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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

فهرست

نصوص)ع مة

ح لة)الطوا8ئ)الصحية.

 )2022 مارس   25(  1443 شعبان  من   22 في  صادر   2.22.225 رقم  مرسوم 

بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 

1990الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19.................................. 

األعم ل)السينم ئية):

بروط)ومس طر)دعم)اإلنت ج.	 

مرسوم رقم 2.22.67 صادر في 7 شعبان 1443 )10 مارس 2022( بتغيير املرسوم 
رقم 2.12.325 الصادر في 28 من رمضان 1433 )17 أغسطس 2012( 

ورقمنة  السينمائية  األعمال  إنتاج  دعم  ومساطر  شروط  بتحديد 

1990وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم املهرجانات السينمائية.. 

بروط)ومع يير)وطرق)صرف)دعم)اإلنت ج)األجنبي)ب ملغرب.	 

وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير  مشترك  قرار 
االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية رقم 290.22 صادر في 8 شعبان 1443 
)11 مارس 2022( بتغيير وتتميم القرار املشترك رقم 2948.17 الصادر 
في فاتح جمادى األولى 1439 )19 يناير 2018( بتحديد شروط ومعايير 
والسمعية  السينمائية  لألعمال  األجنبي  اإلنتاج  دعم  صرف  وطرق 
1991البصرية باملغرب...................................................................................... 

نصوص)خ صة

ت 8يخ)افتت ح)عملية)التحديد)اإلدا8ي.

مرسوم رقم 2.22.152 صادر في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »واد لحصان اوريور« 
زاكورة،  بإقليم  زاكورة  بدائرة  امحاميد  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 
الجاري على ملك الجماعة الساللية اعريب )النواجي : أوالد أعيش، أوالد 
: الكرادبة  ازرك،  أوالد  الكواسم،  البادين،   : النعامة  باعال،  أوالد   بيه، 
1992أوالد بودن، الزيود، الوراث، قبيلة ايت غنيمة، املحاميد(..................... 
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 )2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.153 رقم  مرسوم 
 بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »املزوارية«

زاكورة،  بإقليم  زاكورة  بدائرة  امحاميد  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 
أعيش،  أوالد   : )النواجي  اعريب  الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري 
ازرك،  أوالد  الكواسم،  البادين،   : النعامة  باعال،  أوالد  أوالد بيه، 
1992الكرادبة : أوالد بودن، الزيود، الوراث، قبيلة ايت غنيمة، املحاميد(.... 

 )2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.154 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »لكطيفة 
بإقليم  زاكورة  بدائرة  امحاميد  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تلحاتين« 
أوالد   : )النواجي  اعريب  الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  زاكورة، 
أعيش، أوالد بيه، أوالد باعال، النعامة : البادين، الكواسم، أوالد ازرك، 
1993الكرادبة : أوالد بودن، الزيود، الوراث، قبيلة ايت غنيمة، املحاميد(.... 

 )2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.155 رقم  مرسوم 
»زعير«  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
زاكورة،  بإقليم  زاكورة  بدائرة  امحاميد  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 
أعيش،  أوالد   : )النواجي  اعريب  الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري 
ازرك،  أوالد  الكواسم،  البادين،   : النعامة  باعال،  أوالد  بيه،  أوالد 
1993الكرادبة : أوالد بودن، الزيود، الوراث، قبيلة ايت غنيمة، املحاميد(.... 

مرسوم رقم 2.22.156 صادر في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »العراضة« الواقع 
بالنفوذ الترابي لقيادة امحاميد بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة، الجاري على 
ملك الجماعة الساللية اعريب )النواجي : أوالد أعيش، أوالد بيه، أوالد 
باعال، النعامة : البادين، الكواسم، أوالد ازرك، الكرادبة : أوالد بودن، 
1994الزيود، الوراث، قبيلة ايت غنيمة، املحاميد(......................................... 

 )2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.157 رقم  مرسوم 
بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »القرينفة 
زاكورة  بدائرة  امحاميد  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع   »2 و   1 قطعة 
)النواجي :  اعريب  الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  زاكورة،  بإقليم 
الكواسم،  البادين،   : النعامة  باعال،  أوالد  بيه،  أوالد  أعيش،  أوالد 
أوالد ازرك، الكرادبة : أوالد بودن، الزيود، الوراث، قبيلة ايت غنيمة، 
1995املحاميد(.................................................................................................. 

)2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.177 رقم   مرسوم 
»اكوتين  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
أومو�شى  أحمد  سيدي  زاوية  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  بواغي« 
الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  تيزنيت،  بإقليم  انزي  بدائرة 
1995اهل تازروالت........................................................................................... 

)2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.178 رقم   مرسوم 
»ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
الترابي لقيادة بني مسكين الغربية بدائرة البروج  االت« الواقع بالنفوذ 
أوالد  الكرامة  الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  سطات،  بإقليم 
1996عبد املولى................................................................................................. 

)2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.179 رقم   مرسوم 
»أكدال  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
نكروز قطعة 1 و 2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ملعب بدائرة تنجداد 
1996بإقليم الرشيدية، الجاري على ملك الجماعة الساللية قصر أكروز..... 

)2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.180 رقم   مرسوم 
»قصر  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
بدائرة بوعنان  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  الحجوي«   زاوية 

بني تدجيت بإقليم فجيج، الجاري على ملك الجماعات الساللية قصر 
1997زاوية الحجوي.......................................................................................... 

)2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.181 رقم   مرسوم 
»أرا�شي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
الجموع لقبيلة تاوريرت« الواقع بالنفوذ الترابي بامللحقة اإلدارية الثانية 
بباشوية تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة 
 ................................................................................................... 1997تاوريرت.

)2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.182 رقم   مرسوم 
»أرا�شي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
اإلدارية  للملحقة  الترابي  بالنفوذ  الواقع   »2 تجماصت  لقبيلة  الجموع 
الثالثة بباشوية تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية 
1998قبيلة تجماصت....................................................................................... 

)2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.183 رقم   مرسوم 
»أرا�شي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  احمد«  موالي  ايت  لقبيلة  الجموع 
الساللية  الجماعة  الجاري على ملك  تنغير،  بإقليم  تنغير  دائرة  تودغى 
 .................................................................................... 1999ايت موالي احمد.

)2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.184 رقم   مرسوم 
»أرا�شي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
تودغى  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تمضروين«  لقبيلة  الجموع 
الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  تنغير،  بإقليم  تنغير  دائرة 
1999قبيلة تمضروين....................................................................................... 

)2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.185 رقم   مرسوم 
»أرا�شي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
الثانية  اإلدارية  بامللحقة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  افري«  لقبيلة  الجموع 
الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  تنغير،  بإقليم  تنغير  بباشوية 
2000قبيلة افري............................................................................................... 

 )2022 مارس   18(  1443 شعبان  من   15 في  صادر   2.22.186 رقم  مرسوم 
»أرا�شي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
اإلدارية  بامللحقة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تماسينت«  لقبيلة  الجموع 
الثانية بباشوية تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية 
2000قبيلة تماسينت........................................................................................ 

تفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت.

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 464.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2001بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 465.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2009بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 466.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2015بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 467.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2016بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 468.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2017بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 469.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2018بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 470.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 471.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2020بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
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قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 472.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 473.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2022بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 474.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2023بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 475.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2024بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 476.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2025بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 477.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2026بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 478.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2027بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 479.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2028بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 480.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2029بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 481.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 ......................................... 2030بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 482.22 صادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( 
 .................................................................................... 2031بتفويض اإلمضاء

 1443 رجب  من   12 في  صادر   486.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير  قرار 
2032)14 فبراير 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات........... 

إسن د)انتداب)صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بإسناد   )2022 1443 )28 فبراير  26 من رجب  في  697.22 صادر  رقم 
 .......................................................................................... 2033انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بإسناد   )2022 1443 )28 فبراير  26 من رجب  في  698.22 صادر  رقم 
 .......................................................................................... 2033انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بإسناد   )2022 1443 )28 فبراير  26 من رجب  في  699.22 صادر  رقم 
 .......................................................................................... 2034انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بإسناد   )2022 1443 )28 فبراير  26 من رجب  في  700.22 صادر  رقم 
 .......................................................................................... 2034انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بإسناد   )2022 1443 )28 فبراير  26 من رجب  في  701.22 صادر  رقم 
 .......................................................................................... 2035انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بإسناد   )2022 1443 )28 فبراير  26 من رجب  في  702.22 صادر  رقم 
 .......................................................................................... 2035انتداب صحي.

املع دالت)بي5)الشه دات.

صادر   803.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 مارس   7(  1443 شعبان   4 في 
2036الشهادات................................................................................................. 

صادر   804.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 مارس   7(  1443 شعبان   4 في 
2036الشهادات................................................................................................. 

صادر   805.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 مارس   7(  1443 شعبان   4 في 
2037الشهادات................................................................................................. 

نظ م)موظفي)اإلدا8ات)الع مة

نصوص)خ صة

وزا8ة)الصحة)والحم ية)االجتم عية.

جمادى  4 في  صادر   387.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير   قرار 
 2670.21 2022( بتغيير قرار وزير الصحة رقم  1443 )7 يناير  اآلخرة 
بتاريخ 17 من محرم 1443 )26 أغسطس 2021( بتعيين ممثلي اإلدارة 
واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي 
 ........................................................................................... 2038وزارة الصحة.

املندوبية)الس مية)للتخطيط.

 1443 رجب  من   13 في  صادر   3.08.22 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار 
اللجان اإلدارية  في  بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين   )2022 )15 فبراير 
السامية  املندوبية  موظفي  إزاء  املختصة  املركزية  األعضاء  املتساوية 
2047للتخطيط................................................................................................. 

املندوبية)الس مية)لقدم ء)املق ومي5)وأعض ء)جيش)التحرير.

 1443 رجب  من   13 في  صادر   3.09.22 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار 
اللجان اإلدارية  في  بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين   )2022 )15 فبراير 
السامية  املندوبية  موظفي  إزاء  املختصة  املركزية  األعضاء  املتساوية 
 ............................................... 2048لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير
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مرسوم)8قم)5)).)).))ص د8)في))))من)بعش 5)ش255 )5))م 28)))2)) 
بس ئر) الصحية) الطوا8ئ) ح لة) مفعول) سري 5) مدة) بتمديد)
أ8ج ء)التراب)الوطني)ملواجهة)تف�شي)فيرو2)كو8ون )-)كوفيد)29.

رئيس الحكومة،

من  28 في  الصادر   2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  على   بناء 
بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق   )2020 مارس   23(  1441 رجب 
بالقانون  عليه  املصادق  عنها،  اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ 
بتاريخ   1.20.60 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   23.20 رقم 

5 شوال 1441 )28 ماي 2020( ؛

من  29 في  الصادر   2.20.293 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 
رجب 1441 )24 مارس 2020( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر 

أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

 1443 رجب  من   23 في  الصادر   2.22.140 رقم  املرسوم  وعلى 
)25 فبراير 2022( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية 
بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

في  االستمرار  ضرورة  من  الظرفية  تقتضيه  ما  إلى  وبالنظر 
اإلجراءات الالزمة للحد من تف�شي الجائحة مع الحرص على تناسب 
اإلجراءات والتدابير املتخذة بمختلف جهات وعماالت وأقاليم اململكة 

مع تطور الحالة الوبائية ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية االجتماعية ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في 21 من شعبان 1443 
)24 مارس 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بقانون  املرسوم  الثانية من  باملادة  الثانية  الفقرة  تطبيقا ألحكام 
 1441 رجب  من   28 في  الصادر   2.20.292 رقم  أعــاله  إليه  املشار 
)23 مارس 2020(، تمدد، من يوم الخميس 31 مارس 2022 في الساعة 
الساعة  في   2022 أبريل   30 السبت  يوم  غاية  إلى  مساء  السادسة 
الطوارئ الصحية بسائر  السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة 
 2.20.293 رقم  املرسوم  بموجب  عنها  املعلن  الوطني،  التراب  أرجاء 
حالة  بإعالن   )2020 مارس   24(  1441 رجب  من   29 في  الصادر 
الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس 

كورونا - كوفيد 19.

املادة الثانية

يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء املعطيات املتوفرة حول 
املعنية،  الحكومية  السلطات  مع  وبتنسيق  السائدة،  الوبائية  الحالة 
وهذه  يتالءم  بما  الوطني،  الصعيد  على  املناسبة،  التدابير  كافة 

املعطيات.

في  كل  واألقاليم،  العماالت  وعمال  الجهات  لوالة  يجوز  كما 

نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء املعطيات نفسها، وفي 

الذكر  السالف  املرسوم  من  الثالثة  املادة  مقتضيات  تطبيق  إطار 

رقم 2.20.293، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم 

أو جماعة أو أكثر.

املادة الثالثة

وزير  إلى  تنفيذه  ويسند  الرسمية،  بالجريدة  املرسوم  هذا  ينشر 

فيما  منهما  االجتماعية، كل واحد  والحماية  الصحة  الداخلية ووزير 

يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1443 )25 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

 ((2(( م 28) (22( ش255  بعش 5) (7 في) ص د8) ((.((.67 8قم) مرسوم)

بتغيير)املرسوم)8قم)5)ش.)2.))الص د8)في)2))من)8مض 5)شش25 

إنت ج) دعم) ومس طر) بروط) بتحديد) ()(22( أغسطس) (27(

الق ع ت) وإنش ء) وتحديث) و8قمنة) السينم ئية) األعم ل)

السينم ئية)وتنظيم)املهرج ن ت)السينم ئية.

رئيس الحكومة،

من  28 في  الصادر   2.12.325 رقم  املرسوم  على  االطالع   بعد 

ومساطر  شروط  بتحديد   )2012 أغسطس   17(  1433 رمضان 

القاعات  وإنشاء  وتحديث  ورقمنة  السينمائية  األعمال  إنتاج  دعم 

السينمائية وتنظيم املهرجانات السينمائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1443 29 من رجب  في  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد 

)3 مارس 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تغير، على النحو التالي، مقتضيات املادة 6 املكررة مرتين )الفقرة 
في  الصادر   2.12.325 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من  الثانية( 

28 من رمضان 1433 )17 أغسطس 2012( :

نصوص)ع مة
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الدعم  مبلغ  يحدد   - الثانية(.  )الفقرة  مرتين  املكررة   6 »املادة 

»املقدم لإلنتاج األجنبي باملغرب ................ في نسبة 30 باملائة ............... 

