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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)عرضة

املؤسسرت)الجرضعية.
مرسوم رقم 2.22.028 صادر في 21 من شعبان 1443 )24 مارس 2022( بتغيير 
 1425 اآلخر  ربيع  من   18 في  الصادر   2.04.89 رقم  املرسوم  وتتميم 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
 .............................. 2373الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة.

نظرم)التأضي )اإلجبراي)األسر�سي)عن)املأض)ونظرم)املعرشرت.
 )2022 مارس   29(  1443 شعبان  من   26 في  صادر   2.22.190 رقم  مرسوم 
التأمين اإلجباري األسا�سي  بنظام  املتعلق   98.15 القانون رقم  بتطبيق 
الخاصين  للمعاشات،  نظام  بإحداث  رقم 99.15  والقانون  املرض  عن 
الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات 
يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق 
 .............................................................. 2374منهي غير سائقي سيارات األجرة.

بذوا)الحبوب)املعتمدة)وبذوا)حبوب)القمح)الصلب.)-)ضنح)إعرنة)

الفالحي) املوسم) بأسم) التخز ن) للتسو ق)وضنحة) ضرلية)

.(7(((-((7(5

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

ووزيرة االقتصاد واملالية رقم 3108.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 

املعتمدة  الحبوب  بذور  لتسويق  مالية  إعانة  بمنح   )2021 نوفمبر   4(

GUR2 وكذا  الثاني  املوالي لإلكثار  للجيل  الصلب  القمح  وبذور حبوب 

2375منحة التخزين برسم املوسم الفالحي 2022-2021............................... 

هيرك7) وتنظيم) تحديد) ( (- والتواص7.) والثقرفة) الشبرب) وزااة)

التعليم)والبحث)برملعهد)العرلي)لإلعالم)واالتصرل.

جمادى  10 في  صادر   3894.21 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 

التعليم  هياكل  وتنظيم  بتحديد   )2021 ديسمبر   15(  1443 األولى 

 ............................................... 2379والبحث باملعهد العالي لإلعالم واالتصال.
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-)املصردقة)على)األنظمة)األسرسية) البدنية)والأ رضة.) التربية)
للجرضعة)امللكية)املغأبية.

في  صادر   3886.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

11 من جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021( في شأن املصادقة على 

 .................................. 2383النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية للبولو.

في  صادر   3887.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

11 من جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021( في شأن املصادقة على 

 .................................. 2384النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية للتنس.

في  صادر   3889.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

11 من جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021( في شأن املصادقة على 

 .................................. 2384النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية للهوكي.

في  صادر   3890.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

11 من جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021( في شأن املصادقة على 

2384النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية لرياضة الكرات الحديدية.... 

في  صادر   3891.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

11 من جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021( في شأن املصادقة على 

2385النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية للمالكمة............................... 

في  صادر   324.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

2022( في شأن املصادقة على  1443 )2 فبراير  30 من جمادى اآلخرة 

 .................................. 2385النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية للركبي.

في  صادر   325.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

2022( في شأن املصادقة على  1443 )2 فبراير  30 من جمادى اآلخرة 

2385النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية للتجديف.............................. 

في  صادر   326.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

2022( في شأن املصادقة على  1443 )2 فبراير  30 من جمادى اآلخرة 

 ................................ 2386النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية للووشو.

في  صادر   327.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

2022( في شأن املصادقة على  1443 )2 فبراير  30 من جمادى اآلخرة 

 ............................. 2386النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية للشطرنج.

في  صادر   329.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

2022( في شأن املصادقة على  1443 )2 فبراير  30 من جمادى اآلخرة 

2386النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية لكرة الطاولة......................... 

حمرية)املجرل)الغربوي.)-)وضع)حدود)وشأوط)وإجأاءات)طلب)
وضنح)املقرصة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

بتغيير   )2022 مارس   2(  1443 رجب  من   28 في  صادر   714.22 رقم 

القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  قرار  وتتميم 

في  الصادر   1855.01 رقم  والغابات  باملياه  املكلف  والغابات  واملياه 

وإجراءات  وشروط  حدود  بوضع   )2002 مارس   21(  1423 محرم   6

استغالله املراد  الغابوي  املجال  حماية  أجل  من  املقاصة  ومنح   طلب 

2387أو إحياؤه.................................................................................................. 

نصوص)خرصة

-)االحتفرظ)بصفة) »جمعية)قأى)األطفرل)املسعفي )املغأب«.)
املنفعة)العرضة.)

مرسوم رقم 2.22.229 صادر في 21 من شعبان 1443 )24 مارس 2022( قصد 

االحتفاظ للجمعية املسماة »جمعية قرى األطفال املسعفين املغرب«، 

األطفال  لقرى  املغربية  »الجمعية  لـ  املخولة  العامة  املنفعة  بصفة 

2389املسعفين«................................................................................................ 

تعيي )آضأ ن)ضسرعدين)برلصأف.

في  صادر   794.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

آمر مساعد  بتعيين   )2021 1443 )29 ديسمبر  األولى  24 من جمادى 

2389بالصرف ونائب عنه................................................................................. 

في  صادر   795.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

آمرين  بتعيين   )2021 ديسمبر   29(  1443 األولى  جمادى  من   24

2390مساعدين بالصرف ونواب عنهم............................................................. 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 
رقم 810.22 صادر في 7 جمادى اآلخرة 1443 )10 يناير 2022( بتعيين 

2395آمر مساعد بالصرف............................................................................... 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 
رقم 811.22 صادر في 7 جمادى اآلخرة 1443 )10 يناير 2022( بتعيين 

2395آمر مساعد بالصرف............................................................................... 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 
رقم 812.22 صادر في 7 جمادى اآلخرة 1443 )10 يناير 2022( بتعيين 

2396آمرين مساعدين بالصرف....................................................................... 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 
رقم 813.22 صادر في 7 جمادى اآلخرة 1443 )10 يناير 2022( بتعيين 

2396آمرين مساعدين بالصرف....................................................................... 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 
رقم 814.22 صادر في 7 جمادى اآلخرة 1443 )10 يناير 2022( بتعيين 

2399آمر مساعد بالصرف ونائب عنه............................................................. 

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 770.22 صادر في 29 من جمادى اآلخرة 1443 

2399)فاتح فبراير 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................ 

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 771.22 صادر في 29 من جمادى اآلخرة 1443 

2400)فاتح فبراير 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................ 

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 772.22 صادر في 29 من جمادى اآلخرة 1443 

2400)فاتح فبراير 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................ 

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 773.22 صادر في 29 من جمادى اآلخرة 1443 

2401)فاتح فبراير 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................ 

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 774.22 صادر في 29 من جمادى اآلخرة 1443 

2401)فاتح فبراير 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف.................................. 

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 775.22 صادر في 29 من جمادى اآلخرة 1443 

2402)فاتح فبراير 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................ 
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قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 740.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2402بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................................................. 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 741.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2403بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................................................. 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 742.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2403بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................................................. 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 743.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2404بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................................................. 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 744.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2404بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب عنه................................................ 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 745.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2405بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................................................. 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 746.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2405بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب عنه................................................ 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 747.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2406بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب عنه................................................ 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 748.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2406بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................................................. 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 749.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2407بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه................................................. 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 750.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
 ...................................... 2407بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 751.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
 ...................................... 2408بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 752.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2409بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 753.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2409بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 754.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2410بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 755.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2410بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 756.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2411بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 757.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2411بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 758.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2412بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 759.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2412بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 760.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2413بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 761.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2413بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 762.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2414بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 763.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2414بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 764.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2415بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 765.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2415بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 766.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2416بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 767.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2416بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 768.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2417بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 769.22 صادر في 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( 
2417بتعيين آمر مساعد بالصرف................................................................... 

في  صادر   798.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
ونائبين  بالصرف  مساعد  آمر  بتعيين   )2022 فبراير   9(  1443 رجب   7
2418عنه........................................................................................................... 

تفو ض)اإلضمرء)واملصردقة)على)الصفقرت.

في  صادر   799.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
62418 رجب 1443 )8 فبراير 2022(  بتفويض اإلمماء................................ 

 1443 رجب  من   28 في  صادر   732.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير  قرار 
2419)2 مارس 2022( بتفويض اإلمماء واملصادقة على الصفقات.............. 

املعردالت)بي )الشهردات.

في  صادر   506.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2420الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   508.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2421الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   509.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2421الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   510.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2422الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   511.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2422الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   512.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2423الشهادات................................................................................................. 
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في  صادر   513.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2423الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   515.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2424الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   517.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2424الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   518.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2425الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   519.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2425الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   520.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2426الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   521.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2426الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   522.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2427الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   523.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2427الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   524.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2428الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   525.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2428الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   526.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2429الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   527.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2429الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   528.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 فبراير   16(  1443 رجب  من   14
2430الشهادات................................................................................................. 

املحكمة)الدستوا ة

2431قرار رقم 169.22 م.إ صادر في 26 من شعبان 1443 )29 مارس 2022(........... 
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 ضأسوم)اقم)8)7.)).))صردا)في)5))ضن)شعبر )م  5 ) ))ضراس)))7))

ابيع ضن) (58 في) الصردا) ((.7 .89 اقم) املأسوم) وتتميم)  بتغيير)

املؤسسرت) اختصرص) بتحديد) يونيو) 77)() (((  5 (5 اآلخأ)

الجرضعية)ورسالك)الدااسرت)العلير)وكذا)الشهردات)الوطنية)

املطربقة.

رئيس الحكومة،

ربيع من   18 في  الصادر   2.04.89 رقم  املرسوم  على  االطالع   بعد 

اآلخر 1425)7 يونيو 2004( بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية 

وأسالك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، كما وقع 

تغييره وتتميمه، وال سيما املادتين 8 و 11 منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 15 من رجب 1443 

)17 فبراير 2022(،

رسم ما يلي : 

املــادة األولـى

تغير وتتمم، على النحو التالي، أحكام املادتين 8 و 11 من املرسوم 

 1425 ربيع اآلخر  18 من  في  الصادر   2.04.89 أعاله رقم  إليه  املشار 

)7 يونيو 2004( :

»املادة 8 -. - يستغرق سلك الدكتوراه ثالث سنوات .......................... 

