتعلقة بالترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاجيات 

املصلحة خارج املكان املعينين للعمل فيه.

املادة الخامسة

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  مسعودي  مصطفى  السيد  إلى  يفوص 

املتعلقة  التالية  الوثائق  على  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  عن 

باملصالح التابعة لقطاع الشباب :

 - القرارات املتعلقة بإحداث شساعات التسبيقات واملداخيـل وقرارات

لدى  املحصلين  ومأموريهم  واملداخيل  التسبيقات  شسيعي  تعيين 

مختلف مصالح قطاع الشباب ؛
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- طلبات خلق حسابات املستعملين ملنظومة التدبير املندمج للنفقات 

وبوابة الصفقات العمومية وكذا جميع طلبات التدخالت التقنية 

املرتبطة بهما ؛

- الوثائق املتعلقة بتكليف الوكيل القضائي للمملكة بتتبع إجراءات 

املنازعات والدعاوي القضائية التي يكون قطاع الشباب طرفا فيها.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى اآلخرة 1443 )26 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

 ق2 ر)لوزي2) لعدل)رقم))).)9))صادر)في))))من) مادى) آلخ2ة)ر299

)5))1نا21)))2)()بتفويض) إلمضاء)و ملصادقة)على) لصفقات

وزير العدل،

 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 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 في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدرجة  من  القضائي  املنتدب  كحلي،  امبارك  السيد  إلى  يفوض 

املمتازة، املدير الفرعي اإلقليمي لدى محكمة االستئناف بالدار البيضاء 

بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة 

للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بصرف االعتمادات املفوضة 

للخزينة الخصو�صي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية   برسم 

رقم 3.2.0.0.1.06.001 املسمى »الصندوق الخاص لدعم املحاكم«. 

املادة الثانية

يفوض إلى السيد امبارك كحلي اإلمضاء نيابة عن وزير العدل على 

األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية لدى 

محكمة االستئناف بالدار البيضاء للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد امبارك كحلي املصادقة على الصفقات املتعلقة 

الوثائق الخاصة بتلك  التوريدات وفسخها وعلى جميع  أو  بالخدمات 

الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2837.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   26(  1443 األول  ربيع  من   19 في  الصادر 

اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.
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في) صادر) )).ر2ر) رقم) و لشؤون) إلسالمية) لوزي2) ألوقاف) ق2 ر)

بتغييف) لق2 ر) ()(2(( 1نا21) ((8( ر299  من) مادى) آلخ2ة) ((5

رقم)2).627) لصادر)في)ر2)من)ر 9))299 )5))ربف 21)2)2)) 

بتفويض) إلمضاء.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

بعد االطالع على القرار رقم 617.21 الصادر في 13 من رجب 1442 

)25 فبراير 2021( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 617.21 بتاريخ 13 من رجب 1442 )25 فبراير 2021(:

نظارة  بتسيير  واملكلف  األوقاف  نظار  إلى  يفوض   - األولى.  »املادة 

للشؤون  واإلقليميين  الجهويين  واملندوبين  اإلدري�صي  الحرم  »أوقاف 

»اإلسالمية ......................................................................... التابعة لهم :

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

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

»املفوض إليهم - السادة :

»أ()نظار) ألوقاف):

» - ................................................. ؛

» - ................................................. ؛

»- حسن عابد، ناظر أوقاف تيزنيت ؛

»- املهدي واثقي، ناظر أوقاف الحوز ؛

»- عادل مدان، ناظر أوقاف بوملان.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى اآلخرة 1443 )28 يناير 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

وأعضاء) يش) لتح2ي2) لقدماء) ملقاومين) للمندوب) لسامي) ق2 ر)

ر299  من) مادى) آلخ2ة) ((2 في) صادر) ((67.(( رقم)

في) 229.28ر) لصادر) رقم) بتغييف) لق2 ر) ()(2(( 1نا21) ((9(

29)من)مح2م)2992 )9))سبتمبف)228)()بتفويض) إلمضاء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

بعد االطالع على القرار رقم 3009.18 الصادر في 14 من محرم 1440 

)24 سبتمبر 2018( بتفويض اإلمضاء ؛

 1443 األولى  4 جمادى  في  الصادر   2.21.855 رقم  املرسوم  وعلى 

)9 ديسمبر 2021( بتعيين آمر بالصرف،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 3009.18 بتاريخ 14 من محرم 1440 )24 سبتمبر 2018( :