»واملؤهلة للدعم.«

املادة الثانية

الرسمـية،  بالجريـدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  إلى 

االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 شعبان 1443 )10 مارس 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.

قرا8)مشترك)لوزير)الشش ب)والثق فة)والتواصل)والوزير)املنتدب)لدى)

)).92))ص د8) 8قم) ب مليزانية) املكلف) وامل لية) االقتص د) وزيرة)

القرا8) وتتميم) بتغيير) ()(2(( م 28) (22( ش255  بعش 5) (2 في)

9ش25  األولى) جم دى) ف تح) في) الص د8) ((952.27 8قم) املشترك)

دعم) وطرق)صرف) ومع يير) بروط) بتحديد) ()(222 ين ير) (29(

الشصرية) والسمعية) السينم ئية) لألعم ل) األجنبي) اإلنت ج)

ب ملغرب.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

في الصادر   2948.17 رقم  املشترك  القرار  على  االطالع   بعد 

ومعايير  بتحديد شروط   )2018 يناير   19(  1439 األولى  فاتح جمادى 

والسمعية  السينمائية  لألعمال  األجنبي  اإلنتاج  دعم  صرف  وطرق 

البصرية باملغرب كما وقع تغييره وتتميمه،

قررا ما يلي :

املادة األولى

و 3  و 2  األولى  املواد  مقتضيات  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

املشترك  القرار  من  الثالثة(  )الفقرة  و 5  والثانية(  األولى  )الفقرتين 

رقم 2948.17 الصادر في فاتح جمادى األولى 1439 )19 يناير 2018( :

»املادة األولى )الفقرة األولى(. - وفقا ألحكام الفقرة الثانية باملادة 6 

 ....................... باملائة   30 نسبة  في   .............................. مرتين  »املكررة 

»دون احتساب الرسوم.

»تحدد املصاريف ......... من املرسوم السالف الذكر رقم 2.12.325.

»ال يمكن أن تفوق .......................................... عشرة ماليين درهم.

»في حالة إنتاج مشترك مغربي -  أجنبي، .................. واملنتج املغربي.

»يجب أن يشرع ............................................. املوالي لبدء التصوير.

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 2. - يمنح الدعم لشركات ................ وفق الشروط التالية :

»أ(

» - يجب أن .................................................. أو جزء منه ؛

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

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

» - يجب أن تكون ................................................ لبناء الديكورات ؛

» - يجب أن يكون بث العمل املزمع إنجازه ذا توزيع عالمي.

» ب( ............................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

 .................... الدعم  يكون   - والثانية(.  األولى  )الفقرتين   3 »املادة 

التصوير وبرنامج ومبلغ  التوزيع ومدة  »يبين طبيعة اإلنتاج وطبيعة 

»االستثمار ................. ودفتر التحمالت.

»في حالة توفر االعتمادات املالية، ..................... من شركة اإلنتاج 

»األجنبية، خالل ......................... املطلوب، داخل أجل أقصاه 30 يوما 

»قابل للتجديد مرة واحدة، وذلك .......................... والسينمائية بذلك.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املغربي  السينمائي  املركز  يقوم   - الثالثة(.  )الفقرة   5 »املادة 

»............... 180 يوما، بعد بت اللجنة في امللف ........................ الدعم.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1443 )11 مارس 2022(.

وزير الشباب والثقافة والتواصل ،

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.
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مرسوم)8قم))25.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2)) 

املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)

»واد)لحص 5)او8يو8«)الواقع)ب لنفوذ)الترابي)لقي دة)امح ميد)

الجم عة) ملك) على) الج 8ي) زاكو8ة،) بإقليم) زاكو8ة) بدائرة)

أوالد) بيه،) أوالد) أعيش،) أوالد) (: )النواجي) اعريب) الساللية)

: الكرادبة) از8ك،) أوالد) الكواسم،) الش دين،) (: النع مة)  ب عال،)

أوالد)بود5،)الزيود،)الو8اث،)قشيلة)ايت)غنيمة،)املح ميد(.

رئيس الحكومة،

ألرا�شي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  18 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 

»واد لحصان  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  االقتضاء، عملية  عند 

زاكورة،  بإقليم  زاكورة  بدائرة  امحاميد  بقيادة  الواقع  اوريور«، 

الجماعة  ملك  على  الجاري  هكتارا،   39096 التقريبية  مساحته 

باعال،  أوالد  بيه،  أوالد  أعيش،  أوالد   : )النواجي  اعريب  الساللية 

بودن،  أوالد   : الكرادبة  ازرك،  أوالد  الكواسم،  البادين،   : النعامة 

الزيود، الوراث، قبيلة ايت غنيمة، املحاميد(.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : واد درعة ؛

- شرقا : أرض الجموع اعريب )زعير( ؛

- جنوبا : جبل الحرش ؛

- غربا : أرض الجموع أعريب.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

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

التاسعة صباحا بمقر قيادة امحاميد، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)8قم)ش25.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2)) 
املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)
بدائرة) امح ميد) لقي دة) الترابي) ب لنفوذ) الواقع) »املزوا8ية«)
الساللية) الجم عة) ملك) على) الج 8ي) زاكو8ة،) بإقليم) زاكو8ة)
اعريب))النواجي):)أوالد)أعيش،)أوالد)بيه،)أوالد)ب عال،)النع مة):)
الش دين،)الكواسم،)أوالد)از8ك،)الكرادبة):)أوالد)بود5،)الزيود،)

الو8اث،)قشيلة)ايت)غنيمة،)املح ميد(.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  16 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 
»املزوارية«،  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
مساحته  زاكورة،  بإقليم  زاكورة  بدائرة  امحاميد  بقيادة  الواقع 
التقريبية 42219 هكتارا، الجاري على ملك الجماعة الساللية اعريب 
البادين،   : النعامة  باعال،  أوالد  بيه،  أوالد  أعيش،  أوالد   : )النواجي 
الكواسم، أوالد ازرك، الكرادبة : أوالد بودن، الزيود، الوراث، قبيلة 

ايت غنيمة، املحاميد(.

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

- شماال : طريق عمومية، الرسم العقاري عدد 28/21486 ؛

- شرقا : جبل بن سلمان ؛

نصوص)خ صة
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- جنوبا : الطريق الوطنية رقم 9، الرسم العقاري عدد 28/15250، 
مركز ملحاميد، واد درعة ؛

- غربا : أرض الجموع أعريب )لكطيفة تلحاتين(.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)8قم)255.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2)) 
املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)
امح ميد) لقي دة) الترابي) ب لنفوذ) الواقع) تلح تي5«) »لكطيفة)
الجم عة) ملك) على) الج 8ي) زاكو8ة،) بإقليم) زاكو8ة) بدائرة)
أوالد) بيه،) أوالد) أعيش،) أوالد) (: )النواجي) اعريب) الساللية)
(: الكرادبة) از8ك،) أوالد) الكواسم،) الش دين،) (: النع مة) ب عال،)

أوالد)بود5،)الزيود،)الو8اث،)قشيلة)ايت)غنيمة،)املح ميد(.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 11 ماي 2022 وتتواصل في األيام املوالية عند 
االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »لكطيفة تلحاتين«، 
مساحته  زاكورة،  بإقليم  زاكورة  بدائرة  امحاميد  بقيادة  الواقع 
التقريبية 45434 هكتارا، الجاري على ملك الجماعة الساللية اعريب 
البادين،   : النعامة  باعال،  أوالد  بيه،  أوالد  أعيش،  أوالد   : )النواجي 
الكواسم، أوالد ازرك، الكرادبة : أوالد بودن، الزيود، الوراث، قبيلة 

ايت غنيمة، املحاميد(.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : الطريق املؤدية إلى إقليم طاطا 1522 ؛

- شرقا : أرض الجموع اعريب )املزوارية( ؛

- جنوبا : واد درعة ؛

- غربا : أرض الجموع أعريب )القرينفة(.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

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

التاسعة صباحا بمقر قيادة امحاميد، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)8قم)255.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2)) 

املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)

»زعير«)الواقع)ب لنفوذ)الترابي)لقي دة)امح ميد)بدائرة)زاكو8ة)

اعريب) الساللية) الجم عة) ملك) على) الج 8ي) زاكو8ة،) بإقليم)

(: النع مة) ب عال،) أوالد) بيه،) أوالد) أعيش،) أوالد) (: )النواجي)

الش دين،)الكواسم،)أوالد)از8ك،)الكرادبة):)أوالد)بود5،)الزيود،)

الو8اث،)قشيلة)ايت)غنيمة،)املح ميد(.

رئيس الحكومة،

ألرا�شي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

املوالية  األيام  في  وتتواصل   2022 ماي   9 يوم  من  ابتداء  تباشر، 

عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »زعير«، الواقع 

التقريبية  مساحته  زاكورة،  بإقليم  زاكورة  بدائرة  امحاميد  بقيادة 

 26360 هكتارا، الجاري على ملك الجماعة الساللية اعريب )النواجي :

أوالد أعيش، أوالد بيه، أوالد باعال، النعامة : البادين، الكواسم، أوالد 

غنيمة،  ايت  قبيلة  الوراث،  الزيود،  بودن،  أوالد   : الكرادبة  ازرك، 

املحاميد(.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : واد درعة ؛

- شرقا : أرض الجموع اعريب )العراظة(، واحة ملحاميد ؛

- جنوبا : جبل الحرش ؛

- غربا : أرا�شي الجموع أعريب )واد لحصان اوريور(.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

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

التاسعة صباحا بمقر قيادة امحاميد، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)8قم)256.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2)) 

املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)

بدائرة) امح ميد) لقي دة) الترابي) ب لنفوذ) الواقع) »العراضة«)

الساللية) الجم عة) ملك) على) الج 8ي) زاكو8ة،) بإقليم) زاكو8ة)

اعريب))النواجي):)أوالد)أعيش،)أوالد)بيه،)أوالد)ب عال،)النع مة):)

الش دين،)الكواسم،)أوالد)از8ك،)الكرادبة):)أوالد)بود5،)الزيود،)

الو8اث،)قشيلة)ايت)غنيمة،)املح ميد(.

رئيس الحكومة،

ألرا�شي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  23 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 

»العراضة«،  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 

مساحته  زاكورة،  بإقليم  زاكورة  بدائرة  امحاميد  بقيادة  الواقع 

التقريبية 71311 هكتارا، الجاري على ملك الجماعة الساللية اعريب 

البادين،   : النعامة  باعال،  أوالد  بيه،  أوالد  أعيش،  أوالد   : )النواجي 

الكواسم، أوالد ازرك، الكرادبة : أوالد بودن، الزيود، الوراث، قبيلة 

ايت غنيمة، املحاميد(.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : جبل بن سلمان، أرض الجموع، أرض الجموع ايت علوان ؛

- شرقا : أرض الجموع اعريب، الشعبة ؛

- جنوبا : جبل الحرش ؛

- غربا : الطريق الوطنية رقم 9، الرسم العقاري 28/15249، واحة 

املحاميد، أرض الجموع اعريب )زعير(.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

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

التاسعة صباحا بمقر قيادة امحاميد، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.
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املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)8قم)257.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2)) 
املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)
»القرينفة)قطعة)2)و))«)الواقع)ب لنفوذ)الترابي)لقي دة)امح ميد)
الجم عة) ملك) على) الج 8ي) زاكو8ة،) بإقليم) زاكو8ة) بدائرة)
الساللية)اعريب))النواجي):)أوالد)أعيش،)أوالد)بيه،)أوالد)ب عال،)
أوالد) الكرادبة):) از8ك،) أوالد) الكواسم،) الش دين،) (: النع مة)

بود5،)الزيود،)الو8اث،)قشيلة)ايت)غنيمة،)املح ميد(.

رئيس الحكومة،

ألرا�شي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 30 ماي 2022 وتتواصل في األيام املوالية عند 

االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »القرينفة قطعة 1 

و 2«، الواقع بقيادة امحاميد بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة، مساحته 

التقريبية 43404 هكتارا، الجاري على ملك الجماعة الساللية اعريب 

البادين،   : النعامة  باعال،  أوالد  بيه،  أوالد  أعيش،  أوالد   : )النواجي 

الكواسم، أوالد ازرك، الكرادبة : أوالد بودن، الزيود، الوراث، قبيلة 

ايت غنيمة، املحاميد(.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : جبل باني، الطريق املؤدية إلى طاطا رقم 1522، التحديد 

اإلداري 740 ؛

)لكطيفة،  اعريب  الجموع  أرض   ،740 اإلداري  التحديد   : شرقا   -

تلحاتين(؛

- جنوبا : واد درعة ؛

- غربا : أرا�شي الجموع أعريب.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

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

التاسعة صباحا بمقر قيادة امحاميد، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم)8قم)277.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2))

املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)

سيدي) زاوية) لقي دة) الترابي) ب لنفوذ) الواقع) بواغي«) »اكوتي5)

ملك) الج 8ي)على) تيزنيت،) بإقليم) انزي) بدائرة) أومو�شى) أحمد)

الجم عة)الساللية)اهل)ت ز8والت.

رئيس الحكومة،

ألرا�شي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  23 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 

»اكوتين  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 

بواغي«، الواقع بقيادة زاوية سيدي أحمد أومو�شى بدائرة انزي بإقليم 

خنيفرة، مساحته التقريبية 434 هكتارا، الجاري على ملك الجماعة 

الساللية اهل تازروالت.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :
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- شماال : املسلك الطرقي وأرا�شي الخواص، واد نتلوست ؛

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  »اكوتين«  الجماعي  امللك   : شرقا   -
31/4108 ؛

- جنوبا : املسلك الطرقي، واد بواغي ؛

- غربا : واد بواغي.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
قصد  أومو�شى،  أحمد  سيدي  زاوية  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

مباشرة عملية التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم)8قم)272.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2))
املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)
»ا8ض)االت«)الواقع)ب لنفوذ)الترابي)لقي دة)بني)مسكي5)الغربية)
الجم عة) ملك) على) الج 8ي) سط ت،) بإقليم) البروج) بدائرة)

الساللية)الكرامة)أوالد)عشد)املولى.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  25 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ارض االت«، 
سطات،  بإقليم  البروج  بدائرة  الغربية  مسكين  بني  بقيادة  الواقع 
مساحته التقريبية 599 هكتارا، الجاري على ملك الجماعة الساللية 

الكرامة أوالد عبد املولى.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : الرسم العقاري عدد T/1493 ؛

 ،C/89138  ،)P1( T/1029 أعداد  العقارية  الرسوم   : شرقا   -

15/26436 ؛

 27 A جنوبا : الرسم العقاري عدد 15/74037، التحديد اإلداري عدد -

بالد الوكارفة ؛

.T/2011 غربا : مطلب التحفيظ عدد -

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

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

التاسعة صباحا بمقر قيادة بني مسكين الغربية، قصد مباشرة عملية 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم)8قم)279.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2))

املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)

لقي دة) الترابي) ب لنفوذ) الواقع) (»( و) (2 قطعة) نكروز) »أكدال)

ملك) على) الج 8ي) الربيدية،) بإقليم) تنجداد) بدائرة) ملعب)

الجم عة)الساللية)قصر)أكروز.