»بالتعليم العالي.

»يمكن تمـديد .............................................................. املــادة 9 بعده.

»غير أنه استثناء ................................................................ الوطنية.

حين  إلى   2017 أغسطس   10 من  ابتداء  االستثناء  هذا  »ويسري 

شهادة  لنيل  البحث  ألعمال  أو  ألطروحاتهم  باألمر  املعنيين  »مناقشة 

»الدكتوراه.«

»ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.«

املحدود الولوج  ذات  الجامعية  املؤسسات  تمم   -  .11  »املادة 

»ما يلي :

............................................................................................. - «

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

» - معاهد مهن الرياضة ؛

» - كلية الطب والصيدلة وطب األسنان.

»1 - تناط بكليات الطب والصيدلة ..................................................

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

تلقين  مهمة  األسنان  وطب  والصيدلة  الطب  بكلية  تناط   -  15«

»التعليم العالي في شكل تكوين أسا�سي وتكوين مستمر والقيام بجميع 

»أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم الصحة، وال سيما في 

»ميدان الطب والصيدلة وطب األسنان وامليادين املرتبطة به.«

»وتتولى تحمير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :

» - الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ؛

» - دبلوم دكتور في الطب ؛

» - دبلوم دكتور في الصيدلة ؛

» - دبلوم دكتور في طب األسنان ؛

» - دبلوم التخصص الطبي ؛

» - دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي ؛

» - دبلوم التخصص في طب األسنان.

»عالوة .................................................... بمختلف التخصصات.«

املادة الثانية

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.

وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1443 )24 مارس 2022(.

اإلمماء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمماء : عبد اللطيف ميراوي.

نصوص)عرضة
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ضأسوم)اقم)597.)).))صردا)في)6))ضن)شعبر )م  5 )9))ضراس)))7)) 

اإلجبراي) التأضي ) بنظرم) املتعلق) (98.55 اقم) القرنو ) بتطبيق)

نظرم) بإحداث) (99.55 اقم) والقرنو ) املأض) عن) األسر�سي)

املستقلي ) والعمرل) املهنيي ) بفئرت) الخرصي ) للمعرشرت،)

فيمر) خرصر،) نشرطر) يزاولو ) الذين) األجأاء) غير) واألشخرص)

سرئقي) غير) ضنهي) سرئق) لبطرقة) الحرضلي ) برلسرئقي ) يتعلق)

سيراات)األجأة.

رئيس الحكومة،

الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة   65.00 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ  1.02.296 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   األساسية، 

25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002( كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 

وعلى القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 

واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن 

الظـــــــــهير  بتنفيذه  الصـادر  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير 

الشريف رقم 1.17.15 بتاريــخ 28 من رممــان 1438 )23 يونيو 2017( 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادتين 6 و22 منه ؛

99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات  القانون رقم  وعلى 

يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين 

 1.17.109 رقــــــــــــــم  الشريف  الظهــــــــــير  بتنفيــــــــــــذه  الصادر  نشاطا خاصا، 

بتاريـــــــــخ 16 من ربيــــــــــــع األول 1439)5 ديسمبر 2017( كما وقع تغييره 

وتتميمه، وال سيما املادتين 4 و 14 منه ؛

وعلى القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير 

)2003 سبتمبر   11(  1424 رجب  من   14 بتاريخ   1.03.194 رقم   الشريف 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر 

1431 صفر  من   26 بتاريخ   1.10.07 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)11 فبراير 2010(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1431 شوال   من   20 في  الصادر   2.10.314 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 سبتمبر 2010( بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة 

السير على الطرق بشأن السياقة املهنية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.929 الصادر في 23 من ربيع اآلخر 1443

)29 نوفمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين 

نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 

املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص  بفئات  الخاصين  للمعاشات، 

غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى األولى 1440 
التأمين  بنظام  املتعلق   98.15 رقم  القانون  بتطبيق  )17يناير2019( 
نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص  بفئات  الخاصين  للمعاشات، 

غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1443 7 شعبان  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 
)10 مارس 2022(،

رسم مـــا يــلــي :

املادة األولى

بنظام  املتعلق   98.15 رقم  القانون  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 
رقم  القانون  من   4 واملادة  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين 
هذا  يحدد  أعاله،  إليهما  املشار  للمعاشات  نظام  بإحداث   99.15
املرسوم كيفيات تطبيق النظامين املذكورين على السائقين الحاملين 

لبطاقة سائق منهي غير سائقي سيارات األجرة.

املادة الثانية

الذكر،  السالف   98.15 رقم  القانون  من   7 املادة  ألحكام  تطبيقا 
يقوموا  أن  أعاله،  األولى  املادة  في  إليهم  املشار  السائقين  على  يتعين 
داخل أجل ال يتعدى اليوم األخير من الشهر الذي يسري عليهم فيه أثر 
التسجيل، بطلب تسجيل أنفسهم، عبر املنصة اإللكترونية املعدة لهذا 
الغرض من قبل الصندوق الوطني للممان االجتماعي أو أن يودعوا 
سكناهم  محالت  من  القريبة  الصندوق  وكاالت  إحدى  لدى  طلباتهم 
للمؤسسات  التابعة  القرب  شبكات  لدى  أو  عملهم  محالت  أو من 
للممان  الوطني  الصندوق  مع  الغرض،  لهذا  اتفاقية،  أبرمت  التي 
االجتماعي، والتي تنشر الئحتها على املوقع اإللكتروني للصندوق أو بأي 
وسيلة مالئمة، وذلك مقابل وصل أو إشعار، وفق النموذج املعد لهذا 
الغرض من لدن الصندوق املذكور. تشفع الطلبات املذكورة بالوثائق 

املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثالثة

 ،98.15 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   8 املادة  ألحكام  تطبيقا 
يسري أثر التسجيل بالنسبة للسائقين املعنيين ابتداء من فاتح الشهر 
املوالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤالء شروط الخموع للنظام املشار 

إليه في املادة األولى من القانون املذكور.

الذين  املعنيين  للسائقين  بالنسبة  يسري،  التسجيل  أثر  أن  غير 
يزاولون املهنة في تاريخ دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ، ابتداء من 

فاتح ماي 2022.

بالنسبة  استثناء من أحكام الفقرتين أعاله، يسري أثر التسجيل 
للسائقين املعنيين الذين يتم تسجيلهم إلى غاية 30 أبريل 2022 ابتداء 

من فاتح الشهر املوالي لتاريخ تسجيلهم.
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املادة الرابعة

من   14 واملادة   98.15 رقم  القانون  من   22 املادة  ألحكام  تطبيقا 
القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للسائقين 

املعنيين على النحو التالي :

- بالنسبة للسائق غير املالك ملركبة مرخص له باستعمالها في النقل 
األدنى  الحد  ضرب  عن  الناتجة  القيمة   )1( واحدة  مرة   : الطرقي 
القانوني لألجر في النشاطات غير الفالحية املحدد تطبيقا ألحكام 
املادة 356 من القانون رقم 65.99 املشار إليه أعاله في مدة الشغل 
في  عليها  املنصوص  الفالحية  غير  النشاطات  في  السنوية  العادية 

املادة 184 منه ؛

النقل  في  باستعمالها  له  مرخص  ملركبة  املالك  للسائق  بالنسبة   -
الطرقي : 1,3 مرة القيمة املذكورة.

املادة الخامسة

الوطني  الصندوق  إلى  أداؤها  الواجب  االشتراكات  تحتسب 
منهي  سائق  لبطاقة  الحامل  سائق  كل  طرف  من  االجتماعي  للممان 
املادة  في  الجزافي املحدد  الدخل  بناء على  غير سائق سيارات األجرة، 

الرابعة أعاله.

املادة السادسة 

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة 12 من القانون رقم 98.15 
واملادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى االشتراكات 

شهريا ابتداء من اليوم األول من كل شهر مستحق.

املادة السابعة 

تطبيقا ألحكام املادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، 
تعتبر وزارة النقل واللوجيستيك - قطاع النقل - هيئة االتصال املكلفة 
املتوفرة  باملعلومات  االجتماعي  للممان  الوطني  الصندوق  بموافاة 
وفق  وذلك  لتسجيلهم،  والالزمة  املعنيين  بالسائقين  واملتعلقة  لديها 

الكيفيات املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثامنة

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
واللوجيستيك  النقل  ووزير  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزير 
كل  بامليزانية،  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير 

واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1443 )29 مارس 2022(.

اإلمماء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمماء : خالد ايت طالب.

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمماء : محمد عبد الجليل.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

املكلف بامليزانية،

اإلمماء : فوزي لقجع.

قأاا)ضشترك)لوز أ)الفالحة)والصيد)البحأي)والتنمية)القأو ة)وامليره)

في) صردا) 5).578م) اقم) واملرلية) االقتصرد) ووز أة) والغربرت)

ضرلية) إعرنة) بمنح) ()(7(5 نوفمبر) م  5 ) ) األول) ابيع) 8))ضن)

الصلب) القمح) حبوب) وبذوا) املعتمدة) الحبوب) بذوا) لتسو ق)

للجي7)املوالي)لإلكثرا)الثرني))GUR)وكذا)ضنحة)التخز ن)بأسم)

املوسم)الفالحي)2022-2021.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزيرة االقتصاد واملالية،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

البذور  وتسويق  إنتاج  بتنظيم  يوليو1969(   25(  1389 األولى 

قانون  بمثابة  املعتبر  الشريف  بالظهير  تغييره  وقع  كما  واألغراس، 

سيما  وال   )1977 )19 سبتمبر   1397 شوال   5 بتاريخ   1.76.472 رقم 

الفصل 7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1406 

املالية  اإلعانة  توزيع  إجراءات  بموجبه  املحددة   )1985 ديسمبر   31(

التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف اإلنتاج الفالحي ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2197.13 

النظام  على  باملوافقة   )2013 يوليو   11(  1434 رممان   2 في  الصادر 

التقني املتعلق بإنتاج بذور الحبوب الخريفية )القمح والشعير والخرطال 

والسلت والتريتيكال واألرز( ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها،

قررا ما يلي : 

الفصل األول

اإلعرنة)املرلية)لتسو ق)بذوا)الحبوب)وكذا)ضنحة)التخز ن

املادة األولى

البذوا)املنتجة)وطنير

تستفيد البذور املعتمدة من القمح اللين والقمح الصلب والشعير 

األول  والجيلين   )G4( واألساس   )G3( األساس  قبل  ما  لألجيال 

 والثاني )R2,R1( من اإلنتاج الوطني واملسوقة برسم املوسم الفالحي

من  البذور،  لتسويق  املعتمدة  الشركات  طرف  من   ،2022-2021

املدعمة  البيع  بعين االعتبار أسعار  يتم احتسابها أخذا  مالية  إعانات 

القصوى املنصوص عليها في املادة 6 أدناه.
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تمنح هذه اإلعانات لتسويق البذور املعتمدة املتأتية من :

• املخزون املتبقي من بذور القمح اللين من محصول سنة 2018؛

والشعير  الصلب  والقمح  اللين  القمح  بذور  من  املتبقي  •املخزون 

ملحاصيل سنوات 2019 و2020 ؛

• إنتاج سنة 2021.