أو عاقه عائق  لهريم  الدين  نور  السيد  إذا تغيب   - الثانية.  »املادة 

التشريع  مصلحة  رئيس  سعيدي،  بن  مصطفى  السيد  عنه  »ناب 

جيش  وأعضاء  املقاومين  لقدماء  السامية  باملندوبية  »واملنازعات 

»التحرير في ممارسة التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير2022(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

وأعضاء) يش) لتح2ي2) لقدماء) ملقاومين) للمندوب) لسامي) ق2 ر)

ر299 مـــن) مــــادى) آلخــــ2ة) ((2 رـــي) صـــادر) ((68.((  رقـــم)

في) 79.29ر) لصادر) رقم) بتغييف) لق2 ر) ()(2(( 1نا21) ((9(

بتفويض) ()(229 ربف 21) (28(  2992 من) مادى) آلخ2ة) (2(

 إلمضاء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

جمادى من   12 في  الصادر   379.19 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

 اآلخرة 1440 )18 فبراير 2019( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره ؛

 1443 األولى  4 جمادى  في  الصادر   2.21.855 رقم  املرسوم  وعلى 

)9 ديسمبر 2021( بتعيين آمر بالصرف،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 379.19 بتاريخ 12 من جمادى اآلخرة 1440 )18 فبراير 2019( :

»املادة الثالثة. - إذا تغيب السيد يوسف حسني أو عاقه عائق ناب 

................................................. والسيدة غزالن بن مريم،  »عنه السيد 

»رئيسة مصلحة املوظفين بنفس املندوبية السامية ملمارسة التفويض 

»املشار إليه في املادة الثانية من هذا القرار.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير2022(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

وأعضاء) يش) لتح2ي2) لقدماء) ملقاومين) للمندوب) لسامي) ق2 ر)

ر299  من) مادى) آلخ2ة) ((2 في) صادر) ((69.(( رقم)

في)راتح) 2559.28) لصادر) بتغييف) لق2 ر)رقم) ()(2(( 1نا21) ((9(

رمضان)9ر29 )27)ماي)228)()بتفويض) إلمضاء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

بعد االطالع على القرار رقم 1554.18 الصادر في فاتح رمضان 1439 

)17 ماي 2018( بتفويض اإلمضاء ؛

 1443 األولى  4 جمادى  في  الصادر   2.21.855 رقم  املرسوم  وعلى 

)9 ديسمبر 2021( بتعيين آمر بالصرف،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 1554.18 بتاريخ فاتح رمضان 1439 )17 ماي 2018( :

أو عاقه عائق  لهريم  الدين  نور  السيد  إذا تغيب   - الثانية.  »املادة 

التشريع  مصلحة  رئيس  سعيدي،  بن  مصطفى  السيد  عنه  »ناب 

جيش  وأعضاء  املقاومين  لقدماء  السامية  باملندوبية  »واملنازعات 

»التحرير في ممارسة التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

وأعضاء) يش) لتح2ي2) لقدماء) ملقاومين) للمندوب) لسامي) ق2 ر)

ر299  من) مادى) آلخ2ة) ((2 في) صادر) ((72.(( رقم)

في) 6.29)رر) لصادر) رقم) بتغييف) لق2 ر) ()(2(( 1نا21) ((9(

)))من)صف2)2992 )2))أكتوب2)229)()بتفويض) إلمضاء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير  ،

بعد االطالع على القرار رقم 3326.19 الصادر في 22 من صفر 1441 

)21 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره ؛

 1443 األولى  4 جمادى  في  الصادر   2.21.855 رقم  املرسوم  وعلى 

)9 ديسمبر 2021( بتعيين آمر بالصرف،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 3326.19 بتاريخ 22 من صفر 1441 )21 أكتوبر 2019( :

»املادة الثانية. - إذا تغيب السيد يوسف حسني أو عاقه عائق نابت 

باملندوبية  املوظفين  مصلحة  رئيسة  مريم،  بن  غزالن  السيدة  »عنه 

ممارسة  في  التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومين  لقدماء  »السامية 

»التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.
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 ق2 ر)لوزي2ة) النتقال) لطاقي)و لتنمية) ملستد مة)رقم))).82))صادر)في)5))من) مادى) ألولى)ر299 )2ر)ديسمبف)2)2))

بتعيين)آم2ين)مساعد1ن)بالص2ف)ونو ب)عنهم

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

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 2.21.839 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االنتقال 

الطاقي والتنمية املستدامة ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

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

املفوضة إليهم من لدن وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة من امليزانية العامة لوزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة :

إليهم أعاله  املشار  بالصرف  املساعدين  إلى اآلمرين  املسند  تفويض االعتمادات  في  - تحدد  الثانية.  املادة 
فقرات امليزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.
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 1441 القعدة  ذي  من   24 في  الصادر   2292.20 رقم  القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر   - الثالثة.  املادة 
)16 يوليو 2020( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