رئيس الحكومة،

ألرا�شي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  24 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أكدال نكروز 
قطعة 1 و 2«، الواقع بقيادة ملعب بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، 
مساحته التقريبية 360 هكتارا، الجاري على ملك الجماعة الساللية 

قصر أكروز.

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

- شماال : تكورة نالحد ؛

- شرقا : تسكاوين ؛

- جنوبا : امان نكروز ؛

- غربا : بوتنكوريف.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم)8قم)222.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2))
املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)
»قصر)زاوية)الحجوي«)الواقع)ب لنفوذ)الترابي)لقي دة)بوعن 5)
بدائرة)بني)تدجيت)بإقليم)فجيج،)الج 8ي)على)ملك)الجم ع ت)

الساللية)قصر)زاوية)الحجوي.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  30 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 
زاوية  »قصر  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
فجيج،  بإقليم  تدجيت  بني  بدائرة  بوعنان  بقيادة  الواقع  الحجوي«، 
مساحته التقريبية 2289 هكتارا، الجاري على ملك الجماعة الساللية 

قصر زاوية الحجوي.

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

- شماال : عقار جماعة الزاوية أو ملك زاوية الحجوي ؛

- شرقا : منطقة حدودية، الجماعة الساللية قصر الحجوي ؛

- جنوبا : عقار جماعي زاوي الحجوي ؛

- غربا : التحديد اإلداري 319، الجماعة الساللية قصر بوعنان.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم)8قم)222.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2))
املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)
الترابي  ب لنفوذ) الواقع) ت و8يرت«) لقشيلة) الجموع) »أ8ا�شي)
ب مللحقة)اإلدا8ية)الث نية)بش بوية)تنغير)بإقليم)تنغير،)الج 8ي)

على)ملك)الجم عة)الساللية)قشيلة)ت و8يرت.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

األيام  في  وتتواصل   2022 يونيو  فاتح  يوم  من  ابتداء  تباشر، 
املوالية عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�شي 
بباشوية  الثانية  اإلدارية  بامللحقة  الواقع  تاوريرت«،  لقبيلة  الجموع 
تنغير بإقليم تنغير، مساحته التقريبية 485 هكتارا، الجاري على ملك 

الجماعة الساللية قبيلة تاوريرت.

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

- شماال : واحة تودغى، أرا�شي الجموع لقبيلة اشمارين ؛

- شرقا : أرا�شي الجموع لقبيلة ايت ارجدال ؛

- جنوبا : أرا�شي الجموع لقبيلة اهل تنغير ؛

- غربا : التحديد اإلداري 618.

املادة الثانية

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

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم)8قم))22.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2))
املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)
الترابي  ب لنفوذ) )«)الواقع) »أ8ا�شي)الجموع)لقشيلة)تجم صت)
للملحقة)اإلدا8ية)الث لثة)بش بوية)تنغير)بإقليم)تنغير،)الج 8ي)

على)ملك)الجم عة)الساللية)قشيلة)تجم صت.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  2 يونيو  تباشر، ابتداء من يوم 

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

الجموع لقبيلة تجماصت 2«، الواقع بالنفوذ الترابي للملحقة اإلدارية 

الثالثة بباشوية تنغير بإقليم تنغير، مساحته التقريبية 10 هكتارات، 

الجاري على ملك الجماعة الساللية قبيلة تجماصت.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : جزء من املحول الكهربائي ذو الرسم العقاري 1008 وجزء 

العقاري  الرسم  من  وجزء   28/5272 عدد  التحفيظ  مطلب  من 

عدد 3059 ؛

- شرقا : الحي السكني املنجمي ذو الرسم العقاري عدد 28/1065 ؛

عدد  العقاري  الرسم   ،28/3891 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا   -

P2( 28/8489( ؛

- غربا : جزء من الرسم العقاري 28/1008 ومطلب التحفيظ عدد 

5272 وجزء من الرسم العقاري عدد 28/3891.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

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

الثالثة، قصد مباشرة عملية  امللحقة اإلدارية  بمقر  التاسعة صباحا 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 مرسوم)8قم)ش22.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2))
املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)
ب لنفوذ) الواقع) احمد«) موالي) ايت) لقشيلة) الجموع) »أ8ا�شي)
على) الج 8ي) تنغير،) بإقليم) تنغير) دائرة) تودغى) لقي دة) الترابي)

ملك)الجم عة)الساللية)ايت)موالي)احمد.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  26 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 
»أرا�شي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
الجموع لقبيلة ايت موالي احمد«، الواقع لقيادة تودغى دائرة تنغير 
ملك  على  الجاري  هكتارا،   1013 التقريبية  مساحته  تنغير،  بإقليم 

الجماعة الساللية ايت موالي احمد.

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

- شماال : سلسلة جبل امليل ؛

- شرقا : قبيلة امانقيدار ايت املكسوب ؛

- جنوبا : واد اكيس ؛

- غربا : قبيلة تمضروين.

املادة الثانية

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

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم)8قم)225.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2))

املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)

الترابي) ب لنفوذ) الواقع) تمضروين«) لقشيلة) الجموع) »أ8ا�شي)

ملك) على) الج 8ي) تنغير،) بإقليم) تنغير) دائرة) تودغى) لقي دة)

الجم عة)الساللية)قشيلة)تمضروين.

رئيس الحكومة،

ألرا�شي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  23 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 

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

الجموع لقبيلة تمضروين«، الواقع بقيادة تودغى دائرة تنغير بإقليم 

الجماعة  ملك  على  الجاري  هكتارا،   7157 التقريبية  مساحته  تنغير، 

الساللية قبيلة تمضروين.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

ايت  ابورك  علي  )سيدي   766 رقم  اإلداري  التحديد   : شماال   -

عمامو(، التحديد اإلداري رقم 710 )اميضر( ؛

- شرقا : قبيلة ايت موالي إبراهيم التحديد 823، التحديد اإلداري 

رقم 763 )تستيفت( ؛

- جنوبا : اميضر التحديد اإلداري 710 ؛

- غربا : التحديد اإلداري رقم 710 قطعة 1 و 2.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

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

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  تودغى،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.
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املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم)8قم)225.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2))
املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)
»أ8ا�شي)الجموع)لقشيلة)افري«)الواقع)ب لنفوذ)الترابي)ب مللحقة)
اإلدا8ية)الث نية)بش بوية)تنغير)بإقليم)تنغير،)الج 8ي)على)ملك)

الجم عة)الساللية)قشيلة)افري.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  30 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 
»أرا�شي  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
بباشوية  الثانية  اإلدارية  بامللحقة  الواقع  افري«،  لقبيلة  الجموع 
تنغير بإقليم تنغير، مساحته التقريبية 659 هكتارا، الجاري على ملك 

الجماعة الساللية قبيلة افري.

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

- شماال : أرا�شي الجموع لقبائل ايت مرغاد ؛

- شرقا : أرا�شي الجموع لقبيلة ايت امحمد ؛

- جنوبا : واحة تودغى ؛

- غربا : أرا�شي الجموع لقبيلة تماسينت.

املادة الثانية

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

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)8قم)226.)).))ص د8)في)25)من)بعش 5)ش255 )22)م 28)))2)) 

املدعو) للعق 8) اإلدا8ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 8يخ) بتحديد)

الترابي) ب لنفوذ) الواقع) تم سينت«) لقشيلة) الجموع) »أ8ا�شي)

ب مللحقة)اإلدا8ية)الث نية)بش بوية)تنغير)بإقليم)تنغير،)الج 8ي)

على)ملك)الجم عة)الساللية)قشيلة)تم سينت.

رئيس الحكومة،

ألرا�شي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2022 وتتواصل في األيام املوالية  31 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 

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

الثانية بباشوية  بامللحقة اإلدارية  الجموع لقبيلة تماسينت«، الواقع 

تنغير بإقليم تنغير، مساحته التقريبية 749 هكتارا، الجاري على ملك 

الجماعة الساللية قبيلة تماسينت.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرا�شي الجموع لقبائل ايت مرغاد ؛

- شرقا : أرا�شي الجموع لقبيلة افري ؛

- جنوبا : واحة تودغى ؛

- غربا : أرا�شي الجموع لقبيلة حلول.
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املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

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

الثانية، قصد مباشرة عملية  امللحقة اإلدارية  بمقر  التاسعة صباحا 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).565)ص د8)في)5)8جب)ش255 

)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

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( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين 

الوثائق  على  واملاء  التجهيز  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بعده 

والتصرفات اإلدارية التالية الخاصة باملصالح التابعة لهم :

الصفقات  على  األظرفة واملصادقة  فتح  لجن  تعيين  مقررات   -
التالية وفسخها بما في ذلك اإلمضاء على اإلعذارات املبرمة في إطار 
االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير التجهيز واملاء من امليزانية 
الخصوصية  الحسابات  وميزانيات  واملاء  التجهيز  لوزارة  العامة 

للخزينة التابعة لوزارة التجهيز واملاء :

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 ؛

- الدراسات التقنية املتعلقة بالبنيات التحتية املينائية والبحرية 
املتعلقة باملشاريع غير الكبرى ذات البعد اإلقليمي ؛

املينائية  الدراسات  إنجاز  بتتبع  املتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات   -
وبتنفيذ املخطط املديري للهيدروغرافيا الخاصة باملشاريع ذات 

البعد اإلقليمي ؛

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 
الخاصة باالحتالل املؤقت للملك الطرقي العام ؛

طرق  جوانب  على  اإلشهارية  اللوحات  بوضع  الترخيص  قرارات   -
املواصالت التابعة للدولة باستثناء الطرق السيارة ؛

العام  الدولة  البناء من ملك  الترخيص باستخراج مواد  - قرارات 
باستثناء امللك البحري العام ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 
ملزاولة  البحري  العام  الدولة  مللك  املؤقت  باالحتالل  الخاصة 
الزوارق  ذلك  في  بما  الصيفية  املوسمية  التجارية  األنشطة 

واملعدات البحرية الترفيهية ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 
الخاصة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام بالنسبة للمشاريع 
لوالة  املفوضة  االختصاصات  ضمن  تدخل  ال  التي  االستثمارية 
الجهات والتي ال تفوق قيمتها عشرون مليون درهم )20.000.000 

درهم( ؛

- اإلجراءات املتعلقة بمسطرة نزع ملكية العقارات الالزمة إلنجاز 
املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة 

التجهيز واملاء التالية :

ملكية  بنزع  املتعلق  اإلداري  البحث  بإجراء  الخاصة  الوثائق   •
العقارات الالزمة إلنجاز املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل 

ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛
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نزع ملكية  العامة ومراسيم  باملنفعة  املتعلقة  املراسيم  • إشهار 
التي  العامة  املنفعة  ذات  املشاريع  إلنجاز  الالزمة  العقارات 

تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛

• مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

• محاضر االتفاق بالترا�شي ؛

• انتداب املحامين من أجل تقديم دعاوى الحيازة ونقل امللكية ؛

اململكة محاكم  مختلف  عن  الصادرة  األحكام  تنفيذ  مقررات   • 
في موضوع نزع امللكية ؛

التحفيظ  العام ومطالب  الدولة  اإلدراج بسجل ملك  • شواهد 
لفائدة  املقتناة  بالعقارات  الخاصة  والضم  التقسيم  ومطالب 
ملك الدولة العام من أجل إنجاز املشاريع ذات املنفعة العامة 

التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛

• مقررات أداء التعويضات الناتجة عن اقتناء األمالك والعقارات 
التي تدخل ضمن  العامة  الالزمة إلنجاز املشاريع ذات املنفعة 

اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛

واألغراس  باملباني  الالحقة  األضرار  عن  التعويض  مقررات   •
املنفعة  ذات  املنشآت  إلنجاز  الالزمة  األشغال  عن  الناتجة 

العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛

إلنجاز  الالزمة  الخاصة  للملكيات  املؤقت  االحتالل  قرارات   •
تدخل  التي  العامة  املنفعة  ذات  باملشاريع  املتعلقة  األشغال 

ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛

الخاصة  للملكيات  املؤقت  االحتالل  عن  التعويض  مقررات   •
الالزمة إلنجاز األشغال املتعلقة باملشاريع ذات املنفعة العامة 

التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء.

- إجراءات تحديد وتحفيظ ملك الدولة العام ومراقبته ؛

صعيد  على  املينائي  االستغالل  وتتبع  وأمن  سالمة  إجراءات   -
اإلقليم وخاصة املتعلقة منها ب :

• ضمان تجميع املعطيات املتعلقة بالوسط البحري ؛

)اللواء  بالشواطئ  املتعلقة  الحكامة  منتديات  في  املساهمة   •
األزرق، شواطئ نظيفة( ؛

• املشاركة في تنفيذ املخطط االستعجالي الوطني ملحاربة التلوث 
البحري وتتبع تدابيره ؛

• تخطيط وتتبع وتقييم العمليات املرتبطة بتشوير الشواطئ ؛

بحماية  املرتبطة  واألنشطة  واملحاكاة  التداريب  في  املشاركة   •
البيئة املينائية والبحرية ؛

• إنجاز الدراسات املتعلقة بمعرفة الوسط البحري.