،GUR2 تستفيد بذور القمح الصلب من الجيل املوالي لإلكثار الثاني 

الفالحي املوسم  برسم  البذور  إكثار  برنامج  من  عليها   املحصل 

2020-2021 واملسوقة من طرف الشركات املعتمدة لتسويق البذور 

خالل املوسم الفالحي 2021 –2022، من نفس اإلعانة املالية املمنوحة 

للبذور املعتمدة للقمح الصلب من اإلنتاج الوطني، يتم احتسابها أخذا 

عليها املنصوص  املدعومة  البيع  ألسعار  األق�سى  الحد  االعتبار   بعين 

في املادة 8 أدناه.

املعتمدة  البذور  لكل قنطار من  املمنوحة  املالية  اإلعانة  تحتسب 

 ،2022 – 2021 الفالحي  املوسم  الوطني، خالل  اإلنتاج  للحبوب من 

حسب  املحتسبة  املدعمة  الغير  البيع  أسعار  بين  الفرق  أساس  على 

 R2 أسعار سوق الحبوب وأسعار البيع املدعمة القصوى للجيل الثاني

اإلعانة  وتتمثل هذه  أدناه.   6 املادة  في  عليها  املنصوص  املنتجة وطنيا 

حسب نوع البذور على النحو التالي :

- القمح اللين : 170 درهم للقنطار ؛

- القمح الصلب : 205 دراهم للقنطار ؛

- الشعير : 310 دراهم للقنطار.

املادة 2

البذوا)املستوادة

تستفيد البذور املعتمدة املستوردة من القمح اللين والقمح الصلب 

والشعير، من الجيلين ما قبل األساس G3 واألساس G4، من املخزون 

املتبقي برسم املواسم الفالحية 2019 و2020 أو من مشتريات اإلنتاج 

الوطني ملحصول سنة 2021، من اإلعانة املالية على النحو التالي :

- 500 درهم للقنطار لبذور جيل ما قبل األساس )G3( ؛

.)G4( 400 درهم للقنطار لبذور جيل األساس -

الكميات  على  املستوردة  املعتمدة  للبذور  املالية  اإلعانة  وتمنح 

الشركات  طرف  من   2022-2021 الفالحي  املوسم  برسم  املسوقة 

املعتمدة، باألسعار املدعمة القصوى لبيع البذور املنتجة وطنيا لنفس 

األجيال.

املادة 3

شأوط)االستفردة)ضن)اإلعرنة)املرلية

أن  املعتمدة  الشركات  على  يجب  املالية  اإلعانة  من  لالستفادة 

تسوق البذور التالية :

عليها  املنصوص  بالنسبة لألجيال  املنتجة وطنيا  املعتمدة  البذور   -

في املادة األولى أعاله بأسعار البيع ال تتعدى أسعار البيع القصوى 

املحددة في املادة 6 أدناه ؛

 )G3( األساس  قبل  ما  األجيال  من  املستوردة  املعتمدة  البذور   -

بأسعار  أعاله،  الثانية  املادة  في  عليها  املنصوص   )G4( واألساس 

في  املحددة  األجيال  لنفس  وطنيا  املنتجة  للبذور  القصوى  البيع 

املادة 7 أدناه.

املادة 4

ضنحة)التخز ن

للتخزين  منحة  من  البذور  لتسويق  املعتمدة  الشركات  تستفيد 

قيمتها خمسة )5( دراهم للقنطار للشهر الواحد ملدة تسعة أشهر.

البذور  من  املسوقة  الحصص  نسب  حسب  املنحة  هذه  تؤدى 

املعتمدة خالل املوسم الفالحي 2020-2021، في حدود كمية ال تتعدى 

220 ألف قنطار من البذور املعتمدة الوطنية واملستوردة.

الفصل الثاني

رسعرا)بذوا)الحبوب)املعتمدة)لحسرب)اإلعرنة)املرلية

املادة 5

(R((سعأ)شأاء)بذوا)الحبوب)لجي7)اإلكثرا)الثرني

الحتسرب)اإلعرنة)املرلية

أعاله،  األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  املالية  اإلعانة  الحتساب 

لدى   )R2( الثاني  للجيل  املعتمدة  الحبوب  بذور  شراء  أسعار  تحدد 

املكثرين على النحو التالي :

البذور  سعر  أساس  على  الصلب،  والقمح  اللين  للقمح  بالنسبة   -

الخامة من الجيل الثاني )R2( واملحدد على أساس السعر العادي 

للحبوب مماف إليه 20 في املائة كمنحة لإلكثار ؛

- بالنسبة للشعير، على أساس سعر شراء بذور القمح اللين الخام 

من الجيل الثاني )R2( مماف إليه 20 في املائة.
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ويقصد بالسعر العادي للحبوب الوارد في الفقرة األولى أعاله :

: السعر املرجعي لتسويق محصول املوسم  اللين  للقمح  بالنسبة   -

الفالحي 2021 املحدد في 280 درهم للقنطار ؛

- بالنسبة للقمح الصلب والشعير : األسعار املحددة من طرف وزارة 

أخذا  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 

من املمتدة  الفترة  خالل  الحبوب  سوق  وضعية  االعتبار   بعين 

فاتح ماي إلى 15 يوليو 2021.

البذور  تحدد، طبقا ملقتميات الفقرة األولى أعاله، أسعار شراء 

الفالحي املوسم  برسم  املكثرين  من   )R2(الثاني للجيل   املعتمدة 

األولى  املادة  في  املنصوص عليها  املالية  اإلعانة  2021-2022، لحساب 

أعاله على النحو التالي :

-  القمح اللين: 370 درهم للقنطار ؛

- القمح الصلب: 450 درهم للقنطار ؛

- الشعير: 455 درهم للقنطار.

املادة 6

 (R((رسعرا)البيع)املدعمة)القصوى)لبذوا)جي7)اإلكثرا)الثرني

لحسرب)اإلعرنة)املرلية

أعاله،  األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  املالية  اإلعانة  الحتساب 

 )R2(تحدد أسعار البيع املدعمة القصوى للبذور املعتمدة للجيل الثاني

املنتجة وطنيا واملسوقة من طرف الشركات املعتمدة، بإضافة املبالغ 

التالية لألسعار العادية للحبوب :

- 70 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين ؛

- 65 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب والشعير.

وبذلك فإن أسعار البيع املدعمة القصوى للبذور املعتمدة للجيل 

الثاني )R2( برسم املوسم الفالحي 2021-2022، هي كالتالي :

- القمح اللين: 350 درهم للقنطار ؛

- القمح الصلب: 395 درهم للقنطار ؛

- الشعير: 295 درهم للقنطار.

الفصل الثالث

رسعرا)البيع)والشأاء)برلنسبة)لألجيرل)األخأى)لبذوا)الحبوب)

لحسرب)اإلعرنة)املرلية

املادة 7

رسعرا)الشأاء)ورسعرا)البيع)املدعمة)القصوى)للبذوا)املعتمدة)

(R5((واإلكثرا)األول()G ((واألسرس()Gلألجيرل)ضر)قب7)األسرس))م

أعاله،  األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  املالية  اإلعانة  الحتساب 

املعتمدة  للبذور  القصوى  املدعمة  البيع  وأسعار  الشراء  أسعار  فإن 

 )R1(واإلكثار األول )G4( واألساس ،)G3( من األجيال ما قبل األساس

القصوى  البيع املدعمة  الشراء وأسعار  املحتسبة على أساس أسعار 

للبذور املعتمدة لجيل اإلكثار الثاني)R2( هي كالتالي :

- سعر R1 = سعر R2+15 درهم للقنطار ؛

- سعرG4 = سعر R2+ 30 درهم للقنطار ؛

- سعر G3 = سعر R2+130 درهم للقنطار.

للبذور  القصوى  البيع املدعمة  الشراء وأسعار  كما تحدد أسعار 

املعتمدة من األجيال ما قبل األساس )G3(، واألساس )G4( واإلكثار 

األول)R1( برسم املوسم الفالحي 2022-2021، كما يلي :

داهم)للقنطرا

الصنف

GمG R5

أسعار 
الشراء

أسعار 
البيع 

القصوى

أسعار 
الشراء

أسعار 
البيع 

القصوى

أسعار 
الشراء

أسعار 
البيع 

القصوى

500480400380385365القمح اللين

580525480425465410القمح الصلب

585425485325470310الشعير

 ،)G3( األساس  قبل  ما  األجيال  من  املعتمدة  بالبذور  يقصد 

املنصوص  تلك   ،)R2(والثاني  )R1(األول واإلكثار   )G4( واألساس 

الخريفية  الحبوب  بذور  بإنتاج  املتعلق  التقني  النظام  في  عليها 

ومراقبتها  واألرز(  والتريتيكال  والسلت  والخرطال  والشعير  )القمح 

وزير  قرار  بموجب  عليه  املوافقة  تمت  كما  واعتمادها،  وتوضيبها 

الفالحة والصيد البحري املشار إليه أعاله رقم 2197.13 الصادر في 

2 رممان 1434 )11 يوليو 2013(.
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املادة 8

رسعرا)الشأاء)ورسعرا)البيع)القصوى)لبذوا)القمح)الصلب)للجي7)

املوالي)لإلكثرا)الثرني))GUR)لحسرب)اإلعرنة)املرلية

 ،GUR2 الثاني  لإلكثار  املوالي  للجيل  الصلب  القمح  ببذور  يقصد 

الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  مختبر  في  تحليلها  تم  التي  البذور 

بالوزن  املتعلقة  التقنية  للمعايير  تستجيب  والتي  الغذائية  للمنتجات 

البذور  إكثار  برنامج  من  عليها  املحصل  اإلنباتية  وبالقدرة  النوعي 

ملوسم 2020-2021، كالتالي :

- الوزن النوعي )76 كجم / هكتولتر( ؛

- والقدرة اإلنباتية )٪77(.