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

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

 ق2 ر)لوزي2ة) النتقال) لطاقي)و لتنمية) ملستد مة)رقم))).)8))صادر)في)5))من) مادى) ألولى)ر299 )2ر)ديسمبف)2)2))
بتعيين)آم2ين)مساعد1ن)بالص2ف

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

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 2.21.839 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االنتقال 
الطاقي والتنمية املستدامة ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

وزيرة  لدن  إليهم  من  املفوضة  االعتمادات  آمرين مساعدين لصرف  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  يعين األشخاص 
االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة من امليزانية العامة لوزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة :
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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.

من  24 في  الصادر   2291.20 رقم  القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر   - الثالثة.   املادة 

ذي القعدة 1441 )16 يوليو 2020( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

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

اإلمضاء : ليلى بنعلي.
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)).ر8) رقم) و لتنمية) ملستد مة) لوزي2ة) النتقال) لطاقي)  ق2 ر)
 ((2(2 ديسمبف) )2ر) ر299  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر)

بتعيين)آم2)مساعد)بالص2ف)ونائ9)عنه.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 

املستدامة ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يعين الكاتب العام لقطاع التنمية املستدامة آمرا مساعدا لصرف 

والتنمية  الطاقي  االنتقال  وزيرة  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات 

والتنمية  الطاقي  االنتقال  لوزارة  العامة  امليزانية  من  املستدامة 

املستدامة.

املادة الثانية

عائق  عاقه  أو  املستدامة  التنمية  لقطاع  العام  الكاتب  تغيب  إذا 

الطاقي  ناب عنه مدير الشراكة والتواصل والتعاون بوزارة االنتقال 

والتنمية املستدامة.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

الطاقة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2290.20 

آمر  بتعيين   )2020 يوليو   16(  1441 القعدة  ذي  من   24 في  الصادر 

مساعد بالصرف ونائب عنه.

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

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

 (89.(( رقم) و لتنمية) ملستد مة) لوزي2ة) النتقال) لطاقي)  ق2 ر)

 ((2(2 ديسمبف) )2ر) ر299  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر)

بتعيين)آم2)مساعد)بالص2ف)ونائ9)عنه.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   2.21.839 رقم  املرسوم  وعلى 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 

املستدامة ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس املختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بوزارة االنتقال 

العمليات  لتنفيذ  بالصرف  مساعدا  آمرا  املستدامة  والتنمية  الطاقي 

املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية املختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 

املعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.

املادة الثانية

إذا تغيب رئيس املختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث أو عاقه 

عائق ناب عنه رئيس مصلحة تحاليل تلوث الهواء بنفس املختبر.

املادة الثالثة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

الطاقة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2289.20 

آمر  بتعيين   )2020 يوليو   16(  1441 القعدة  ذي  من   24 في  الصادر 

مساعد بالصرف.

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

اإلمضاء : ليلى بنعلي.
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52.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة) في) صادر)

بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  والتقنيات،  العلوم  في  املاستر  ملعادلة  تقبل 

: Automatique et systèmes électriques

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 
mention : automatique et systèmes électriques parcours 
type gestion des réseaux d’énergie électrique, préparé 
et délivré au siège de l’Université de Lille - France - le 18 
octobre 2019, assorti du diplôme de licence de sciences, 
technologies, santé, mention : physique, chimie parcours 
type génie électrique et informatique industrielle, préparé 
et délivré au siège de l’Université de Pau et des pays de 
l’Adour )membre de la Communauté d’universités et 
établissements d’Aquitaine( - France - le 26 janvier 2017,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

5(.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة) في) صادر)

بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  والتقنيات،  العلوم  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: Techniques des activités physiques et sportives

– Diplôme de licence de sciences, technologies, santé, 

mention : sciences et techniques des activités physiques 

et sportives, parcours type entrainement sportif, préparé 

et délivré au siège de l’Université Toulouse III - Paul 

Sabatier )membre de l’Université fédérale Toulouse Midi -  

Pyrénées( - France - le 6 octobre 2017,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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)).ر5  رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة) في) صادر)

بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Chimie organique تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en chimie, préparé au siège de 

l’Université d’Orléans - France - le 20 mai 2021,

مشفوعة باملاستر، مسلك : الكيمياء العضوية في خدمة الصناعة 

والصحة املسلم من كلية العلوم السماللية بمراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

59.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة) في) صادر)

بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– La laurea magistrale in informatica, préparée et délivrée 

au siège de la Universita Degli Studi di Cagliari - République 

italienne - le 20 septembre 2018,

 Enseignement en  : املسلك  املهنية،  باإلجازة  مشفوعة 

technologies du multimédia et du web املسلمة من املدرسة العليا 

لألساتذة بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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55.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة) في) صادر)

بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Informatique, réseaux تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: et sécurité

– Diplôme de master sciences, technologies, santé, mention : 
sciences pour l’ingénieur, spécialité : informatique, réseaux 
et sécurité, préparé et délivré au siège de l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut Cambresis - Lille - France - le 14 
janvier 2014, assorti du diplôme de licence professionnelle 
réseaux et télécommunications, spécialité : réseaux et 
télécommunications, préparé et délivré au siège de la 
même université - le 6 janvier 2012,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

56.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة) في) صادر)

بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Réseaux et في  التالية  الشهادة  املهنية،  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: télécommunications

– Diplôme de licence professionnelle réseaux et télécom-

munications, spécialité : réseaux et télécommunications, 

préparé et délivré au siège de l’Université de Valenciennes 

et du Hainaut Cambresis - Lille - France - le 6 janvier 2012,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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57.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة) في) صادر)

بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

والتقنيات،  العلوم  في  الجامعية  الدراسات  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: Maintenance et infrastructures des réseaux الشهادة التالية في

– Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, 

spécialité : maintenance et infrastructures de réseaux )MIR(, 

préparé et délivré au siège de l’Université Lille 1 - sciences et 

technologies - France - le 6 octobre 2010,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

في )).58)صادر) رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

راتح) مادى) آلخ2ة)ر299 )9)1نا21)))2)()بتحد1د)بعض) ملعادالت)

بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie logiciel تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of software engineering, préparé 

et délivré au siège de Zhejiang normal University - 

République populaire de Chine - le 19 août 2020,

العلوم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

الرياضية واإلعالميات املسلمة من كلية العلوم بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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في صادر) (59.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بعض) بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة)

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie logiciel تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master en génie logiciel, préparé et délivré 

au siège de l’Université normale de Zhejiang - République 

populaire de Chine - le 9 juin 2021,

العلوم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

الرياضية واإلعالميات املسلمة من كلية العلوم بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

62.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة) في) صادر)

بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Mécanique-matériaux تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en mécanique-matériaux, délivré 

par l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers - Paris - 

France - le 26 septembre 2019,

 : مسلك  والتقنيات،  العلوم  في  املاستر  بشهادة  مشفوعة 

العلوم  كلية  من  املسلمة   Substances naturelles et biomatériaux

والتقنيات بسطات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 ق2 ر)لوزي2) لتعليم) لعالي)و لبحث) لعلمي)و البتكار)رقم))).62)صادر)في

بعض) بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة)

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  للتكنولوجيا،  الجامعي  الدبلوم  ملعادلة  تقبل 

: Génie électrique et informatique industrielle

– Diplôme universitaire de technologies, spécialité : génie 

électrique et informatique industrielle, préparé et délivré 

au siège de l’Université de Nantes - Institut universitaire 

de technologie de Nantes - France - le 1er décembre 2015, 

assorti du diplôme de baccalauréat de l’enseignement 

secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

في صادر) (6(.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بعض) بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة)

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Génie électrique et informatique industrielle

– Diplôme de licence sciences,  technologies, santé, mention : 

électronique, énergie électrique, automatique, préparé 

et délivré au siège de l’Université de Nantes  - France - le 

2 novembre 2017, assorti du diplôme de baccalauréat 

de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu 

équivalent.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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في صادر) )).ر6) رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بعض) بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة)

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Physique nucléaire تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master, dans le domaine sciences, technologies, 

santé, mention : physique, parcours type énergétique 

nucléaire, délivré par l’Institut polytechnique Grenoble - 

Université Grenoble Alpes - France - le 6 mai 2021.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

في صادر) (69.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بعض) بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة)

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Génie civil

– Diplôme de licence de sciences, technologies, santé, 

mention : mécanique, génie mécanique et génie civil, 

préparé et délivré au siège de l’Université Lille I - sciences 

et technologies - France - le 12 septembre 2013,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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في صادر) (65.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بعض) بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة)

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Physique تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en physique, préparé et délivré au 

siège de l’Université d’Orléans - France - le 1er juillet 2021,

 : التخصص  املعلوماتية،  الفيزياء   : املسلك  باملاستر،  مشفوعة 

الفيزياء املعلوماتية املسلم من كلية العلوم بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