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

- انتداب املحامين على الصعيد اإلقليمي للدفاع عن مصالح الدولة 
بالنسبة للقضايا التي تكون وزارة التجهيز واملاء طرفا فيها ؛

القضايا مختلف  في  الصادرة  األحكام  وتنفيذ  املنازعات  تدبير   - 
التي تكون وزارة التجهيز واملاء طرفا فيها على الصعيد اإلقليمي ؛

صعيد  على  انتدابهم  تم  الذين  املحامين  أتعاب  أداء  مقررات   -
للقضايا  بالنسبة  الدولة  مصالح  عن  الدفاع  أجل  من  اإلقليم 

التي تكون وزارة التجهيز واملاء طرفا فيها ؛

- الوثائق املتعلقة باستغالل األنظمة املعلوماتية وقاعدة البيانات 
املتعلقة باملنشآت الفنية ؛

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -
البحرية ؛

- التصرفات اإلدارية املتعلقة بتتبع وتنفيذ االتفاقيات املوقعة من 
طرف الوزارة على الصعيد اإلقليمي ؛

الخاص  الدولة  ملك  وتدبير  صيانة  بإجراءات  املتعلقة  الوثائق   -
املخصص للوزارة 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 ؛

في املرتبين  الثانية باملوظفين  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.
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).565)ص د8)في)5)8جب)ش255 

)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

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( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين 

الوثائق  على  واملاء  التجهيز  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بعده 

والتصرفات اإلدارية التالية الخاصة باملصالح التابعة لهم :
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الصفقات  على  األظرفة واملصادقة  فتح  لجن  تعيين  مقررات   -

التالية وفسخها بما في ذلك اإلمضاء على اإلعذارات املبرمة في إطار 

االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير التجهيز واملاء من امليزانية 

الخصوصية  الحسابات  واملاء وميزانيات  التجهيز  لوزارة  العامة 

للخزينة التابعة لوزارة التجهيز واملاء :

وكذا  املفتوحة  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •

الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 

30.000.000 درهم ؛

وكذا  التفاوضية  املسطرة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •

الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 

1.000.000 درهم ؛

- مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئات 

شخص  املكلف  األثقال  وحامالت  املصاعد  ومراقبة  الستالم 

بمرافقتها ؛

العمومية  واألشغال  البناء  مقاوالت  وتصنيف  تكييف  شواهد   -

وزير  قرار  في  املحددة  األصناف  في  املرتبة  للمقاوالت  بالنسبة 

في  الصادر   3103.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 

فاتح جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020( بتحديد األصناف 

الوطنية  اللجنة  تكون  أساسها  على  التي  القطاعات  حسب 

والتصنيف  التكييف  طلبات  لدراسة  مؤهلة  الجهوية  واللجان 

التي  أو  املقاوالت  بها  تتقدم  التي  والتصنيف  التكييف  إعادة  أو 

االختصاص  بتحديد  وكذا  بالتجهيز،  املكلف  الوزير  عن  تصدر 

الترابي للجان الجهوية، وكذا سحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

املراتب  إلى  العمومية  واألشغال  البناء  مقاوالت  إنزال  شواهد   -

للتأطير  املطابقة  املرتبة  إلى  أو  املعني  النشاط  في  مباشرة  الدنيا 

األدنى لوسائل اإلنتاج التي تتوفر عليها املقاولة ؛

باملوانئ  املتعلقة  واملالية  واالقتصادية  االستراتيجية  الدراسات   -

وامللك العمومي البحري ذات الطابع الجهوي ؛

بتتبع  املتعلقة  والوثائق  املينائية  واملشاريع  املديرية  املخططات   -

تنفيذ املخطط املديري للهيدروغرافيا وتجميع املعطيات الهيدر-

أقيانوغرافية على صعيد الجهة ؛

- الدراسات املتعلقة بوضع خريطة هشاشة السواحل ؛

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -

البحرية ؛

- التصرفات اإلدارية الخاصة بتأمين التركيبة املالية وتتبع املشاريع 

ذات الطابع الجهوي املمولة من طرف مانحي القروض الوطنية 

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

للمشاريع  التقنية  بالدراسات  الخاصة  والبرامج  املخططات   -

والبحرية  املينائية  التحتية  والبنيات  بالتجهيزات  املتعلقة 

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات  من  كل  طرف  من  املنجزة 

التابعة  الشريكة غير  للجهة واملؤسسات  التابعة  واللوجيستيك 

للوزارة واملصادقة عليها ؛

املخصصة  امليزانية  وتتبع  وتنفيذ  بإعداد  املتعلقة  اإلجراءات   -

للجهة ؛

- الوثائق املتعلقة باملعطيات الخاصة باملشاريع املبرمجة في إطار 

قوانين املالية على صعيد الجهة ؛

بتنفيذ  واملتعلقة  الجهوية  املديرية  طرف  من  املنجزة  التقارير   -

وتدبير قوانين املالية على صعيد الجهة ؛

الصعيد  على  االستثمار  لبرامج  املسطرة  األهداف  مؤشرات   -

الجهوي املعدة من طرف املديرية الجهوية ؛

املينائية  التقني لإلعدادات  والتأطير  بالتنسيق  املتعلقة  الوثائق   -

والبحرية على مستوى الجهة ؛

الشراكة  واتفاقيات  عقود  مشاريع  بدراسة  املتعلقة  اإلجراءات   -

التي تتعلق باختصاصات وزارة التجهيز واملاء على صعيد الجهة ؛

- التصرفات اإلدارية املتعلقة بتتبع وتنفيذ االتفاقيات املوقعة من 

طرف وزارة التجهيز واملاء على صعيد الجهة ؛

املستدامة  والتنمية  بالبيئة  الخاصة  امللفات  وتتبع  تفحص   -

املتعلقة باالتفاقيات املبرمة في إطار التعاون والعالقات الدولية ؛

وبلورة  األشغال  في تحسين جودة  املساهمة  اإلدارية  التصرفات   -

املعايير وإنجاز دفاتر التحمالت املشتركة ودالئل اإلرشادات وكذا 

دفاتر التحمالت الخاصة واملساطر ؛
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لفائدة  الخبرة  ونقل  القانونية  باالستشارات  املتعلقة  الوثائق   -

املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التابعة للجهة ؛

- الوثائق املتعلقة بتتبع مؤشرات التنافسية للموانئ التابعة للجهة ؛

على  البحري  العمومي  امللك  لتثمين  االستراتيجية  الدراسات   -

الصعيد الجهوي ؛

- املصادقة على الدراسات التقنية املتعلقة بحماية الساحل ؛

للمدونة  املينائية  واملنشآت  املوانئ  مطابقة  تصاريح  تسليم   -

الدولية ألمن السفن واملوانئ ؛

للمشاريع املينائية  األشغال  تنفيذ  ومراقبة  وجدولة  تخطيط   - 

ذات الطابع الترابي ؛

للوزارة  التابعة  للمشاريع  والتقنية  املعمارية  البرمجة  دراسات   -

كلفتها عشرون مليون درهم  تتجاوز  التي ال  الجهوي  البعد  ذات 

)20.000.000 درهم( ؛

العمومية  املباني  وتأهيل  صيانة  بمشاريع  املتعلقة  الدراسات   -

التابعة لوزارة التجهيز واملاء على صعيد الجهة ؛

- الدراسات العامة املتعلقة بالتجهيزات العامة على صعيد الجهة ؛

الخاصة  العامة  التجهيزات  بناء  بمشاريع  املتعلقة  الدراسات   -

بوزارة التجهيز واملاء على صعيد الجهة ؛

بالتجهيزات  املتعلقة  باملشاريع  الخاصة  التقني  التدقيق  ملفات   -

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات  طرف  من  املنجزة  العامة 

واللوجيستيك التابعة للجهة ؛

- الدراسات واألبحاث والتجارب املتعلقة بتطوير وتثمين التقنيات 

املعايير  بتكييف  املتعلقة  اإلجراءات  وتطوير  للبناء  املحلية 

التقنية مع الخصوصيات املحلية ؛

- الدراسات املتعلقة بكل من :

والجهوية  الوطنية  الطرق  تهم  التي  الطرقية  املخططات   •

واإلقليمية باستثناء الطرق السيارة ؛

التمهيدية  الدراسات  ذلك  في  بما  العادية  الفنية  املنشآت   •

الفنية ذات الطابع  والتفصيلية والتنفيذية باستثناء املنشآت 

الخاص ؛

• البطاقات التقنية الخاصة بصيانة الطرق الوطنية والجهوية 

واإلقليمية ؛

• البرامج السنوية للصيانة الطرقية االعتيادية ؛

• طرق الولوج إلى مشاريع االستثمار.

الشبكة  وتحديث  وتهيئة  صيانة  برامج  وتتبع  إنجاز  إجراءات   -

الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

ملؤشرات  السنوي  والتتبع  املنجزة  العمليات  تقييم  محاضر   -

نجاعة األداء للبرامج على املستوى الجهوي ؛

الطابع  ذات  املهنيين  مطالب  وتتبع  بمعالجة  املتعلقة  الوثائق   -

الجهوي ؛

- قرارات و بطاقات التكليف بشرطة ملك الدولة العام وبمراقبة 

املقالع واللوحات اإلشهارية على جوانب طرق املواصالت التابعة 

للدولة الخاصة باملوظفين التابعين للجهة ؛

اإلداري  لالتمركز  املديري  التصميم  بتنفيذ  املتعلقة  اإلجراءات   -

على مستوى الجهة ؛

ونوابا عنهم لإلشهاد على مطابقة نسخ  املوظفين  تعيين  - قرارات 

الوثائق ألصولها على صعيد الجهة ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

الخاصة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام بالنسبة للمشاريع 

لوالة  املفوضة  االختصاصات  ضمن  تدخل  ال  التي  االستثمارية 

الجهات والتي ال تفوق قيمتها مائتي مليون درهم )200.000.000 

درهم( ؛

- قرارات الترخيص بوضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات الترابية ؛

- اتفاقيات وضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات الترابية تطبيقا 

والنقل  التجهيز  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين  املشتركة  للدورية 

واللوجيستيك واملاء حول تدبير الشواطئ من طرف الجماعات ؛

- 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 ؛
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• املصادقة على امللفات التقنية للتحديد اإلداري الخاصة بامللك 

العمومي املينائي والبحري ؛

• ملفات تحديد ملك الدولة العام ؛

• ضمان تتبع عمليات مراقبة وحماية ملك الدولة العام ؛

• تتبع تحصيل اإلتاوات املترتبة عن استغالل ملك الدولة العام.

الصعيد  على  املينائي  االستغالل  وتتبع  وأمن  سالمة  إجراءات   -

الجهوي وخاصة املتعلقة منها ب :

• ضمان تجميع املعطيات املتعلقة بالوسط البحري ؛

)اللواء  بالشواطئ  املتعلقة  الحكامة  منتديات  في  املساهمة   •

األزرق، شواطئ نظيفة( ؛

• املشاركة في تنفيذ املخطط االستعجالي الوطني ملحاربة التلوث 

البحري وتتبع تدابيره ؛

• تخطيط وتتبع وتقييم العمليات املرتبطة بتشوير الشواطئ ؛

بحماية  املرتبطة  واألنشطة  واملحاكاة  التداريب  في  املشاركة   •

البيئة املينائية والبحرية ؛

• السهر على إنجاز الدراسات املتعلقة بمعرفة الوسط البحري ؛

• جمع واستغالل وتوزيع املعطيات اإلحصائية املينائية ؛

واملنشآت  املوانئ  أمن  ومخططات  تقييمات  على  التصديق   •

املينائية.

- الوثائق املتعلقة بسالمة املالحة الساحلية على صعيد الجهة ؛

والتجهيزات  املوانئ  بأمن  املتعلقة  االمتثال  شواهد  تجديد   -

املينائية ؛

- التنسيق بين البرامج القطاعية على صعيد الجهة ؛

املباني  داخل  والروبورتاجات  األفالم  بتصوير  الترخيص  قرارات   -

اإلقليمية  املديرية  رأي  على  بناء  واملاء  التجهيز  لوزارة  التابعة 

املعنية ؛

اقتراح  على  بناء  للجهة  التابعة  اإلدارية  املساكن  إسناد  قرارات   -

لجنة اإلسناد ؛

موضوع  العقارات  لتقييم  اإلدارية  اللجنة  أعمال  تتبع  محاضر   -

نزع امللكية ؛

- تدبير املنازعات وتنفيذ األحكام الصادرة في مختلف القضايا التي 

تكون وزارة التجهيز واملاء طرفا فيها على صعيد الجهة ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

للقضايا  بالنسبة  الدولة  مصالح  عن  للدفاع  املحامين  انتداب   -

التي تكون وزارة التجهيز واملاء طرفا فيها ؛

صعيد  على  انتدابهم  تم  الذين  املحامين  أتعاب  أداء  مقررات   -

الجهة من أجل الدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي 

تكون وزارة التجهيز واملاء طرفا فيها ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

للتجهيز  باملديرين اإلقليميين  • تدبير الشؤون اإلدارية الخاصة 

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  الثانية باملوظفين  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 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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 قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).566)ص د8)في)5)8جب)ش255
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

 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 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلدارية  الشؤون  مدير  معزيزي،  لحسن  السيد  إلى  يفوض 

على  واملاء  التجهيز  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  والقانونية، 

املثبتة  الوثائق  وعلى  املوارد  وقبض  االعتمادات  بصرف  األوامر 

للنفقات وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة بامليزانية العامة لوزارة 

التجهيز واملاء.

املادة الثانية

لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  معزيزي  لحسن  السيد  إلى  يفوض 

ذلك  في  بما  وفسخها  التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح 

اإلمضاء على اإلعذارات املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز 

واملاء :

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.

تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 

إذا كان مبلغها  املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي  املطالبات  لتسوية 

ال يفوق 50.000 درهم.

املادة الثالثة

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  معزيزي  لحسن  السيد  إلى  يفوض 

املتعلقة  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على  واملاء  التجهيز  وزير  عن 

 باالختصاصات املنصوص عليها في املادة 10 من املرسوم رقم 2.21.1072

بتحديد   )2022 يناير   19(  1443 اآلخرة  جمادى  من   16 في  الصادر 

اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ماعدا املراسيم والقرارات 

التنظيمية.