لالستفادة من اإلعانة املالية املنصوص عليها في املادة األولى أعاله، 

الصلب  القمح  لبذور  القصوى  البيع  الشراء وأسعار  تحتسب أسعار 

للجيل املوالي لإلكثار الثاني GUR2 على أساس أسعار الشراء وأسعار 

البيع القصوى للبذور املعتمدة لجيل اإلكثار الثانيR2 املنتجة وطنيا 

ناقص 15 درهم للقنطار.

تحدد، طبقا ملقتميات الفقرة األولى والثانية أعاله، أسعار الشراء 

لإلكثار  املوالي  للجيل  الصلب  القمح  لبذور  القصوى  البيع  وأسعار 

الثاني GUR2 برسم املوسم الفالحي 2022-2021، كالتالي :

الصنف
الجي7)املوالي)لإلكثرا)الثرني))GUR))برلداهم)للقنطرا(

أسعار البيع القصوىأسعار الشراء 

435380القمح الصلب

القمح  الكاملة للشركات املعتمدة، بذور  تسوق، تحت املسؤولية 

وتعبئتها معالجتها  بعد   GUR2 الثاني  لإلكثار  املوالي  للجيل   الصلب 

في أكياس جديدة تحمل بطاقة صفراء تبين بوضوح :

- بذور القمح الصلبGUR2 ؛ و

- اسم الصنف، و

- معايير التقنية للجودة املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله.

الفصل الرابع

ضسطأة)االستفردة)ضن)اإلعرنة)املرلية)وضنحة)التخز ن

املادة 9

ضسطأة)االستفردة)ضن)اإلعرنة)املرلية

 لالستفادة من اإلعانة املالية عند تسويق البذور املعتمدة، تودع 

البذور، تسويق  عملية  انتهاء  من  شهًرا   12 خالل  املعتمدة  الشركات 

الفالحة  بوزارة  املختصة  املصالح  لذا  املالية  اإلعانة  لطلب  ملفا 

يمم  والذي  والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 

الوثائق التالية :

بالنسبة لبذور الحبوب املنتجة وطنيا :

لبذور  بالنسبة  التحاليل  نتائج  لشهادات  تلخي�سي  جدول   -

محصول السنة الجارية أو جدول تلخي�سي لكمية البذور املخزنة 

والصيد  الفالحة  وزير  قرار  في  الواردة  للمعايير  واملوافقة 

البحري رقم 2197.13 املشار إليه أعاله، مسلم من لدن املكتب 

املوسم  بداية  في  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 

الفالحي أو الجدولين معا ؛

نهاية  عند  املتوفرة  الحبوب  بذور  لكميات  تلخي�سي  جدول   -

الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  طرف  من  مسلم  البيع،  فترة 

للمنتجات الغذائية ؛

والصنف  النوع  حسب  مفصلة  للمبيعات  اإلجمالية  الفاتورة   -

والجيل، محررة باسم وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات ؛

-  تصريح من طرف الشركة املعتمدة بكميات البذور التي تعرضت 

للمياع أو التلف ؛

- شهادة بيان الهوية البنكية للشركة املعتمدة.

بالنسبة لبذور الحبوب املستوردة :

والجيل  والصنف  النوع  حسب  للمبيعات  اإلجمالية  الفاتورة   -

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  باسم  محررة 

واملياه والغابات ؛

الحبوب  لبذور  املخبرية  التحاليل  لشهادة  تلخي�سي  جدول   -

للسالمة  الوطني  املكتب  طرف  من  املسلم  املستوردة  املعتمدة 

الصحية للمنتجات الغذائية ؛

- جدول تلخي�سي لبيان وحدات بذور الحبوب املعتمدة املستوردة 

للسالمة  الوطني  املكتب  طرف  من  مسلم  املتبقي  املخزون  من 

الصحية للمنتجات الغذائية ؛

- جدول تلخي�سي لعدد كميات بذور الحبوب املستوردة واملتبقية 

في املخزون، عند نهاية فترة البيع مسلم من طرف املكتب الوطني 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ؛

البذور  بكميات  املعتمدة  الحبوب  بذور  - تصريح لشركة تسويق 

املستوردة التي تعرضت للمياع أو التلف ؛
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مصالح  طرف  من  عليه  مؤشر  باالستيراد  االلتزام  من  نسخة   -

الجمارك ؛

- نسخة من التصريح املفصل للبمائع عند االستيراد )DUM( ؛

- نسخة من البيان الدولي البرتقالي لوحدات البذور ؛

- شهادة بيان الهوية البنكية للشركة املعتمدة.

عقب معالجة ملف طلب اإلعانة املذكور، تسلم املصالح املختصة، 

تخبره  رسالة  االستالم  تثبت  وسيلة  كل  عبر  الطلب،  لصاحب 

باملوافقة على طلبه وبمبلغ اإلعانة املمنوح له، أو عند االقتماء 

رفض معلل لطلبه.

املادة 10

ضسطأة)االستفردة)ضن)ضنحة)التخز ن

يتكون امللف املتعلق بمنحة تخزين البذور املعتمدة من :

الشركة  طرف  من  عليها  مؤشر  للمخزون،  اإلجمالية  الفاتورة   -

الشهادة  في  املحددة  الكمية  أساس  على  إعدادها  يتم  املعتمدة، 

على  يتم  اإلنتاج،  سالسل  تنمية  مديرية  طرف  من  املسلمة 

أساسها تحديد الكمية املستفيدة من منحة التخزين ؛

- جدول تلخي�سي لكمية بذور الحبوب املخزنة، املوافقة للمعايير 

 2197.13 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  في  الواردة 

للسالمة  الوطني  املكتب  طرف  من  مسلم  أعاله،  إليه  املشار 

الصحية الغذائية في بداية املوسم الفالحي طبقا للنموذج الذي 

تعده الوزارة ؛

- شهادة بيان الهوية البنكية للشركة املعتمدة. 

املالية  املديرية  لدى  التخزين مباشرة  بمنحة  املتعلق  امللف  يودع 

التابعة للوزارة املكلفة بالفالحة.

املادة 11

نشره  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  املشترك  القرار  هذا  يدخل 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمماء : نادية فتاح.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمماء : محمد صديقي.

في) صردا) 5). 89م) اقم) والتواص7) والثقرفة) الشبرب) لوز أ) قأاا)

5)7)()بتحديد)وتنظيم) م  5 )55)ديسمبر) 57)جمردى)األولى)

هيرك7)التعليم)والبحث)برملعهد)العرلي)لإلعالم)واالتصرل.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

 1421 صفر  من   15 بتاريخ   1.00.199 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، والسيما املادة 36 منه ؛

 1432 شوال  من   15 في  الصادر   2.11.89 رقم  املرسوم  وعلى 

)14 سبتمبر 2011( بإعادة تنظيم املعهد العالي لإلعالم واالتصال، كما 

وقع تتميمه، والسيما املادة 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.841 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والثقافة  الشباب  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتواصل ؛

وباقتراح من مجلس املعهد العالي لإلعالم واالتصال ؛

وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق بتاريخ 28 ماي 2021،

قرر ما يلي :

الباب األول

رحكرم)عرضة

املادة األولى

م هياكل التعليم والبحث باملعهد العالي لإلعالم واالتصال،
ّ
نظ

ُ
حدد وت

ُ
 ت

 لألحكام الواردة في هذا القرار.
ً
املشار إليه بعده بـ »املعهد«، وفقا

الباب الثاني

هيرك7)التعليم)برملعهد

املادة 2

تتألف هياكل التعليم باملعهد من الشعب التالية :

- شعبة الصحافة واإلعالم املتعدد ؛

- شعبة التواصل والعالقات العامة ؛

- شعبة البيئة الثقافية والتكنولوجية للوسائط.

وتشتمل كل شعبة على وحدات مرتبطة فيما بينها، وتمم أساتذة 

إداريين  موظفين  وكذا  تخصصهم،  بحكم  للشعبة  ينتمون  باحثين 

وتقنيين.
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املادة 3

تمطلع الشعبة باالختصاصات التالية :

- السهر على تطبيق برامج التعليم والبحث ذات الصلة بالشعبة ؛

- املشاركة في تنظيم وتوزيع مهام التدريس بين أساتذة الشعبة، وفق 
الكيفيات املحددة في النظام الداخلي للمعهد ؛

- وضع مشروع البرنامج السنوي الخاص باألنشطة العلمية للشعبة 
خالل بداية كل سنة دراسية وتحيين هذا البرنامج، كلما استدعت 

الظروف ذلك، وعرضه على مجلس املعهد ؛

بمجاالت  الصلة  ذات  املسالك  إنشاء  بخصوص  الرأي  إبداء   -
واختصاصات الشعبة ؛

- حصر حاجياتها من األساتذة الباحثين واملوظفين ووسائل التجهيز 
والتسيير وعرضها على مجلس املعهد ؛

التي  بالتعليم  املتعلقة  املعارف  مراقبة  نتائج  تتبع  على  السهر   -
تخصها، وأرشفة الوحدات املكتسبة من طرف الطلبة ؛

- تتبع أنشطة البحث العلمي لألساتذة التابعين لها، في إطار فريق 
ومختبر البحث ؛

وتطوير  الوحدات  تدريس  جودة  تحسين  يروم  اقتراح  كل  تقديم   -
البحث العلمي داخل الشعبة ؛

- إبداء الرأي حول مشاريع البحث ذات الصلة بتخصص الشعبة ؛

العلمي  البحث  لتطوير  املختصين  مع  للشراكة  اتفاقيات  اقتراح   -
والتدريس داخل الشعبة ، وذلك بتنسيق مع إدارة املعهد ؛

- إبداء الرأي بخصوص حركية أساتذة الشعبة.