في صادر) (66.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بعض) بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة)

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Physique instrumentation تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: mesures qualité

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 

mention : physique, préparé et délivré au siège de 

l’Université de Lille - France - le 4 décembre 2018, assorti 

de la licence professionnelle, qualification aux métiers 

d’enseignement en physique chimie,

املسلمة من املدرسة العليا لألساتذة بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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في صادر) (67.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بعض) بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة)

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie logiciel تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية، الشهادة التالية في

– Diplôme de bachelor dans la spécialité génie logiciel, 

préparé et délivré au siège de l’Université d’Etat nationale 

de recherche N.P.OGAREV de Mordovie - Fédération de 

Russie - le 2 juillet 2021,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

في صادر) (68.(( رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي2) لتعليم) لعالي)  ق2 ر)

بعض) بتحد1د) ()(2(( 1نا21) (9( ر299  راتح) مادى) آلخ2ة)

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Développement تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية، الشهادة التالية في

: durable et énergies renouvelables

– Diplôme de licence professionnelle en sciences, 

technologies, santé, mention : énergie et génie climatique, 

spécialité : développement durable et énergies 

renouvelables, préparé et délivré au siège de l’Université 

de Lorraine - France - le 15 novembre 2016,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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بالتخلي)عن)ملكية) لقطعة) ()(2(( 1نا21) ر299 )5)) )))من) مادى) آلخ2ة) في) 2).8ر5))صادر) مق2ر)لوزي2) لتجهيز)و ملاء)رقم)
بالط2يق) 8ر622+9) ن.ك) بين) و لعيون) تيزنيت) بين) لبناء) لط2يق) لس2يع) ل2 بط) 985) لالزمة) رقم)  ألرضية) لغابوية)
2)ش2قا)وحدود)إقليم)تيزنيت)وسيدي)إرني) نوبا)بجماعة)سيدي)بوعبد) للي)بإقليم)تيزنيت)بوال1ة) هة)  لوطنية)رقم)

سوس)-)ماسة.

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 )16 أبريل 1983(  بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.16.813 الصادر في 4 محرم 1438 )6 أكتوبر 2016( بإعالن أن املنفعة العامة تق�صي ببناء 
الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون بين ن.ك 938+601 بالطريق الوطنية رقم : 1 شرقا وحدود إقليم تيزنيت وسيدي 

إفني جنوبا بإقليم تيزنيت بوالية جهة سوس - ماسة ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.03 الصادر في 8 جمادى اآلخرة 1442 )22 يناير 2021( بتجديد إعالن املنفعة العامة التي تق�صي 
تيزنيت  إقليم  وحدود  شرقا  رقم 1  الوطنية  بالطريق   601+938 ن.ك  بين  والعيون  تيزنيت  بين  الرابط  السريع  الطريق  ببناء 

وسيدي إفني جنوبا بإقليم تيزنيت بوالية جهة سوس - ماسة ؛

وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من 6 فبراير إلى 8 أبريل 2019 بمكاتب جماعة سيدي بوعبد اللي بإقليم تيزنيت ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :

املادة األولى
بين والعيون  تيزنيت  بين  الرابط  السريع  الطريق  لبناء  الالزمة   985 رقم  الغابوية  األرضية  القطعة  ملكية  عن   يتخلى 

بإقليم  اللي  بوعبد  سيدي  بجماعة  جنوبا  إفني  وسيدي  تيزنيت  إقليم  وحدود  شرقا   1 رقم  الوطنية  بالطريق   601+938 ن.ك 
تيزنيت بوالية جهة سوس - ماسة، املبينة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000 امللحق 

بأصل هذا املقرر :

مالحظات
مساحتها

اسم المالك أو المفروض أنه المالك وعنوانه
مرجعها 
العقاري

رقم 
هـالقطعة آر س

املادة الثانية. - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : نزار  بركة.
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إعالنات)وبالغات

 ملجلس) ألعلى)للسلطة) لقضائية

 الئحة بأسماء السيدات والسادة القضاة الفائزين في انتخابات ممثلي

القضاة باملجلس األعلى للسلطة القضائية للوالية الثانية 2026-2022

- السيد عبد هللا معوني ؛

- السيدة سعاد كوكاس ؛

- السيد الزبير بوطالع ؛

- السيد عبد اللطيف طهار ؛

- السيد عبد اللطيف الشنتوف ؛

- السيد يونس الزهري ؛

- السيد عثمان الوكيلي ؛

- السيد املصطفى رزقي ؛

- السيدة أمينة املالكي ؛

- السيدة نزهة مسافر.