كما يفوض إليه اإلمضاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية :

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنجاز املنشآت 

وزارة  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  العمومية  الصبغة  ذات 

التجهيز واملاء ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات األداء ومقررات إيداع التعويضات ومقررات رفع اليد عنها 

املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة ؛

- قرارات تدبير ملك الدولة العام واملحافظة عليه ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

املتعلقة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام ؛

- الوثائق املتعلقة بتدبير وتنظيم املقالع ومراقبة استغاللها ؛

وبمراقبة  العام  الدولة  ملك  بشرطة  التكليف  وبطاقات  قرارات   -

استغاللها ؛

- قرارات وبطاقات التكليف بمراقبة املقالع ؛

القضائية  الدعاوى  وبتتبع  املنازعات  بإجراءات  املتعلقة  الوثائق   -

التي تنوب فيها وزارة التجهيز واملاء عن الدولة ؛

- القرارات املتعلقة بإحداث شساعات النفقات واملداخيل وقرارات 

تعيين شسيعي النفقات واملداخيل لدى مختلف املصالح التابعة 

لوزارة التجهيز واملاء ؛

- األوامر الصادرة لجميع املوظفين واألعوان التابعين لوزارة التجهيز 

واملاء للقيام بمأموريات داخل املغرب.
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املادة الرابعة

إذا تغيب السيد لحسن معزيزي أو عاقه عائق ناب عنه :

بمديرية  األولى  الدرجة  من  املتصرف  البقراوي،  محمد  السيد   -

الشؤون اإلدارية والقانونية وذلك فيما يخص التفويض موضوع 

املادتين الثانية والثالثة أعاله ؛

- السيد عبد اإلاله الريفاعي، رئيس قسم املحاسبة والوسائل العامة 

بمديرية الشؤون اإلدارية والقانونية وذلك فيما يخص التفويض 

باختصاصات  املتعلقة  الوثائق  وكذا  أعاله  األولى  املادة  موضوع 

للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  وإمضاء  القسم  نفس 

التهامي بوطيب، رئيس مصلحة  بمأموريات داخل املغرب والسيد 

الصفقات واملحاسبة وذلك فيما يخص التفويض موضوع املادة 

قسم  رئيس  الريفاعي،  اإلاله  عبد  السيد  تغيب  كلما  أعاله  األولى 

املحاسبة والوسائل العامة؛

بمديرية  العام  امللك  قسم  رئيسة  الشقروني،  نزيهة  السيدة   -

املتعلقة  الوثائق  يخص  فيما  وذلك  والقانونية  اإلدارية  الشؤون 

باختصاصات نفس القسم ؛

- السيد امبارك ربحي، رئيس قسم املنازعات بمديرية الشؤون اإلدارية 

نفس باختصاصات  املتعلقة  الوثائق  يخص  فيما  وذلك   والقانونية 

القسم ؛

- السيد مراد مهليل، املكلف بقسم تدبير املقالع بمديرية الشؤون 

بتدبير  املتعلقة  الوثائق  يخص  فيما  وذلك  والقانونية  اإلدارية 

واستغالل ومراقبة املقالع.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

 قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).567)ص د8)في)5)8جب)ش255
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

 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( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سناء العمراني، مديرة املوانئ وامللك العمومي 
على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  البحري، 
العمومي  وامللك  املوانئ  مديرية  طرف  من  املبرمة  التالية  الصفقات 
البحري في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء وميزانية الحساب 
امللك  وتثمين  وحماية  تحديد  »صندوق  املسمى  للخزينة  الخصو�شي 

العام البحري واملينائي« :

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 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.

تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليها  يفوض  كما 
إذا كان مبلغها املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي  املطالبات   لتسوية 

ال يفوق 50.000 درهم.

املادة الثانية

عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  العمراني  سناء  السيدة  إلى  يفوض 
التي  التالية   اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على  واملاء  التجهيز  وزير 
البحري  العمومي  وامللك  املوانئ  مديرية  اختصاصات  ضمن  تدخل 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

- الوثائق املتعلقة بتحديد امللك العام املينائي والبحري ؛

- الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون امللك العام البحري واملحافظة عليه ؛

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنشاء املوانئ ؛

املينائي  العام  بامللك  املتعلقة  العمومي  البحث  افتتاح  قرارات   -
والبحري ؛
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- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

االقتصاد  وزيرة  توقيع  على  املعروضة  بالترا�شي  االقتناء  قرارات   -

واملالية التي ال يفوق مبلغها 2.500.000 درهم ؛

- مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

واملرافق  السفن  ألمن  الدولية  للمدونة  املوانئ  مصادقة  شواهد   -

املينائية )ISPS( ؛

- تصاميم تهيئة املوانئ ؛

- أنظمة استغالل املوانئ ؛

البحري  العمومي  وامللك  املوانئ  مديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر   -

للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

التابعين  والعرضيين  املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون  تدبير   -

ملديرية املوانئ وامللك العمومي البحري ما عدا فيما يخص :

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

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

باستثناء التقنيين من الدرجة األولى ؛

- اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين بإدارات 

أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة سناء العمراني أو عاقها عائق ناب عنها كل من :

والتخطيط  االستراتيجية  قسم  رئيسة  إيوزي،  نسرين  السيدة   -

فيما  وذلك  البحري  العمومي  وامللك  املوانئ  بمديرية  والتمويل 

يخص التفويض موضوع املادة األولى من هذا القرار وتدبير شؤون 

األوامر  وإمضاء  البحري  العمومي  وامللك  املوانئ  مديرية  موظفي 

التصرفات  ما عدا  املغرب  داخل  بمأموريات  للقيام  لهم  الصادرة 

اإلدارية التالية :

• اتخاذ قرارات التوظيف ؛

• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

• اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في  السلم 11 

باستثناء التقنيين من الدرجة األولى ؛

املوظفين  وإلحاق  العمل  عن  املؤقت  التوقف  قرارات  اتخاذ   •

بإدارات أخرى والوضع رهن اإلشارة.

- السيد الطيبي مغراوي، رئيس قسم الشؤون اإلدارية والعامة وذلك 
فيما يخص تدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين والعرضيين 
األوامر  وإمضاء  البحري  العمومي  وامللك  املوانئ  ملديرية  التابعين 
التصرفات  ما عدا  املغرب  داخل  بمأموريات  للقيام  لهم  الصادرة 

اإلدارية التالية :

• اتخاذ قرارات التوظيف ؛

• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

السلم  في  املرتبين  بالنسبة لألطر  الدرجة  في  الترقية  اتخاذ قرارات   •
11 باستثناء التقنيين من الدرجة األولى ؛

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

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

 قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).562)ص د8)في)5)8جب)ش255
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

 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 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

1438 شوال  من   22 في  الصادر   2.17.321 رقم  املرسوم   وعلى 
والنقل  التجهيز  بوزارة  مؤقتة  مديرية  بإحداث   )2017 يوليو   17(
الطريق  تهيئة  أشغال  إنجاز  على  لإلشراف  واملاء  واللوجيستيك 

الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة ؛

  وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

إلى السيد امبارك فنشا، مدير املديرية املؤقتة لإلشراف  يفوض 
على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، 
تعيين  التجهيز واملاء على قرارات  نيابة عن وزير  التأشير  أو  اإلمضاء 
في  بما  وفسخها  التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن 
لوزارة  العامة  امليزانية  إطار  في  املبرمة  ذلك اإلمضاء على اإلعذارات 

التجهيز واملاء : 

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 ؛ 

تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 
لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال 

يفوق 50.000 درهم.

املادة الثانية

نيابة عن وزير  التأشير  أو  إلى السيد امبارك فنشا اإلمضاء  يفوض 
التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باالختصاصات 
املنصوص عليها في املادة الخامسة من املرسوم رقم 2.17.321 الصادر 
في 22 من شوال 1438 )17 يوليو 2017( بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء لإلشراف على إنجاز أشغال تهيئة 
الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة ما عدا املراسيم والقرارات 

التنظيمية.

املديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر  على  اإلمضاء  إليه  يفوض  كما 
 1 رقم  الوطنية  الطريق  تهيئة  أشغال  إنجاز  على  لإلشراف  املؤقتة 
الوثائق  وعلى  املغرب  داخل  بمأموريات  للقيام  والداخلة  تيزنيت  بين 
والعرضيين  املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة 

التابعين لنفس املديرية ما عدا فيما يخص :

• قرارات التوظيف ؛

• قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

• قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم 11 ؛

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

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد امبارك فنشا أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد 

عبد الحفيظ األبشيهي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

إليه  املشار  التفويض  يخص  فيما  وذلك  الحمراء  الساقية   - للعيون 

أعاله بما في ذلك إمضاء األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات 

داخل املغرب.

 املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

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

اإلمضاء : نزار بركة.

 قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).569)ص د8)في)5)8جب)ش255

)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

 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 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

 1441 محرم   10 فــــــي  الصادر   2.19.737 رقم  املرسوم  وعــــلى 

والنقل  التجهيز  بوزارة  مؤقتة  مديرية  بإحداث   )2019 سبتمبر   10(

واللوجيستيك واملاء لإلشراف على إنجاز ميناء الداخلة األطل�شي ؛

  وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

املؤقتة  املديرية  مديرة  العمراني،  سناء  السيدة  إلى  يفوض 
أو  اإلمضاء  بالنيابة،  األطل�شي  الداخلة  ميناء  إنجاز  على  لإلشراف 
فتح  لجن  تعيين  قرارات  على  واملاء  التجهيز  وزير  عن  نيابة  التأشير 
ذلك  في  بما  وفسخها  التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة 
اإلمضاء على اإلعذارات املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز 

واملاء : 

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.

تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليها  يفوض  كما 

لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال 

يفوق 50.000 درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة سناء العمراني اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 

التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باالختصاصات 

 املنصوص عليها في املادة الخامسة من املرسوم رقم 2.19.737 الصادر في

بوزارة  بإحداث مديرية مؤقتة   )2019 1441 )10 سبتمبر  10 محرم 

ميناء  إنجاز  على  لإلشراف  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 

الداخلة األطل�شي ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر  على  اإلمضاء  إليها  يفوض  كما 

بمأموريات  للقيام  األطل�شي  الداخلة  ميناء  على  لإلشراف  املؤقتة 

داخل املغرب وعلى الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان 

املياومين والعرضيين التابعين لنفس املديرية ما عدا فيما يخص :

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

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

- قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة وإلحاق 

املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الثالثة

 إذا تغيبت السيدة سناء العمراني أو عاقها عائق ناب عنها السيد

 عز الدين الهاللي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للداخلة -

والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الجوي،  الذهب والسيد رشيد  وادي 

واللوجيستيك بالداخلة وذلك فيما يخص التفويض املشار إليه أعاله 

بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء  ذلك  في  بما 

داخل املغرب.

 املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

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

اإلمضاء : نزار بركة.

قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).572)ص د8)في)5)8جب)ش255 
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

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( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إمضاء  الرصد،  أنظمة  مدير  الخطري،  سعيد  السيد  إلى  يفوض 

التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات 

وفسخها التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية أنظمة الرصد املبرمة 

ميزانية مرفق  واملاء وكذا  التجهيز  لوزارة  العامة  إطار امليزانية  في 

الدولة املسير بصور مستقلة »املديرية العامة لألرصاد الجوية« :
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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.

كما يفوض إليه إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 

أعاله واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات 

 50.000 يفوق  ال  مبلغها  كان  إذا  املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي 

درهم.

املادة الثانية

عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  الخطري  سعيد  السيد  إلى  يفوض 

وزير التجهيز واملاء على الوثائق وكذا التصرفات اإلدارية التي تدخل 

ضمن اختصاصات مديرية أنظمة الرصد املنصوص عليها في املادة 21 

من املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1443 

واملاء  التجهيز  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2022 يناير   19(

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية. 

واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء  إليه  يفوض  كما 

التابعين ملديرية أنظمة الرصد للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

من  كل  عنه  ناب  عائق  عاقه  الخطري أو  سعيد  السيد  تغيب  إذا 

والشراكة  الجودة  قسم  رئيسة  بنسعيد،  الزهراء  فاطمة  السيدة 

التقنية  الشؤون  قسم  رئيس  شريفي،  أحمد  والسيد  والتسويق 

والتجهيز والسيد رشيد صباري، رئيس املركز الوطني للمناخ بمديرية 

املادة األولى من  التفويض موضوع  الرصد وذلك فيما يخص  أنظمة 

هذا القرار.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريـدة الرسمـية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).572)ص د8)في)5)8جب)ش255 
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

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( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التوقعات واألبحاث  إبراهيم املسعودي، مدير  السيد  إلى  يفوض 
على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  الرصدية، 
مديرية  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  وفسخها  التالية  الصفقات 
التوقعات واألبحاث الرصدية املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة 
مستقلة  بصور  املسير  الدولة  ميزانية مرفق  واملاء وكذا  التجهيز 

»املديرية العامة لألرصاد الجوية« :

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.

كما يفوض إليه إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 
أعاله واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات 
 50.000 يفوق  ال  مبلغها  كان  إذا  املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي 

درهم.
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املادة الثانية

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  املسعودي  إبراهيم  السيد  إلى  يفوض 

التي  اإلدارية  التصرفات  وكذا  الوثائق  على  واملاء  التجهيز  عن وزير 

الرصدية  واألبحاث  التوقعات  مديرية  اختصاصات  ضمن  تدخل 

املنصوص عليها في املادة 20 من املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 

2022( بتحديد اختصاصات  يناير   19( 1443 16 من جمادى اآلخرة 

وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء  إليه  يفوض  كما 

بمأموريات  للقيام  الرصدية  واألبحاث  التوقعات  ملديرية  التابعين 

داخل اململكة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد إبراهيم املسعودي أو عاقه عائق ناب عنه كل من 

للتوقعات والسيد  الوطني  املركز  الرحيم مهتدي، رئيس  السيد عبد 

التوقعات  بمديرية  املعلومات  أنظمة  قسم  رئيس  مرو�شي،  ربيع 

واألبحاث الرصدية وذلك فيما يخص التفويض موضوع املادة األولى 

من هذا القرار.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريـدة الرسمـية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).)57)ص د8)في)5)8جب)ش255 
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

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( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الجوية،  لألرصاد  العام  املدير  شفقي،  عمر  السيد  إلى  يفوض 
الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء 
التالية وفسخها التي تدخل ضمن اختصاصات كل من املديرية العامة 
ومديرية  الرصدية  واألبحاث  التوقعات  ومديرية  الجوية  لألرصاد 
واملاء  التجهيز  لوزارة  العامة  إطار امليزانية  في  املبرمة  الرصد  أنظمة 
العامة  »املديرية  مستقلة  بصور  املسير  الدولة  ميزانية مرفق  وكذا 

لألرصاد الجوية« :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 100.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 4.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 

درهم.