املادة 4

ُيسير الشعبة رئيس)ة( ُينتخب باألغلبية املطلقة في دورة أولى من 
حصول  تعذر  حالة  وفي  رسمين. 

ُ
امل الباحثين  األساتذة  نظرائه  قبل 

جرى دورة ثانية يعلن فيها فائزا املترشح الذي حصل على أكبر 
ُ
ذلك، ت

عدد من األصوات.

قابلة  سنوات   )3( ثالث  في  الشعبة  )ة(  رئيس  انتخاب  مدة  حدد 
ُ
ت

ناط به املهام التالية :
ُ
للتجديد مرة واحدة. وت

- تنسيق األعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل الشعبة ؛

على  والسهر  بالشعبة  الخاصة  املعدات  اقتناء  قبل  الرأي  إبداء   -
ُحسن استعمالها ؛

- ضمان التواصل وتبادل املعلومات داخل الشعبة ؛

أعماء  على  وعرضه  والبحث  التعليم  أنشطة  عن  تقرير  إعداد   -
الشعبة عند نهاية كل سنة دراسية. وترسل نسخة منه إلى مجلس 

املعهد.

يمكن لرئيس)ة( الشعبة تشكيل مجموعات عمل لدراسة مواضيع 

محددة.

إذا تغيب رئيس)ة( الشعبة، أو عاقه عائق، ينوب عنه أحد أعماء 

الشعبة، وفق الكيفيات املحددة في النظام الداخلي للمعهد.

املادة 5

تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها، وتحت رئاسته، ثالث مرات في 

درَجة في جدول األعمال املحدد 
ُ
امل النقط  السنة على األقل، لدراسة 

من طرف الرئيس باقتراح من األعماء.

على  األعماء  عدد  نصف  بحمور   
ً
صحيحا االجتماع  وُيعتبر 

 األقل، وفي حالة عدم توفر شرط النصاب، يتم عقد اجتماع ثان بعد

 ثمانية )8( أيام دون التقّيد بشرط النصاب.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعماء الحاضرين.

بصفة  الشعبة،  أعماء  اقتراح  على  بناء  الشعبة،  رئيس)ة(  يعين 

دائمة، أو عند بداية كل اجتماع، من يتولى من األعماء تحرير محمر 

إلى  الشعبة  رئيس  قبل  من  منه  نسخة  إرسال  يتم  والذي  االجتماع، 

مدير املعهد.

املادة 6

عب، يتكون من : يحدث لدى املعهد مجلس الشُّ

- مدير)ة( املعهد، رئيسا ؛

- املدير)ة( املساعد )ة(املكلف)ة( بالشؤون البيداغوجية والبحث، 

عموا ؛

عب، أعماء ؛ - رؤساء الشُّ

- أساتذة باحثين و/أو شخصيات أخرى عند االقتماء.

املادة 7

عب املهام التالية : يتولى مجلس الشُّ

عب ؛ - تنسيق أنشطة الشُّ

- اقتراح الوحدات واملسالك ؛

- إبداء الرأي في توجيه الطلبة ؛

- إبداء الرأي في طلبات البحث ؛

- تنسيق األعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل املعهد ؛

عب. - ضمان التواصل وتداول املعلومات ما بين مختلف الشُّ
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املادة 8

إلى  الحاجة  اقتمت  وكلما  الشهر،  في  مرة  الشعب  يجتمع مجلس 
ذلك، وفق الكيفيات املحددة في النظام الداخلي.

الباب الثالث

هيرك7)البحث)برملعهد

املادة 9

تتكون هياكل البحث باملعهد من :

- فريق البحث ؛

- مختبر البحث ؛

- مركز الدراسات في الدكتوراه.

الفصل األول

فأ ق)البحث

املادة 10

املعهد،  داخل  األساسية  العلمي  البحث  بنية  البحث،  فريق  ُيَعد 
ويتمحور عمله حول موضوع موحد للبحث يندرج ضمن اختصاصات 

املعهد، ويتألف على األقل من ثالثة أساتذة باحثين دائمين باملعهد.

 )4( أربع  ملدة  وذلك  املعهد،  ملدير)ة(  بمقرر  البحث  فريق  ُيحَدث 
سنوات قابلة للتجديد على أساس ملف مقدم من لدن املسؤول عن 

الفريق.

املادة 11

دائم  بشكل  عمله  ُيمارس  باحث)ة(  أستاذ)ة(  البحث  فريق  ُيسير 
ذلك،  ر 

ّ
تعذ حالة  وفي  العالي،  التعليم  أساتذة  إلطار  وينتمي  باملعهد 

يعوض بأستاذ)ة( مؤهل من املعهد، وذلك طبقا للكيفيات املحددة في 
النظام الداخلي للمعهد.

املادة 12

يمكن لفريق البحث أن يمم أساتذة باحثين من مؤسسات أخرى 
شهادة  ُيحمرون  طلبة  ومن  منتسبين،  كأعماء  خاصة،  أو  عمومية 

الدكتوراه.

ال ُيمكن ألعماء فريق البحث االنتماء إال لفريق بحث واحد باملعهد. 
غير أنه ُيمكن لهم االنتماء إلى هياكل البحث األخرى، املنصوص عليها 

في املادة 9 أعاله.

املادة 13

 للكيفيات املحددة في النظام الداخلي 
ً
يتم اعتماد فريق البحث طبقا

للمعهد.

املادة 14

 10 املادة  في  إليه  املشار  البحث  فريق  اعتماد  طلب  ملف  يتممن 

أعاله، مخطط عمل يمتد ألربع )4( سنوات، يشمل املحاور والعناصر 

التالية :

- موضوعات ومحاور البحث املزمع تطويرها من قبل الفريق ؛

وتقويم  البحوث  وإنجاز  والتكوين  العلمي  للبحث  توقعي  برنامج   -

نتائجها وتثمينها ؛

- الشراكة على املستوى الوطني أو الدولي أو هما معا ؛

- النظام الداخلي لفريق البحث ؛

اإلنتاج  والسيما  الفريق،  أعماء  لكل  العلمية  املؤهالت  بيانات 

العلمي واملهارات املكتسبة.

املادة 15

فريقه  أنشطة  عن  سنويا  تقريرا  البحث  فريق  مسؤول)ة(  ُيقدم 

 )4( أربع  كل  الفريق  ألعمال  تقييما  له  ُيقدم  كما  املعهد.  مدير)ة(  إلى 

سنوات للتحقق من بلوغ األهداف املسطرة.

على  املعهد،  ملدير)ة(  مقرر  بموجب  البحث  فريق  اعتماد  ُيجدد 

أساس تقارير لجنة التقييم املشار إليها في املادة 28 أدناه، وذلك بعد 

استطالع رأي مجلس املعهد. 

الفصل الثاني

ضختبر)البحث

املادة 16

 ُيحَدث مختبر البحث بمقرر ملدير)ة( املعهد، وذلك ملدة أربع  )4(

سنوات قابلة للتجديد على أساس ملف مقدم من لدن املسؤول عن 

املختبر.

يتألف مختبر البحث من فريقين للبحث على األقل، تكون معتمدة 

مسبقا.

مجال  إلى  تنتمي  متكاملة  بحث  محاور  على  البحث  مختبر  يشتغل 

اإلعالم  بميادين  الصلة  ذات  متجانسة،  مجاالت  عدة  أو  معين 

 واالتصال، واملساهمة في أنشطة التكوين أو التأطير من أجل البحث 

ملتطلبات  استجابة  والتنمية  البحث  أنشطة  يتولى  كما  معا،  هما  أو 

القطاع السوسيو-منهي. 

املادة 17

النظام  في  املحددة  للكيفيات   
ً
طبقا البحث  مختبر  اعتماد  يتم 

الداخلي للمعهد.
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املادة 18

 16 إليه في املادة  يتممن ملف طلب اعتماد مختبر البحث املشار 
أعاله، مخطط عمل يمتد ألربع )4( سنوات، يشمل املحاور والعناصر 

التالية :

- موضوعات ومحاور البحث املزمع تطويرها من قبل املختبر ؛

وتقويم  البحوث  وإنجاز  والتكوين  العلمي  للبحث  توقعي  برنامج   -
نتائجها وتثمينها ؛

- الشراكة على املستوى الوطني أو الدولي أو هما معا ؛

- النظام الداخلي للمختبر ؛

اإلنتاج  سيما  وال  املختبر،  أعماء  لكل  العلمية  املؤهالت  بيانات   -
العلمي واملهارات املكتسبة.

املادة 19

عمله  يمارس  باحث)ة(،  أستاذ)ة(  قبل  من  البحث  مختبر  ُيسير 
حالة  وفي  العالي،  التعليم  أساتذة  إلطار  وينتمي  باملعهد،  دائم  بشكل 
 للكيفيات املحددة في 

ً
ر ذلك، ُيعّوض بأستاذ مؤهل من املعهد طبقا

ّ
تعذ

النظام الداخلي للمعهد.

املادة 20

 عن أنشطته إلى مجلس 
ً
ُيقدم املسؤول)ة( عن املختبر تقريرا سنويا

بلوغ  للتحقق من  )4( سنوات  أربع   كل 
ً
تقريرا إليه  ُيقدم  املعهد، كما 

األهداف املسطرة.

على  املعهد  ملدير)ة(  مقرر  بموجب  البحث  مختبر  اعتماد  ُيجّدد 
أساس تقارير لجنة التقييم املشار إليها في املادة 28 أدناه، وذلك بعد 

استطالع رأي مجلس املعهد.

الفصل الثالث

ضأكز)الدااسرت)في)الدكتوااه

املادة 21

بعده  املسمى  الدكتوراه  في  الدراسات  مركز  على  املعهد  يتوفر 
متعددة  أو  موضوعاتية  للبحث  محاور  على  ويشتغل  »املركز«،  بـ 

 بمهام واختصاصات املعهد.
ً
التخصصات ارتباطا

املادة 22

حدد مهام املركز فيما يلي :
ُ
ت

دفتر  في  محددة  معايير  على  بناء  الدكتوراه  سلك  طلبة  اختيار   -
الموابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه ؛ 

- استقبال طلبة سلك الدكتوراه ؛

- التأطير العلمي لطلبة سلك الدكتوراه ؛

الموابط  لدفتر  وفقا  التكميلية  التكوينات  على  اإلشراف   -

البيداغوجية لسلك الدكتوراه ؛

- إمكانية تنظيم محاضرات وندوات علمية ؛

بإشراف  الدكتوراه  طلبة  أعمال  تمم  إصدارات  نشر  إمكانية   -

أساتذتهم ؛

- وضع ميثاق األطروحات والسهر على احترامه.

بسلك  للطلبة  املركز  يوفر  الذكر،  السالفة  املهام  على  عالوة 

الدكتوراه ما يلي :

- االنفتاح الفكري على التخصصات األخرى ؛

- إمكانية إجراء دورات تدريبية بالوسط املنهي ؛

- إمكانية تبادل التجارب بين طلبة الدكتوراه وطنيا ودوليا ؛

البحث  أو  العالي  التعليم  مؤسسات  مع  شراكة  اتفاقيات  عقد   -

الوطنية أو الدولية  ؛

البحوث  في  واملنهي  اقتصادي  السوسيو-  القطاع  إشراك  إمكانية   -

التي هم بصدد إنجازها.

املادة 23

املعهد  مدير)ة(  لدن  من  ُيعين  مدير)ة(،  املركز  سير  على  ُيشرف 

باقتراح من مسؤولي هياكل البحث ملدة أربع)4( سنوات قابلة للتجديد 

مرة واحدة.

ويتولى املهام التالية :

حسن  على  والسهر  أنشطته  مجموع  وتنسيق  املركز  سير  تأمين   -

سيرها ؛

املوارد  استعمال  ترشيد  أجل  من  البحث  مختبرات  عمل  تنسيق   -

وتوحيد التوجهات فيما يتعلق بعروض تكوين الدكتوراه الخاص 

باملعهد ؛

- السهر على احترام ميثاق األطروحات ؛

خصصة للمركز ؛
ُ
- السهر على التدبير األمثل للموارد امل

وذلك  املعهد،  مدير)ة(  على  األطروحات  مناقشة  تاريخ  اقتراح   -

بموافقة املشرف)ة(على األطروحة، وكذا رئيس)ة( وأعماء لجنة 

مناقشة األطروحة ؛

بعد  املعهد،  مجلس  إلى  املركز  أنشطة  عن  سنوي  تقرير  تقديم   -

موافقة مجلس املركز املشار إليه في املادة 24 أدناه.
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املادة 24

يتوفر املركز على مجلس يسمى »مجلس املركز«، يعهد إليه بالنظر 

في كل القمايا املتصلة بمهام املركز وحسن تدبيره، ويتألف من :

)ة( ؛
ً
- مدير)ة( املعهد، رئيسا

- املدير)ة( املساعد )ة( املكلف)ة( بالشؤون البيداغوجية والبحث، 

نائبا)ة( للرئيس)ة( ؛

- مدير)ة( املركز ؛

- مسؤولي هياكل البحث التابعة للمركز ؛

- ممثل)ة( عن طلبة سلك الدكتوراه التابعين للمركز، يعّين من لدن 

مدير)ة( املعهد، وذلك باقتراح من مدير املركز ؛

-  شخصيتين من خارج املركز مشهود بخبرتهما في امليادين العلمية 

واملهنية ،يتم تعيينهما من لدن مدير)ة( املعهد، وذلك باقتراح من 

مدير)ة( املركز.

تحدد كيفيات سير مجلس املركز في النظام الداخلي للمعهد.

املادة 25

يسهر مجلس املركز على :

- تنظيم مسطرة انتقاء الطلبة املرشحين للتسجيل في الدكتوراه ؛

- التأطير العلمي والبيداغوجي للطلبة وفق التكوينات املعتمدة ؛

- توزيع اإلمكانات املخصصة للمركز ؛

- اقتراح املرشحين لالستفادة من منح الدكتوراه ؛

- احترام ميثاق األطروحات ؛

- املصادقة على تقارير املركز ؛

- اعتماد نظام داخلي للمركز وتغييره وتتميمه عند االقتماء ؛

- تتبع مختلف أنشطة املركز بتنسيق مع إدارة املعهد.

املادة 26

تحدث داخل مجلس املركز اللجان الدائمة التالية :

- لجنة األطروحات ؛

- اللجنة املكلفة بالتكوينات التكميلية اإلجبارية ؛

- اللجنة البيداغوجية.

ُيحدد تأليف هذه اللجان واختصاصاتها وكيفيات سيرها في النظام 

الداخلي للمعهد.

الباب الثالث

تقييم)هيرك7)البحث

املادة 27

املدير)ة(  ُيعده  الذي  باملعهد،  للبحث  العمل  مخطط  يوزع 
البيداغوجية والبحث، على مكونات  بالشؤون  املكلف)ة(  املساعد)ة( 
بعد  وذلك  البحث،  مشاريع  شأن  في  اقتراحات  لتلقي  البحث  هياكل 

املصادقة عليه من لدن مجلس املعهد.

املادة 28

في  البحث املحددة  الذي تنجزه هياكل  البحث  تتكون لجنة تقييم 
املادة 9 أعاله، من أربعة )4( أساتذة للتعليم العالي أو، في حالة تعذر 
األقل  يكون أحدهم على  املعهد  يعينهم مجلس  أساتذة مؤهلين  ذلك، 

من خارج املعهد، ويرأس هذه اللجنة مدير)ة( املعهد.

كما  املعهد،  مجلس  إلى  يقدم  سنويا  تقريرا  التقييم  لجنة  تعد   
تنجز تقريرا تركيبيا كل أربع )4( سنوات، يرفع إلى السلطة الحكومية 

املعنية، بعد مصادقة مجلس املعهد عليه.

املادة 29

تراعى في تقييم هياكل البحث املعايير التالية :

- اإلنتاج العلمي من حيث الكم والكيف ؛

- املشاركة في مشاريع وبرامج البحث ؛

- تثمين البحوث ؛

.
ً
- الشراكة على املستوى الوطني أو الدولي أو هما معا

املادة 30

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 10 جمادى األولى 1443)15 ديسمبر 2021(.

اإلمماء : محمد املهدي بنسعيد.

5).886م  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)
في) ()(7(5 ديسمبر) (56( م  5  األولى) ضن)جمردى) (55 في) صردا)
شأ )املصردقة)على)النظرم)األسر�سي)للجرضعة)امللكية)املغأبية)

للبولو.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون  رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رممان 1431 

)24 أغسطس 2010(، وال سيما املادة 25 منه ؛



عدد 7080 -)5 رممان 1443 )7 أبريل 2022(الجريدة الرسمية  8م)  

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة، وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

للبولو،  املغربية  امللكية  للجامعة  األسا�سي  النظام  على  يصادق 

كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

5).)88م  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

في) ()(7(5 ديسمبر) (56( م  5  األولى) ضن)جمردى) (55 في) صردا)

شأ )املصردقة)على)النظرم)األسر�سي)للجرضعة)امللكية)املغأبية)

للتنس.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون  رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رممان 1431 

)24 أغسطس 2010(، وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة، وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

للتنس،  املغربية  امللكية  للجامعة  األسا�سي  النظام  على  يصادق 

كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

5).889م  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

في) ()(7(5 ديسمبر) (56( م  5  األولى) ضن)جمردى) (55 في) صردا)

شأ )املصردقة)على)النظرم)األسر�سي)للجرضعة)امللكية)املغأبية)

للهوكي.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون  رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رممان 1431 

)24 أغسطس 2010(، وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة، وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

للهوكي،  املغربية  امللكية  للجامعة  األسا�سي  النظام  على  يصادق 

كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

5).897م  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

في) ()(7(5 ديسمبر) (56( م  5  األولى) ضن)جمردى) (55 في) صردا)

شأ )املصردقة)على)النظرم)األسر�سي)للجرضعة)امللكية)املغأبية)

لأ رضة)الكأات)الحديدية.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون  رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رممان 1431 

)24 أغسطس 2010(، وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة، وال سيما املادة األولى منه،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

لرياضة  املغربية  امللكية  للجامعة  األسا�سي  النظام  على  يصادق 

الكرات الحديدية، كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

5).895م  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

في) ()(7(5 ديسمبر) (56( م  5  األولى) ضن)جمردى) (55 في) صردا)

شأ )املصردقة)على)النظرم)األسر�سي)للجرضعة)امللكية)املغأبية)

للمالكمة.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون  رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رممان 1431 

)24 أغسطس 2010(، وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة، وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

يصادق على النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية للمالكمة، 

كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

)). )م  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

في) ()(7(( فبرايأ) ((( م  5  اآلخأة) جمردى) ضن) 7م) في) صردا)

شأ )املصردقة)على)النظرم)األسر�سي)للجرضعة)امللكية)املغأبية)

للأكبي.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون  رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رممان 1431 

)24 أغسطس 2010(، وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة، وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

للركبي،  املغربية  امللكية  للجامعة  األسا�سي  النظام  على  يصادق 

كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من جمادى اآلخرة 1443 )2 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

)).5)م  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

في) ()(7(( فبرايأ) ((( م  5  اآلخأة) جمردى) ضن) 7م) في) صردا)

شأ )املصردقة)على)النظرم)األسر�سي)للجرضعة)امللكية)املغأبية)

للتجديف.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون  رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رممان 1431 

)24 أغسطس 2010(، وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة، وال سيما املادة األولى منه ؛
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 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

يصادق على النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية للتجديف، 

كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من جمادى اآلخرة 1443 )2 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

)).6)م  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)
في) ()(7(( فبرايأ) ((( م  5  اآلخأة) جمردى) ضن) 7م) في) صردا)
شأ )املصردقة)على)النظرم)األسر�سي)للجرضعة)امللكية)املغأبية)