كما يفوض إليه إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 
أعاله واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات 
 50.000 يفوق  ال  مبلغها  كان  إذا  املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي 

درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عمر شفقي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 
تدخل  التي  اإلدارية  التصرفات  وكذا  الوثائق  على  واملاء  التجهيز 
من   21 و   20 و   19 املواد  في  عليها  املنصوص  االختصاصات  ضمن 
 1443 اآلخرة  جمادى  من   16 في  الصادر   2.21.1072 رقم  املرسوم 
واملاء  التجهيز  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2022 يناير   19(

ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املوظفين  بتدبير شؤون  املتعلقة  الوثائق  إمضاء  إليه  يفوض  كما 
واألعوان التابعين لكل من املديرية العامة لألرصاد الجوية ومديرية 
واملياومين  الرصد  أنظمة  ومديرية  الرصدية  واألبحاث  التوقعات 
إمضاء  وكذا  املوسميين  األعوان  تشغيل  ذلك  في  بما  واملوسميين 
فيما  ماعدا  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام  لهم  الصادرة  األوامر 

يخص :

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛
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في  املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات  اتخاذ   -

السلم 11 باستثناء التقنيين من الدرجة األولى ؛

- اتخاذ قرارات إلحاق املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عمر شفقي أوعاقه عائق ناب عنه كل من :

واإلدارية  املالية  الشؤون  قسم  رئيس  حليبا،  الحق  عبد  السيد   -

التفويض  يخص  فيما  وذلك  الجوية  لألرصاد  العامة  باملديرية 

موضوع املادة األولى أعاله وكذلك إمضاء الوثائق املتعلقة بتدبير 

األوامر  وإمضاء  واملوسميين  املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون 

الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

وذلك  املوظفين  شؤون  مصلحة  رئيسة  أصبيح،  محجوبة  السيدة   -

فيما يخص إمضاء الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان 

املياومين واملوسميين وإمضاء األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات 

داخل اململكة ؛

بنفس  العامة  الشؤون  مصلحة  رئيس  متوكل،  محمد  السيد   -

للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء  يخص  فيما  وذلك  املديرية 

واألعوان املياومين واملوسميين للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريـدة الرسمـية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).ش57)ص د8)في)5)8جب)ش255 

)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

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

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

 1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم  وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم  وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الكريم أيت اهداد، مدير التجهيزات املائية 
على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  بالنيابة، 
الصفقات التالية املبرمة من طرف مديرية التجهيزات املائية واملصالح 
الالممركزة التابعة لوزارة التجهيز واملاء في إطار امليزانية العامة لنفس 
الوزارة وميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة »مصلحة تسيير 

األوراش« :

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

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكـذا  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.

املوردين  أو  املقاولين  تعويض  مقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 
إذا كان املبلغ املطالب به ال يفوق 50.000 درهم.

املادة الثانية

التأشير  أو  اإلمضاء  اهداد  أيت  الكريم  عبد  السيد  إلى  يفوض 
التي  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على  واملاء  التجهيز  وزير  عن  نيابة 
املنصوص  املائية  مديرية التجهيزات  اختصاصات  ضمن  تدخل 
في  الصادر   2.21.1072 رقم  املرسوم  من  املادة 18  في  عليها 
2022( بتحديد اختصاصات  يناير   19( 1443 16 من جمادى اآلخرة 

وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد عبد الكريم أيت اهداد إمضاء :

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنجاز املنشآت 
املائية ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات األداء ومقررات إيداع التعويضات لدى صندوق اإليداع 
والتدبير ومقررات رفع اليد عنها ؛

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

االقتصاد  وزير  توقيع  على  املعروضة  بالترا�شي  االقتناء  قرارات   -
واملالية ؛

- قرارات تفويت أمالك الجموع لفائدة املنشآت املائية ؛
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ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�شي  االتفاق  محاضر   -
لفائدة املنشآت املائية.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عبد الكريم أيت اهداد أو عاقه عائق ناب عنه كل 
من السيدة سكينة نعيمي، رئيسة قسم الكهروميكانيك والسيدة دنيا 
املائية  التجهيزات  بمديرية  الكبرى  رئيسة قسم األشغال  البطلو�شي، 
وذلك فيما يخص التفويض موضوع املادة األولى أعاله والسيد خالد 
العقارية  واالقتناءات  والسالمة  الفحص  بقسم  املكلف  حدو،  ابن 
وذلك فيما يتعلق بإمضاء الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات 
إيداع  ومقررات  األداء  مقررات  و  املائية  املنشآت  إلنجاز  الالزمة 
عنها  اليد  رفع  ومقررات  والتدبير  اإليداع  صندوق  لدى  التعويضات 

وكذا محاضر االقتناء بالترا�شي.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريـدة الرسمـية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).575)ص د8)في)5)8جب)ش255 
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتخطيط  البحث  مدير  زروالي،  العزيز  عبد  السيد  إلى  يفوض 
على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  املائي، 
الصفقات التالية املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء 
الالممركزة  واملصالح  املائي  والتخطيط  البحث  مديرية  طرف  من 

التابعة لوزارة التجهيز واملاء :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكـذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق التفاوض وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 درهم.

املوردين  أو  املقاولين  تعويض  مقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 

إذا كان املبلغ املطالب به ال يفوق 50.000 درهم

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد العزيز زروالي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن 

وزير التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية التي تدخل ضمن 

اختصاصات مديرية البحث والتخطيط املائي املنصوص عليها في املادة 

17 من املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1443 

واملاء  التجهيز  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2022 يناير   19(

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد عبد العزيز زروالي إمضاء :

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك العام املائي ؛

- قرارات افتتاح البحث العلني املتعلق باالعتراف بالحقوق املكتسبة 

على امللك العام املائي ؛

حماية  مناطق  بإحداث  املتعلق  العلني  البحث  افتتاح  قرارات   -  

حقينات السدود وتحديد امللك العام املائي ؛

- قرارات وبطاقات التكليف بشرطة املياه.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عبد العزيز زروالي أوعاقه عائق ناب عنه كل من 

السيد سليمان قيشوح، رئيس قسم التزويد باملاء الشروب والصرف 

قسم  رئيس  الغراري،  عصام  والسيد  األمطار  مياه  وتثمين  الصحي 

تدبير املياه والظواهر القصوى وذلك فيما يخص التفويض موضوع 

املادة األولى من هذا القرار.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريـدة الرسمـية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.
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قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).575)ص د8)في)5)8جب)ش255
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

 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( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املياه  لهندسة  العام  املدير  سعدوت،  بن  حمو  السيد  إلى  يفوض 
على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  بالنيابة، 
من  كل  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  وفسخها  التالية  الصفقات 
املائي  والتخطيط  البحث  ومديرية  املياه  لهندسة  العامة  املديرية 
ومديرية التجهيزات املائية واملصالح الالممركزة التابعة لوزارة التجهيز 
واملاء املبرمة في إطار امليزانية العامة لنفس الوزارة  وكذا ميزانية مرفق 

الدولة املسير بصورة مستقلة »مصلحة تسيير األوراش« :

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية  
النهائية  املتعلقة  بها  إذا  كان  مبلغها  ال  يفوق  100.000.000  درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 4.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 

درهم ؛

املشار  بالصفقات   املتعلقة  اإلعذارات  إمضاء  إليه  يفوض  كما   -
لتسوية  تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  واتخاذ  أعاله  إليها 
مبلغها كان  إذا  املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي   املطالبات 

ال يفوق 50.000 درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد حمو بن سعدوت اإلمضاء أو التأشير نيابة عن 
وزير التجهيز واملاء على الوثائق وكذا التصرفات اإلدارية التي تدخل 
من   18 و   17 و   16 املواد  في  عليها  املنصوص  االختصاصات  ضمن 
 1443 اآلخرة  جمادى  من   16 في  الصادر   2.21.1072 رقم  املرسوم 
واملاء  التجهيز  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2022 يناير   19(

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

ويفوض إلى السيد حمو بن سعدوت إمضاء :

إلنجاز  الالزمة  والعقارات  األمالك  باقتناء  املتعلقة  الوثائق   -
التي تدخل ضمن  واملنشآت ذات صبغة عمومية  املائية  املنشآت 

اختصاصات املديرية العامة لهندسة املياه ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

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

- قرارات افتتاح البحث العلني املتعلق باالعتراف بالحقوق املكتسبة 
على امللك العام املائي ؛

حماية  مناطق  بإحداث  املتعلق  العلني  البحث  افتتاح  قرارات   -
حقينات  السدود وتحديد امللك العام املائي ؛

- قرارات وبطاقات التكليف بشرطة املياه ؛

- مقررات األداء ومقررات إيداع التعويضات لدى صندوق اإليداع 
والتدبير ومقررات رفع اليد عنها ؛

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

االقتصاد  وزيرة  توقيع  على  املعروضة  بالترا�شي  االقتناء  قرارات   -
واملالية ؛

- قرارات تفويت أمالك الجموع لفائدة املنشآت املائية ؛

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�شي  االتفاق  محاضر   -
لفائدة املنشآت املائية ؛

القضايا  الصادرة عن مختلف  القضائية  األحكام  تنفيذ  - مقررات 
املتعلقة باملاء ؛

- مقررات أداء أتعاب املحامين املنتدبين من طرف الوزارة ؛

- مقررات أداء املصاريف القضائية ؛

الخاصة  السيارة  استعمال  ألجل  جزافي  تعويض  بمنح  قرارات   -
لحاجيات املصلحة ؛

- قرارات التعويضات الكيلومترية ألجل استعمال السيارة الخاصة 
لحاجيات املصلحة.
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املوظفين  بتدبير شؤون  املتعلقة  الوثائق  إمضاء  إليه  يفوض  كما 

ومديرية  املياه  لهندسة  العامة  املديرية  من  لكل  التابعين  واألعوان 

الدولة  ومرفق  املائية  التجهيزات  ومديرية  املائي  والتخطيط  البحث 

واملياومين  األوراش«  تسيير  »مصلحة  مستقلة  بصورة  املسير 

إمضاء  وكذا  املوسميين  األعوان  تشغيل  ذلك  في  بما  واملوسميين 

فيما  ماعدا  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام  لهم  الصادرة  األوامر 

يخص :

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

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

باستثناء التقنيين من الدرجة األولى؛

- اتخاذ قرارات إلحاق املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد حمو بن سعدوت أو عاقه عائق ناب عنه كل من :

والعامة  املالية  الشؤون  قسم  رئيسة  بنطهر،  سميرة  السيدة   -

التفويض  يخص  فيما  وذلك  املياه  لهندسة  العامة  باملديرية 

موضوع املادة األولى أعاله وكذلك إمضاء الوثائق املتعلقة باقتناء 

مقررات  وكذا  املائية  املنشآت  إلنجاز  الالزمة  والعقارات  األمالك 

األداء وإيداع التعويضات ورفع اليد عنها وتنفيذ األحكام القضائية 

وأداء أتعاب املحامين وأداء املصاريف القضائية وإمضاء محاضر 

االتفاق بالترا�شي والقرارات املرتبطة بتدبير امللك العمومي املائي 

الخاصة  السيارة  استعمال  ألجل  جزافي  تعويض  بمنح  وقرارات 

ألجل  الكيلومترية  التعويضات  وقرارات  املصلحة  لحاجيات 

استعمال السيارة الخاصة لحاجيات املصلحة وكذا إمضاء األوامر 

الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

وذلك  العامة  الشؤون  مصلحة  رئيس  منان،  الرزاق  عبد  السيد   -

للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء  يخص  فيما 

بمأموريات داخل اململكة ؛

- السيدة يطو بيادي، رئيسة مصلحة شؤون املوظفين وذلك فيما 

يخص تدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين واملوسميين.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).576)ص د8)في)5)8جب)ش255
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

 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 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

  وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

واالستغالل  األشغال  مدير  طبو�شي،  رشيد  السيد  إلى  يفوض 
على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  الطرقي، 
مديرية  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  وفسخها  التالية  الصفقات 
لوزارة  التابعة  الالممركزة  واملصالح  الطرقي  واالستغالل  األشغال 
واملاء  التجهيز  لوزارة  العامة  امليزانية  إطار  في  املبرمة  واملاء  التجهيز 
 3.2.0.0.1.17.001 رقم  للخزينة  الخصو�شي  الحساب  وميزانية 
الدولة  مرافق  ميزانيات  وكذا  بالطرق«  الخاص  »الصندوق  املسمى 
السوقيات  مصالح  شبكات  »مصلحة  مستقلة  بصورة  املسيرة 
الجهوية  باملديريات  واملعدات  السوقيات  ومصالح  واملعدات« 
- واملعدات  السوقيات  »مصلحة  و  واللوجيستيك  والنقل   للتجهيز 

مكناس« :

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.
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تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 

لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال 

يفوق 50.000 درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد رشيد طبو�شي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 

التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باختصاصات 

مديرية األشغال واالستغالل الطرقي املنصوص عليها في املادة 15 من 

1443 اآلخرة  جمادى  من   16 في  الصادر   2.21.1072 رقم   املرسوم 

واملاء  التجهيز  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2022 يناير   19(

ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد رشيد طبو�شي اإلمضاء على :

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنشاء الطرق 

والطرق السيارة ؛

والعقارات  األمالك  باقتناء  املتعلقة  العمومي  البحث  قرارات   -

الالزمة لبناء الطرق والطرق السيارة ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغال عمومية ؛

االقتصاد  وزيرة  توقيع  على  املعروضة  بالترا�شي  االقتناء  قرارات   -

واملالية ؛

- مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك العام الطرقي ؛

الطرق  جنبات  على  اإلشهارية  اللوحات  بوضع  الترخيص  قرارات   -

التابعة للدولة ؛

- رخص النقل االستثنائي ؛

- رخص تنظيم املسابقات الرياضية ؛

الطرقي  واالستغالل  األشغال  مديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر   -

للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الثالثة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  طبو�شي  رشيد  السيد  تغيب  إذا 

محمد حمدي، رئيس قسم استمرارية السير على الطرق واالستغالل 

بمديرية األشغال واالستغالل الطرقي وذلك فيما يخص :

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

بمأموريات داخل املغرب؛

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

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

 املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

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

اإلمضاء : نزار بركة.

 قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).577)ص د8)في)5)8جب)ش255
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

 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 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

  وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتطوير  الدراسات  مدير  قشار،  محمد  السيد  إلى  يفوض 
والبحث الطرقي، إمضاء قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة 
على الصفقات التالية وفسخها التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية 
التابعة  الالممركزة  واملصالح  الطرقي  والبحث  والتطوير  الدراسات 
التجهيز  لوزارة  العامة  امليزانية  إطار  في  املبرمة  واملاء  التجهيز  لوزارة 
واملاء وميزانية الحساب الخصو�شي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.17.001 
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الدولة  مرافق  ميزانيات  وكذا  بالطرق«  الخاص  »الصندوق  املسمى 

واألبحاث  للدراسات  الوطني  »املركز  مستقلة  بصورة  املسيرة 

واملعدات«  السوقيات  مصالح  شبكات  »مصلحة  و  الطرقية« 

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديريات  واملعدات  السوقيات  ومصالح 

واللوجيستيك و »مصلحة السوقيات واملعدات - مكناس« :

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.

تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 

لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال 

يفوق 50.000 درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد قشار اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 

التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باختصاصات 

 مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي املنصوص عليها في املادة 14

 من املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1443

واملاء  التجهيز  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2022 يناير   19(

ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد محمد قشار اإلمضاء على األوامر الصادرة 

للقيام  الطرقي  والبحث  والتطوير  الدراسات  مديرية  ملوظفي 

بمأموريات داخل املغرب.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد قشار أوعاقه عائق ناب عنه السيد محمد 

مشكور، رئيس قسم الدراسات الطرقية والتعيير بمديرية الدراسات 

موضوع  التفويض  يخص  فيما  وذلك  الطرقي  والبحث  والتطوير 

املادة الثانية أعاله.

 املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

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

اإلمضاء : نزار بركة.

 قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).572)ص د8)في)5)8جب)ش255
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

 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( 

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 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الـله إسماعلي، املدير العام للطرق بالنيابة، 

الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء 

مديرية  من  كل  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  وفسخها  التالية 

الطرقي ومديرية األشغال واالستغالل  الدراسات والتطوير والبحث 

الطرقي واملديريات الجهوية واإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء وميزانية الحساب 

»الصندوق  املسمى   3.2.0.0.1.17.001 رقم  للخزينة  الخصو�شي 

بصورة  املسيرة  الدولة  مرافق  ميزانيات  وكذا  بالطرق«  الخاص 

و »مصلحة  الطرقية«  واألبحاث  للدراسات  الوطني  »املركز  مستقلة 

واملعدات  السوقيات  واملعدات« ومصالح  السوقيات  شبكات مصالح 

»مصلحة  و  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديريات 

السوقيات واملعدات  - مكناس« :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

 الحسابية  النهائية  املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 100.000.000

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 4.000.000 درهم ؛
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-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 

درهم.

كما يفوض إليه إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 

أعاله واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات 

 200.000 التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 

درهم.

املادة الثانية

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  إسماعلي  الـله  عبد  السيد  إلى  يفوض 

املتعلقة   اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على  واملاء  التجهيز  وزير  عن 

15 من املرسوم 14 و  13 و   باالختصاصات املنصوص عليها في املواد 

رقم 2.21.1072 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1443 )19 يناير 2022( 

الوثائق  التجهيز واملاء وكذا على  بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة 

والتصرفات اإلدارية املتعلقة باملديريات الجهوية واإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد عبد الـله إسماعلي إمضاء :

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنشاء الطرق 

والطرق السيارة ؛

والعقارات  األمالك  باقتناء  املتعلقة  العمومي  البحث  قرارات   -

الالزمة لبناء الطرق والطرق السيارة ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغال عمومية ؛

االقتصاد  وزيرة  توقيع  على  املعروضة  بالترا�شي  االقتناء  قرارات   -

واملالية ؛

- مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك العام الطرقي ؛

اللوحات اإلشهارية على جنبات الطرق  الترخيص  بوضع  - قرارات 

التابعة للدولة ؛

الدراسات  مديرية  من  لكل  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر   -

الطرقي  واالستغالل  األشغال  ومديرية  الطرقي  والبحث  والتطوير 

ومرفقي الدولة املسيرين بصورة مستقلة »املركز الوطني للدراسات 

السوقيات  مصالح  شبكات  »مصلحة  و  الطرقية«  واألبحاث 

واملعدات« للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

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

إليها أعاله ماعدا التصرفات اإلدارية التالية :

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

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

باستثناء التقنيين من الدرجة األولى ؛

- اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين بإدارات 

أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عبد الـله إسماعلي أو عاقه عائق ناب عنه كل من :

يخص  فيما  وذلك  الرئيس  املهندس  اللوي،  عبد  خالد  السيد   -

التفويض موضوع املادتين األولى والثانية أعاله ؛

- السيد محمد بنخدة، املهندس الرئيس وذلك فيما يخص إمضاء 

الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين التابعين ملديرية الدراسات 

الطرقي  واالستغالل  األشغال  وملديرية  الطرقي  والبحث  والتطوير 

بما في ذلك إمضاء األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل 

واالنتقاالت  والتشغيل  التوظيف  قرارات  اتخاذ  ماعدا  املغرب 

رهن  والوضع  العمل  عن  املؤقت  والتوقف  الدرجة  في  والترقية 

التأديبية  والعقوبات  الوظيفة  ترك  عن  الناتج  والعزل  اإلشارة 

واإلحالة على التقاعد.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

 قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).579)ص د8)في)5)8جب)ش255
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

 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 ؛
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1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 
)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

  وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيد محمد بنحميش، مدير الشؤون التقنية والعالقات
على  واملاء  التجهيز  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  املهنة،  مع 
التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات 
واملاء  التجهيز  لوزارة  التابعة  املصالح  طرف  من  املبرمة  وفسخها 

وإمضاء اإلعذارات املتعلقة بها :

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 20.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم. 

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد بنحميش اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 
التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باالختصاصات 
املنصوص عليها في املادة 12 من املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 
2022( بتحديد اختصاصات  يناير   19( 1443 16 من جمادى اآلخرة 

وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إليه اإلمضاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية : 

واألشغال  البناء  ومختبرات  مقاوالت  وتصنيف  تكييف  شواهد   -
العموميـة وسحبها بصفــة مؤقتة أو نهائية ؛

العمومية واألشغال  البناء  ومختبرات  مقاوالت  إنزال  شواهد   - 
إلى املراتب الدنيا مباشرة في النشاط موضوع التكييف والتصنيف 
التي تتوفر  للتأطير األدنى لوسائل اإلنتاج  إلى املراتب املطابقة  أو 

عليها املقاولة وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

- شواهد اعتماد مكاتب الدراسات وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

املتعلقة بفتح واستغالل املؤسسات املضرة وغير املالئمة والخطيرة 
يفوق  التي  االستثمار  مشاريع  إلنجاز  الالزمة  األولى  الدرجة  من 

مبلغها 200 مليون درهم ؛

وغير  املضرة  املؤسسات  بتفتيش  التكليف  وبطاقات  قرارات   -

املالئمة أو الخطيرة ؛

- مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئات 

شخص  املكلف  األثقال  وحامالت  املصاعد  ومراقبة  الستالم 

بمرافقتها ؛ 

- األوامر الصادرة  ملوظفي مديرية الشؤون التقنية والعالقات مع 

املهنة للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الثالثة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  بنحميش  محمد  السيد  تغيب  إذا 

الشؤون  بمديرية  املهنة  مع  العالقات  قسم  رئيس  سلمي،  نور الدين 

األوامر  املهنة وذلك فيما يخص اإلمضاء على  التقنية والعالقات مع 

الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل املغرب.

 املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

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

اإلمضاء : نزار بركة.

 قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).522)ص د8)في)5)8جب)ش255
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

 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 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 
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  وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة نادية نحيل، مديرة أنظمة املعلومات والرقمنة 
على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  بالنيابة، 
الصفقات التالية املبرمة من طرف مديرية أنظمة املعلومات والرقمنة 

في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

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

درهم.

كما يفوض إليها إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 
لتسوية  املمنوح بموجبها تعويضات  املقررات  أعاله وفسخها واتخاذ 
املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 

50.000 درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة نادية نحيل اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 
التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باالختصاصات 
املنصوص عليها في املادة 11 من املرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 
2022( بتحديد اختصاصات  يناير   19( 1443 16 من جمادى اآلخرة 

وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إليها اإلمضاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية :

- األوامر الصادرة ملوظفي مديرية أنظمة املعلومات والرقمنة للقيام 
بمأموريات داخل املغرب ؛

- تدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين التابعين ملديرية أنظمة 
املعلومات والرقمنة ما عدا التصرفات اإلدارية التالية :

• اتخاذ قرارات التوظيف ؛

• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

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

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

   املادة الثالثة

السيدة  عنها  نابت  عائق  عاقها  أو  نحيل  نادية  السيدة  تغيبت  إذا 

نادية الصغير، املهندسة الرئيسة بمديرية أنظمة املعلومات والرقمنة 

في ذلك  بما  الثانية أعاله  املادة  التفويض موضوع  وذلك فيما يخص 

والرقمنة  املعلومات  أنظمة  مديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر  إمضاء 

للقيام بمأموريات داخل املغرب.

 املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

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

اإلمضاء : نزار بركة.

 قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).522)ص د8)في)5)8جب)ش255

)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير التجهيز واملاء،

ربيع  4 في  الصادر   1.21.111 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

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 والسيما 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( 

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 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد نور الدين معنا، مدير املوارد البشرية، اإلمضاء 
أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز واملاء على األوامر بصرف أو تحويل 
املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 
وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة بامليزانية العامة لوزارة التجهيز 

واملاء واملدرجة في :

- الفصل : 1.2.1.1.0.17.000 ؛

- الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 البرنامج : 420 ؛

- الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 البرنامج : 420.

وتنفيذ  بتسوية  الخاصة  االعتمادات  صرف  إليه  يفوض  كما 
األحكام القضائية والقرارات اإلدارية.

املادة الثانية

لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  معنا  الدين  نور  السيد  إلى  يفوض 
ضمن  تدخل  التي  التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح 
اختصاصات كل من مديرية املوارد البشرية ومعاهد التكوين املبرمة 
برسم امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء وميزانيتي مرفقي الدولة 
املستمر«  التكوين  »مصلحة  املسميين  مستقلة  بصورة  املسيرين 

و»معهد التكوين على اآلليات وإصالح الطرق« :

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 ؛ 

تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 
لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال 

يفوق 50.000 درهم.

املادة الثالثة

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  معنا  الدين  نور  السيد  إلى  يفوض 
املتعلقة  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على  واملاء  التجهيز  وزير  عن 
باالختصاصات املنصوص عليها في املادة 9 من املرسوم رقم 2.21.1072 
بتحديد   )2022 يناير   19(  1443 اآلخرة  جمادى  من   16 في  الصادر 
اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ما عدا املراسيم والقرارات 

التنظيمية.

كما يفوض إليه اإلمضاء على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون 
قرارات  عدا  ما  واملاء  التجهيز  لوزارة  التابعين  واألعوان  املوظفين 
اإلشارة  رهن  والوضع  واإللحاق  املسؤولية  مناصب  في  التسمية 

والتوقف املؤقت عن العمل.

ويفوض إليه إمضاء األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات 
اإلداري  التعاون  التفاقيات  تنفيذا  العقود  وإبرام  املغرب  داخل 

والتقني.

املادة الرابعة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  معنا  الدين  نور  السيد  تغيب  إذا 
عثمان العداوي، رئيس قسم تدبير شؤون املوظفين بمديرية املوارد 
البشرية وذلك فيما يخص التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله 
للقيام  البشرية  املوارد  مديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر  وإمضاء 
املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  والوثائق  املغرب  داخل  بمأموريات 

واألعوان التابعين لوزارة التجهيز واملاء. 

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : نزار بركة.

 قرا8)لوزير)التجهيز)وامل ء)8قم))).)52)ص د8)في)5)8جب)ش255
)7)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء

وزير التجهيز واملاء،

 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 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

االستراتيجية  مدير  فزوان،  اللطيف  عبد  السيد  إلى  يفوض 
واملاء  التجهيز  وزير  نيابة عن  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة،  والتمويل 
الوثائق  تفويض االعتمادات وعلى  أو  أو تحويل  األوامر بصرف  على 
االلتزام  اعتمادات  وصرف  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة 
وميزانيات  واملاء  التجهيز  لوزارة  العامة  امليزانية  برسم  املفتوحة 

الحسابات الخصوصية للخزينة التابعة لوزارة التجهيز واملاء.

املتعلقة  امليزانيات  على  التأشير  أو  اإلمضاء  إليه  يفوض  كما 
الخصوصية  وبالحسابات  مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  بمصالح 

للخزينة التابعة لوزارة التجهيز واملاء.

 املادة الثانية

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  فزوان  اللطيف  عبد  السيد  إلى  يفوض 
املتعلقة  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على  واملاء  التجهيز  وزير  عن 

باالختصاصات املنصوص عليها في املادة 8 من املرسوم رقم 2.21.1072 

بتحديد   )2022 يناير   19(  1443 اآلخرة  جمادى  من   16 في  الصادر 
اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ما عدا املراسيم والقرارات 

التنظيمية.

 كما يفوض إليه إمضاء األوامر الصـادرة للموظفين التابعين للمديرية

املذكورة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  فزوان  اللطيف  عبد  السيد  تغيب  إذا 

بمديرية  والتمويل  امليزانية  قسم  رئيس  سالم،  محمد  أمين  السيد   

هذا  موضوع  التفويض  يخص  فيما  وذلك  والتمويل  االستراتيجية 

القرار.

 املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

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

اإلمضاء : نزار بركة.

 قرا8)لوزير)النقل)واللوجيستيك)8قم))).526)ص د8)في))2)من)8جب)ش255

)25)فبراير)))2)()بتفويض)اإلمض ء)واملص دقة)على)الصفق ت

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( 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 أمان فتح الـله، مديرة املالحة التجارية، إمضاء 
التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات 
العامة  امليزانية  إطار  في  التجارية  املالحة  مديرية  طرف  من  املبرمة 
بصورة  املسير  الدولة  مرفق  وميزانية  واللوجيستيك  النقل  لوزارة 

مستقلة املسمى »مديرية املالحة التجارية« :

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.