للووشو.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون  رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رممان 1431 

)24 أغسطس 2010(، وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة، وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

للووشو،  املغربية  امللكية  للجامعة  األسا�سي  النظام  على  يصادق 

كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من جمادى اآلخرة 1443 )2 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

)).))م  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

في) ()(7(( فبرايأ) ((( م  5  اآلخأة) جمردى) ضن) 7م) في) صردا)

شأ )املصردقة)على)النظرم)األسر�سي)للجرضعة)امللكية)املغأبية)

للشطأنج.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون  رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رممان 1431 

)24 أغسطس 2010(، وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة، وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

يصادق على النظام األسا�سي للجامعة امللكية املغربية للشطرنج، 

كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من جمادى اآلخرة 1443 )2 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

)).9)م  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في)7م)ضن)جمردى)اآلخأة)م  5 )))فبرايأ)))7)()في)شأ )

املصردقة)على)النظرم)األسر�سي)للجرضعة)امللكية)املغأبية)لكأة)

الطرولة.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على القانون  رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رممان 1431 

)24 أغسطس 2010(، وال سيما املادة 25 منه ؛

1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

والرياضة، وال سيما املادة األولى منه ؛
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 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة  األسا�سي  النظام  على  يصادق 
الطاولة، كما هو ملحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من جمادى اآلخرة 1443 )2 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

قأاا)لوز أ)الفالحة)والصيد)البحأي)والتنمية)القأو ة)وامليره)والغربرت)
 ((7(( ضراس) ((( م  5  اجب) ضن) ((8 في) صردا) ((5 .(( اقم)
الفالحة)والتنمية) املنتدب)لدى)وز أ) الوز أ) بتغيير)وتتميم)قأاا)
القأو ة)وامليره)والغربرت)املكلف)برمليره)والغربرت)اقم)5855.75 
حدود) بوضع) ()(77( ضراس) ((5( م) 5  ضحأم) (6 في) الصردا)
وشأوط)وإجأاءات)طلب)وضنح)املقرصة)ضن)رج7)حمرية)املجرل)

الغربوي)املأاد)استغالله)رو)إحيرؤه.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع على قرار الوزير املنتدب لدى وزير الفالحة والتنمية 
القروية واملياه والغابات املكلف باملياه والغابات رقم 1855.01 الصادر 
في 6 محرم 1423 )21 مارس 2002( بوضع حدود وشروط وإجراءات 
استغالله املراد  الغابوي  املجال  حماية  أجل  من  املقاصة  ومنح   طلب 

أو إحياؤه، كما وقع تتميمه ؛

وبعد استشارة وزارة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي مقتميات املواد 1 و 3 و 4  و 5 و 6
و 11 و 12 من القرار املشار إليه أعاله رقم 1855.01 :

»املادة 1. - تمنح املقاصة ...................................... الجاري به العمل.

»املستعملون املعنيون هم القاطنون بالدواوير املجاورة للمناطق 
تم  الذين  أولئك  ال سيما  أحياؤها،  أو  استغاللها  املراد  »الغابوية 

»تحديدهم في الفصلين.................................................. واستغاللها.«

استغاللها املقاصة...............................................  تمنح   -  .3  »املادة 
طبقا  غابوي،  صنف  لكل  املحددة  الحماية  مدة  طيلة  إحياؤها،  »أو 

»للجدول امللحق بهذا القرار.«

»املادة 4. - تتوقف االستفادة ................................................... على 
عمليات  نجاح  ضمان  على  املستعملين  جمعية  أو  التعاونية  »التزام 
كل  على  يجب  الغاية،  ولهذه  الغابوية.  املجاالت  وتخليف  »إحياء 
»تعاونية أو جمعية مستعملي املجال الغابوي معنية أن تعين حراسا 

»لممان حراسة املجاالت الغابوية املحمية.«

5. - تحدد مساحة .................. من املقاصة في أربعين )40(  »املادة 
هكتارا   )50( وخمسين  األركان،  لغابات  بالنسبة  األقل  على  »هكتارا 

»على األقل بالنسبة لألصناف الغابوية األخرى.«

 »املادة 6. - يحول التعويض .................................. املستفيدين منها.
في ألف ومئة درهم  القيمة القصوى لهذه املقاصة السنوية  »وتحدد 
»)1100 درهم( للهكتار املحمي بالنسبة لغابات األركان، وفي ألف درهم 

»)1000 درهم( للهكتار املحمي بالنسبة لألصناف الغابوية األخرى.«

»املادة 11. - تودع طلبات ................................... والغابات املعنية.

»تتألف ملفات الطلبات من :

»أ( طلب املقاصة .............................................. الغابوية اإلقليمية ؛

»ب( شهادة تثبت ................................................... الغابوي املحمي ؛

»ج( تقرير مالي عن السنة املنصرمة قبل أداء املقاصة، يتممن، 
والنفقات، موقع عليه ومختوم من  املداخيل  »بشكل مفصل، جميع 

»قبل الرئيس وأمين املال ومصادق عليه من قبل محاسب معتمد ؛

أو عينا، موقع عليها من  نقدا  املقاصة  املستفيدين من  قائمة  »د( 
»قبل املستفيدين املذكورين. يتم اإلدالء بهذه القائمة انطالقا من ثاني 

»طلب ملنح املقاصة ؛

»ه( برنامج توظيف املبالغ املتأتية من املقاصة يحدد ما إذا كانت 
»هذه املبالغ ستوزع نقدا أو عينا أو سيتم توظيفها في مشاريع تخدم 
نقدا املقاصة  من  املتأتية  املبالغ  توزيع  حالة  في  املنخرطين.   »مصلحة 

»أو عينا، وجب تقسيمها بالتساوي بين املستفيدين ؛

أمام  املحمي  الغابوي  املجال  يفتح  أن  يجوز  ال   -  .12 »املادة 
»املستعملين قبل انصرام مدة الحماية املحددة من قبل مصلحة املياه 

»والغابات املختصة.

في  املقاصة  قيمة  خفض  يمكن  القاهرة،  القوة  حاالت  »باستثناء 
»حالة عدم احترام التعاونية أو جمعية املستعملين لالتزاماتها، وذلك 

»على النحو التالي :

»أ( بالنسبة لألصناف الغابوية املحلية، إذا كان معدل نجاح برنامج 
في  التعويض  قيمة  تحدد   ،)%  40( املئة  في  أربعين  من  أقل  »الحماية 
»ثالث مائة وخمسين درهما )350 درهما( للهكتار الواحد املحمي فيما 
»يخص شجر األركان وفي مائتين وخمسين درهما )250 درهما( للهكتار 

»الواحد املحمي بالنسبة ألنواع األشجار الغابوية املحلية األخرى ؛
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كان  إذا  املحلية،  األصناف  غير  الغابوية  لألصناف  بالنسبة  »ب( 
»معدل نجاح برنامج الحماية أقل من ستين في املئة )60 %(، تحدد قيمة 
الواحد  للهكتار  درهما(   250( درهما  وخمسين  مائتين  في  »التعويض 

»املحمي ؛

في املئة )40 %(  »ج( إذا تجاوز معدل نجاح برنامج الحماية أربعين 
بالنسبة   )%  60( املائة  في  وستين  املحلية  الغابوية  لألصناف  »بالنسبة 
املقاصة مع األخذ  يتم دفع  املحلية،  الغابوية غير األصناف  »لألصناف 
في هذه الحالة، إجراء  الناجحة. ويمكن،  »بعين االعتبار عدد الشتالت 
»خصم على مبلغ املقاصة، تبعا للنسبة املئوية لعدد الشتالت املتمررة.«

املادة 2

بهذا  امللحق  بالجدول   1855.01 رقم  الذكر  السالف  القرار  يتمم 
القرار واملنصوص عليه في املادة 3 من القرار املذكور رقم 1855.01.

املادة 3

ينسخ البند ب( من املادة 8 من القرار السالف الذكر رقم 1855.01.

املادة 4

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النشر  تاريخ  قبل  املنخرطة،  والتعاونيات  الجمعيات  أن  غير 
املذكور، في برامج حماية املجاالت الغابوية، ستستفيد من املقاصة، 
وقع  كما   ،1855.01 رقم  الذكر  السالف  القرار  ملقتميات  طبقا 

تتميمه، الجاري بها العمل في تاريخ التزامها.

املادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رجب 1443 )2 مارس 2022(.

اإلمماء : محمد صديقي.

*
*  *

ضلحق

بقأاا)وز أ)الفالحة)والصيد)البحأي)والتنمية)القأو ة)وامليره)
والغربرت)اقم))). 5))الصردا)في)8))ضن)اجب)م  5 )))ضراس)))7)) 

بتغيير)وتتميم)قأاا)الوز أ)املنتدب)لدى)وز أ)الفالحة)والتنمية)
القأو ة)وامليره)والغربرت)املكلف)برمليره)والغربرت)اقم)5855.75)الصردا)
في)6)ضحأم)م) 5 )5))ضراس))77)()بوضع)حدود)وشأوط)وإجأاءات)
 طلب)وضنح)املقرصة)ضن)رج7)حمرية)املجرل)الغربوي)املأاد)استغالله

رو)إحيرؤه.

* * * * *

 »ضلحق
»بقأاا)الوز أ)املنتدب)لدى)وز أ)الفالحة)والتنمية)القأو ة)وامليره)

 »والغربرت)املكلف)برمليره)والغربرت)اقم)5855.75)الصردا)في
»6)ضحأم))م) 5 )5))ضراس))77)()بوضع)حدود)وشأوط)

»وإجأاءات)طلب)وضنح)املقرصة)ضن)رج7)حمرية)املجرل)الغربوي)
»املأاد)استغالله)رو)إحيرؤه.