كما يفوض إليها إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 
لتسوية  املمنوح بموجبها تعويضات  املقررات  أعاله وفسخها واتخاذ 
املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 

50.000 درهم.

   املادة الثانية

عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  اللـه  فتح  أمان  السيدة  إلى  يفوض 
وزير النقل واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة 
 10 املادة  في  عليها  املنصوص  التجارية  املالحة  مديرية  باختصاصات 
1443 األولى  جمادى  من   25 في  الصادر   2.21.968 رقم  املرسوم   من 

النقل  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2021 ديسمبر   30(
واللوجيستيك ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
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كما يفوض إلى السيدة أمان فتح الـله اإلمضاء على األوامر الصادرة 

املغرب  داخل  بمأموريات  للقيام  التجارية  املالحة  مديرية  ملوظفي 

املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  الوثائق  وعلى 

ما عدا فيما يخص :

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

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

- قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة وإلحاق 

املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة أمان فتح الـله أو عاقها عائق ناب عنها كل من :

- السيد مصطفى الشاي، رئيس قسم التنظيم والتعاون في مجال 

يخص  فيما  وذلك  التجارية  املالحة  بمديرية  التجارية  املالحة 

التفويض موضوع املادتين األولى والثانية أعاله ؛

- السيد يونس الحيان، رئيس مركز مراقبة النقل البحري بمديرية 

الثانية  املادة  الوثائق موضوع  التجارية وذلك فيما يخص  املالحة 

أعاله املتعلقة باختصاصات نفس املركز.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1443 )14 فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

قرا8)لوزير)الفالحة)والصيد)الشحري)والتنمية)القروية)واملي ه)والغ ب ت)

 ((2(( ش255 )2))فبراير) 6))من)8جب) في) )).697)ص د8) 8قم)

بإسن د)انتداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على القانون رقم 21.80 املتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حرة،  بصفة  البيطرية  والصيدلة 

،)1980 ديسمبر   25(  1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.340  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 
الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 
قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2 من القانون  يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل 
املشار إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيدة أميرة بلحاج الطبيبة البيطرية 
1741/CN/2022 رقم  تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول   املقيدة 

بتاريخ 13 يناير 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1443 )28 فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرا8)لوزير)الفالحة)والصيد)الشحري)والتنمية)القروية)واملي ه)والغ ب ت)
 ((2(( ش255 )2))فبراير) 6))من)8جب) في) )).692)ص د8) 8قم)

بإسن د)انتداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على القانون رقم 21.80 املتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حرة،  بصفة  البيطرية  والصيدلة 
،)1980 ديسمبر   25(  1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.340  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 
)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 
الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛



عدد 7077 -)25 شعبان 1443 )28 مارس 2022(الجريدة الرسمية 5ش2)  

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2 من القانون  يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل 

املشار إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيدة سلمى الزغبة الطبيبة البيطرية 

1742/CN/2022 رقم  تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول   املقيدة 

بتاريخ 20 يناير 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1443 )28 فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرا8)لوزير)الفالحة)والصيد)الشحري)والتنمية)القروية)واملي ه)والغ ب ت)

 ((2(( ش255 )2))فبراير) 6))من)8جب) في) )).699)ص د8) 8قم)

بإسن د)انتداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على القانون رقم 21.80 املتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حرة،  بصفة  البيطرية  والصيدلة 

،)1980 ديسمبر   25(  1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.340  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القانون  من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

املشار إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيد بدر الدين زروال الطبيب البيطري 

املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم CN/2022/1743 بتاريخ 

20 يناير 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1443 )28 فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرا8)لوزير)الفالحة)والصيد)الشحري)والتنمية)القروية)واملي ه)والغ ب ت)

 ((2(( ش255 )2))فبراير) 6))من)8جب) في) )).722)ص د8) 8قم)

بإسن د)انتداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على القانون رقم 21.80 املتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حرة،  بصفة  البيطرية  والصيدلة 

،)1980 ديسمبر   25(  1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.340  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛



5ش2)الجريدة الرسمية عدد 7077 -)25 شعبان 1443 )28 مارس 2022(  

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القانون  من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

21.80 إلى السيد اعلي عابدي الطبيب البيطري  املشار إليه أعاله رقم 

 CME221/CN/2022 املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم

بتاريخ 20 يناير 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1443 )28 فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرا8)لوزير)الفالحة)والصيد)الشحري)والتنمية)القروية)واملي ه)والغ ب ت)

 ((2(( ش255 )2))فبراير) 6))من)8جب) في) )).722)ص د8) 8قم)

بإسن د)انتداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على القانون رقم 21.80 املتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حرة،  بصفة  البيطرية  والصيدلة 

،)1980 ديسمبر   25(  1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.340  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القانون  من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

املشار إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيدة هدى زيادي الطبيبة البيطرية 

 1744/CN/2022 رقم  تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة 

بتاريخ 7 فبراير 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1443 )28 فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرا8)لوزير)الفالحة)والصيد)الشحري)والتنمية)القروية)واملي ه)والغ ب ت)

 ((2(( ش255 )2))فبراير) 6))من)8جب) في) )).)72)ص د8) 8قم)

بإسن د)انتداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على القانون رقم 21.80 املتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حرة،  بصفة  البيطرية  والصيدلة 

،)1980 ديسمبر   25(  1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.340  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛



عدد 7077 -)25 شعبان 1443 )28 مارس 2022(الجريدة الرسمية 6ش2)  

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القانون  من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

البيطري  الطبيب  قدا  حاتم  السيد  إلى   21.80 رقم  أعاله  إليه  املشار 

 CME222/CN/2022 املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم

بتاريخ 7 فبراير 2022.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1443 )28 فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

)).ش22 8قم) واالبتك 8) العلمي) والشحث) الع لي) التعليم) لوزير)  قرا8)

بعض) بتحديد) ()(2(( م 28) (7( ش255  بعش 5) (5 في) ص د8)

املع دالت)بي5)الشه دات.

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Agronomie تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Qualification d’ingénieur agronome, grade de master 
of science en agriculture, dans la spécialité d’agronomie, 
délivrée par l’Université agraire d’Etat de Kharkov V.V. 
Dokouchaev - Ukraine - le 6 janvier 1997,

املكروبيولوجيا  الفالحة، شعبة  في  املختص  التقني  بشهادة  مشفوعة 
املسلمة من وزارة الفالحة واالستثمار الفالحي باملغرب وبشهادة البكالوريا 

للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1443 )7 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

225.(( 8قم) واالبتك 8) العلمي) والشحث) الع لي) التعليم) لوزير)  قرا8)
بعض) بتحديد) ()(2(( م 28) (7( ش255  بعش 5) (5 في) ص د8)

املع دالت)بي5)الشه دات.

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Agronomie تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Titulo universitario oficial de ingeniero agronomo, délivré par 
Universidad de Cordoba - Espagne - le 25 septembre 2000,
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الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1443 )7 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

225.(( 8قم) واالبتك 8) العلمي) والشحث) الع لي) التعليم) لوزير)  قرا8)

بعض) بتحديد) ()(2(( م 28) (7( ش255  بعش 5) (5 في) ص د8)

املع دالت)بي5)الشه دات.

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Agronomie تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Titre d’ingénieur diplôme d’agrosup Dijon, spécialité : 
agriculture, délivré par Institut national supérieur 
des sciences agronomiques, de l’alimentation et de 
l’environnement )agrosup Dijon( - France - le 17 février 
2011, assorti du brevet de technicien supérieur agricole, 
délivré par le ministère de l’agriculture et de la pêche - 
France - le 1er octobre 2007,

العلمية الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا   وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1443 )7 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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نظ م)موظفي)اإلدا8ات)الع مة

نصوص)خ صة

وزارة الصحة والحماية االجتماعية

قرا8)لوزير)الصحة)والحم ية)االجتم عية)8قم))).27ش)ص د8)في)5)جم دى)اآلخرة)ش255 )7)ين ير)))2)()بتغيير)قرا8)وزير)الصحة)

اإلدا8ية) اللج 5) في) واملوظفي5) اإلدا8ة) ممثلي) بتعيي5) ()(2(2 أغسطس) ((6( ش255  محرم) من) (27 بت 8يخ) ((672.(2 8قم)

املتس وية)األعض ء)املختصة)إزاء)موظفي)وزا8ة)الصحة.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلدارة  ممثلي  بتعيين   )2021 أغسطس   26(  1443 محرم  من   17 في  الصادر   2670.21 رقم  الصحة  وزير  قرار  على  بناء 

واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

17 من في  الصادر   2670.21 إليه أعاله رقم  املشار  الصحة  األولى من قرار وزير  املادة  التالي، مقتضيات  النحو   تغير، على 

محرم 1443 )26 أغسطس 2021( :

»املادة األولى. - يعين ...........................................................................................................................................، على النحو التالي :
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)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.
اإلمضاء : خالد ايت طالب.

"جهة)بني)مالل)-)خنيفرة
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املندوبية السامية للتخطيط

قرا8)لرئيس)الحكومة)8قم))).22.ش)ص د8)في)ش2)من)8جب)ش255 )25)فبراير)))2)()بتعيي5)ممثلي)اإلدا8ة)واملوظفي5)في)اللج 5)
اإلدا8ية)املتس وية)األعض ء)املركزية)املختصة)إزاء)موظفي)املندوبية)الس مية)للتخطيط

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�شي العام للوظيفة 
العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 
النظام األسا�شي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء،  كما وقع تغييره وتتميمه ؛

2021( بإحداث وتأليف اللجان  1443 )30 نوفمبر  24 من ربيع اآلخر  3.79.21 الصادر في  وعلى قرار رئيس الحكومة رقم 
اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي املندوبية السامية للتخطيط ؛

وعلى املحاضر املنجزة من طرف لجنة إحصاء األصوات بتاريخ 4 نوفمبر 2021 ؛

وباقتراح من املندوب السامي للتخطيط،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

السامية  املندوبية  موظفي  إزاء  املختصة  املركزية  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في  واملوظفين  اإلدارة  ممثلو  يعين 
للتخطيط، كما يلي :

8قم

اللجنة
الد8ج تاإلط 8)أو)الهيئة

ممثلو)املوظفي5ممثلو)اإلدا8ة

النوابالرسميو5النوابالرسميو5

املهندسون الرؤساء1
خليد السوديمهندس رئيس من الدرجة املمتازة

محمد عدي

سعيد الصغير زروالي

سكينة قادة

هشام زرقاني

املصطفى بلفقير

عبد الرحيم بناشو 

فوزية معروفي مهندس رئيس من الدرجة األولى

مهندسو الدولة2
رشيد زبيرمهندس دولة من الدرجة املمتازة

محمد القرفاوي

يطو ايت خلو

حسام الونخير

منال الهالل

حمزة لطف

حنان جعضيض

رجاء داود مهندس دولة من الدرجة األولى

املتصرفون3

املصطفى الزفريمتصرف من الدرجة األولى

الحسين لزرو

خليد بدومة

كريم شروف

محمد بوطويل

خالد البركات

اسماعيل امحمدي

ادريس بريش متصرف من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

التقنيون واملحررون4

زهير الحريزيتقني من الدرجة األولى

نجاة ابو العيش

عبد الجواد الزراري

وسيمة مساعد

توفيق بوزيدي تيالي

احمد الرامي

نادية زياني

حميد بولحية تقني من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

محرر من الدرجة الثالثة

املساعدون اإلداريون5

فاطمة الواديمساعد إداري من الدرجة األولى

عبد الرحيم الحو�شي

سميرة داودي

بوشتى اعراب

جمال الدين غزالن

محمد رادوي

�شي محمد يوليوز

مينة فتحي مساعد إداري من الدرجة الثانية

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

املساعدون التقنيون6

املختار حضريمساعد تقني من الدرجة األولى

فاطمة صبور

ابراهيم مجاهد

حياة لحرور

عمر سيبويه

عبد العزيز برزاني

بوعزة جوالي

عبد العزيز الزحوط مساعد تقني من الدرجة الثانية

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

قرا8)لرئيس)الحكومة)8قم))).29.ش)ص د8)في)ش2)من)8جب)ش255 )25)فبراير)))2)()بتعيي5)ممثلي)اإلدا8ة)واملوظفي5)في)اللج 5)

اإلدا8ية)املتس وية)األعض ء)املركزية)املختصة)إزاء)موظفي)املندوبية)الس مية)لقدم ء)املق ومي5)وأعض ء)جيش)التحرير

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�شي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�شي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.74.21 الصادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية 

املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ؛

وعلى محاضر لجنة إحصاء األصوات بتاريخ 3 سبتمبر 2021 ؛

وباقتراح من املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يعين ممثلو اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي املندوبية السامية لقدماء 

املقاومين وأعضاء جيش التحرير، كما يلي :
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اللجنة)

8قم
الد8جةاإلط 8)أو)األطر

ممثلو)املوظفي5ممثلو)اإلدا8ة

النوابالرسميو5النوابالرسميو5

1
املهندسون الرؤساء ومهندسو الدولة 

واملتصرفون

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة

يوسف حسني

عبد العالي يسف

غزالن بن مريم

الصديق يسين

عبد الرحيم خش

حميد عدوان

 عمر الصديقي

لحسن بلفقير

مهندس رئيس من الدرجة األولى

مهندس دولة من الدرجة املمتازة

مهندس دولة من الدرجة األولى

متصرف من الدرجة األولى

متصرف من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

املحررون والتقنيون2

محرر من الدرجة األولى

يوسف حسني

عبد العالي يسف

غزالن بن مريم

الصديق يسين

العربي مغزاز

أسية مغفري

حفيظة أشقر

عزوز تجديت

محرر من الدرجة الثانية

محرر من الدرجة الثالثة

محرر من الدرجة الرابعة

تقني من الدرجة األولى

تقني من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

3
املساعدون اإلداريون واملساعدون 

التقنيون

مساعد إداري من الدرجة األولى

يوسف حسني

عبد العالي يسف

غزالن بن مريم

الصديق يسين

فاطمة لخضر

فاطمة الوافي

فوزية الكرشال

خديجة بوخري�شي

مساعد إداري من الدرجة الثانية

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

مساعد تقني من الدرجة األولى

مساعد تقني من الدرجة الثانية

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.