* * * * *
»جدول)يحدد)ضدة)الحمرية)حسب)األصنرف)الغربو ة

الصنف)الغربوي
ضدة)الحمرية

األصنرف)الغربو ة)املحلية

األركان
Arganierمن 13 سنة إلى 15 سنة

العرعر
Thuyaمن 12 سنة إلى 15 سنة

األرز
Cèdreمن 9 سنوات إلى 13 سنة

الشوح
Sapinمن 9 سنوات إلى 13 سنة

البلوط الفليني
Chêne liègeمن 10 سنوات إلى 13 سنة

البلوط األخمر
Chêne vertمن 8 سنوات إلى 13 سنة

العرعار
Genévrierمن 12 سنة إلى 15 سنة

الخروب
Caroubierمن 8 سنوات إلى 12 سنة

الطلح الصحراوي
Acacia raddianaمن 10 سنوات إلى 15 سنة

األصنرف)الغربو ة)غير)املحلية

الصنوبر
Pinمن 5 سنوات إلى 10 سنوات

الطلح
Acaciaمن 3 سنوات إلى 5 سنوات

بالنيتس
Balanitesمن 9 سنوات إلى 13 سنة

كازوارينا
Casuarinaمن 3 سنوات إلى 5 سنوات

السرو
Cyprèsمن 6 سنوات إلى 8 سنوات

األوكاليبتوس
Eucalyptusمن 3 سنوات إلى 7 سنوات

سهوب األزير
Nappe de Romarinمن 5 سنوات إلى 7 سنوات

سهوب الحلفاء
Nappe d’Alfaمن 5 سنوات إلى 7 سنوات

سهوب الشيح
Nappe d’Armoise5 سنوات

أتريبلكس
Atriplex3 سنوات

الصبار
Cactus4 سنوات
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ضأسوم)اقم)9)).)).))صردا)في)5))ضن)شعبر )م  5 ) ))ضراس)))7)) 

األطفرل) قأى) »جمعية) املسمرة) للجمعية) االحتفرظ) قصد)

املسعفي )املغأب«،)بصفة)املنفعة)العرضة)املخولة)لـ)»الجمعية)

املغأبية)لقأى)األطفرل)املسعفي «.

رئيس الحكومة،

جمادى   3 في  الصادر   1.58.376 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

الجمعيات،  تأسيس  حق  بتنظيم   )1958 نوفمبر   15( األولى 1378 

كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 9 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي  القعدة 1425 

 1.58.376 رقم  الشريف  الظهير  أحكام  لتطبيق   )2005 يناير   10(

السالف الذكر ؛

من  25 في  الصادر   2.90.478 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 

املسماة الجمعية  باعتبار   )1990 يونيو   19(  1410 القعدة   ذي 

»الجمعية املغربية لقرى األطفال املسعفين« املوجود مقرها بالرباط، 

جمعية ذات منفعة عامة، كما تم تتميمه ؛

تحت  لتصبح  اسمها  غيرت  قد  املذكورة  الجمعية  إن  وحيث 

حاليا  مقرها  الكائن  املغرب«،  املسعفين  األطفال  قرى  »جمعية  اسم 

بالدار البيماء ؛

املنفعة  بصفة  لها  االحتفاظ  إلى  الرامي  الجمعية  طلب  على  وبناء 

العامة، تحت اسمها الجديد املشار إليه،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املسعفين  األطفال  قرى  »جمعية  املسماة  للجمعية  يحتفظ 

السابق  اسمها  تحت  لها  املخولة  العامة  املنفعة  بصفة  املغرب«، 

املرسوم  بموجب  املسعفين«،  األطفال  لقرى  املغربية  »الجمعية 

املشار إليه أعاله رقم 2.90.478 الصادر في 25 من ذي القعدة 1410 

)19 يونيو 1990(.

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1443 )24 مارس 2022(.

اإلمماء : عزيز أخنوش.

قأاا)لوز أ)التعليم)العرلي)والبحث)العلمي)واالبتكرا)اقم))). 9))صردا)
في) ))ضن)جمردى)األولى)م  5 )9))ديسمبر)5)7)()بتعيي )آضأ)

ضسرعد)برلصأف)ونرئب)عنه.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز املركز االستشفائي 
 الجامعي وكلية الطب والصيدلة بطنجة آمرا مساعدا لصرف االعتمادات

واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة 
واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  العامة  امليزانية  برسم 
وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة 
والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات.

املادة الثانية

املركز  إنجاز  على  لإلشراف  املؤقت  اإلعداد  رئيس  تغيب  إذا 
عائق  عاقه  أو  بطنجة  والصيدلة  الطب  وكلية  الجامعي  االستشفائي 
املؤقت  باإلعداد  الجودة  وتدبير  الدراسات  مصلحة  رئيس  عنه  ناب 

السالف الذكر.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو خازن عمالة طنجة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

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

اإلمماء : عبد اللطيف ميراوي.

نصوص)خرصة
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قأاا)لوز أ)التعليم)العرلي)والبحث)العلمي)واالبتكرا)اقم))).95))صردا)في) ))ضن)جمردى)األولى)م  5 )9))ديسمبر)5)7)) 

بتعيي )آضأ ن)ضسرعدين)برلصأف)ونواب)عنهم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.21.838 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

العالي والبحث العلمي واالبتكار ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املفوضة إليهم من لدن وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار برسم امليزانية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

الصفقات  تنفيذ  عن  املترتبة  والغرامات  األثمنة  بمراجعة  املتعلقة  بالتحصيل  واألوامر  الدفع  بيانات  إصدار  وكذا  واالبتكار 

املبرمة في إطار هذه االعتمادات :

يييييييي ييييييي

ننن نننن -  ننننن -

ننننننن
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املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي 

يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : عبد اللطيف ميراوي.



95م)الجريدة الرسمية عدد 7080 -)5 رممان 1443 )7 أبريل 2022(  

قأاا)لوز أ)اإلدضرج)االقتصردي)واملقرولة)الصغأى)والتشغي7)والكفرءات)

 ((7(( م  5 )57)ينريأ) ))جمردى)اآلخأة) في) )).857)صردا) اقم)

بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مجال   - العامة  والشؤون  وامليزانية  البشرية  املوارد  مدير  يعين 

لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدا  آمرا  التشغيل 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزير 

الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزارة  العامة  امليزانية  من 

والتشغيل والكفاءات وكذا الحساب املرصد ألمور خصوصية الحامل 

عنوان »صندوق النهوض بتشغيل الشباب« بالنسبة للنفقات املتعلقة 

بإنجاز برامج إنعاش التشغيل.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية وكذا فقرات الحساب 

املرصد ألمور خصوصية التي يقوم بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التشغيل.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 4010.19 

الصادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف.

وحرر بالرباط في 7 جمادى اآلخرة 1443 )10 يناير  2022(.

اإلمماء : يونس السكوري وبحسو.

قأاا)لوز أ)اإلدضرج)االقتصردي)واملقرولة)الصغأى)والتشغي7)والكفرءات)

 ((7(( م  5 )57)ينريأ) ))جمردى)اآلخأة) في) )).855)صردا) اقم)

بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف  مساعدا  آمرا  الشغل  لسوق  الوطني  املرصد  مدير  يعين 

االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة 

اإلدماج  لوزارة  العامة  امليزانية  من  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى 

الحساب  والكفاءات وكذا  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي 

النهوض بتشغيل  املرصد ألمور خصوصية الحامل عنوان »صندوق 

الشباب« بالنسبة للنفقات املتعلقة بإنجاز برامج إنعاش التشغيل.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية وكذا فقرات الحساب 

املرصد ألمور خصوصية التي يقوم بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التشغيل.

املادة الرابعة

 972.15 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 

الصادر في 16 من ربيع األول 1436 )8 يناير 2015( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف.

وحرر بالرباط في 7 جمادى اآلخرة 1443 )10 يناير  2022(.

اإلمماء : يونس السكوري وبحسو.
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قأاا)لوز أ)اإلدضرج)االقتصردي)واملقرولة)الصغأى)والتشغي7)والكفرءات)
 ((7(( م  5 )57)ينريأ) ))جمردى)اآلخأة) في) )).)85)صردا) اقم)

بتعيي )آضأ ن)ضسرعدين)برلصأف.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرين  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 
إليهم من لدن وزير اإلدماج  املفوضة  مساعدين لصرف االعتمادات 
امليزانية  االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم 
والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزارة  العامة 

والكفاءات :

املحرسب)املكلفاآلضأو )املسرعدو )برلصأف

مدير التشغيل.

الخازن الوزاري - التشغيل مديرة الشغل.

مدير التعاون الدولي والشراكة.

املادة الثانية

 تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف

املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرارات التالية :

- القرار رقم 391.11 الصادر في 28 من محرم 1432 )3 يناير 2011( 

بتعيين آمرة مساعدة بالصرف ؛

1437 األول  ربيع  من   11 في  الصادر   520.16 رقم  القرار   - 

)23 ديسمبر 2015( بتعيين آمرة مساعدة بالصرف ؛

1437 اآلخرة  جمادى   7 في  الصادر   1391.16 رقم  القرار   - 

)17 مارس 2016( بتعيين آمر مساعد بالصرف.

وحرر بالرباط في 7 جمادى اآلخرة 1443 )10 يناير  2022(.

اإلمماء : يونس السكوري وبحسو.

قأاا)لوز أ)اإلدضرج)االقتصردي)واملقرولة)الصغأى)والتشغي7)والكفرءات)اقم))).م85)صردا)في)))جمردى)اآلخأة)م  5 

)57)ينريأ)))7)()بتعيي )آضأ ن)ضسرعدين)برلصأف

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.21.835 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي آمرين مساعدين لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير اإلدماج 

الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزارة  العامة  امليزانية  برسم  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي 

والتشغيل والكفاءات :
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السبع

الفداء)-)ضأس
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 والية جهة طنجة - تطوان -
الحسيمة
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املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي 
يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة. - يسري مفعول هذا القرار إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

 1435 الحجة  ذي   5 في  الصادر   3795.14 رقم  القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر   - الرابعة.  املادة 
)30 سبتمبر 2014( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف.

وحرر بالرباط في 7 جمادى اآلخرة 1443 )10 يناير 2022(.

اإلمماء : يونس السكوري وبحسو.

 قأاا)لوز أ)اإلدضرج)االقتصردي)واملقرولة)الصغأى)والتشغي7)والكفرءات

اقم))). 85)صردا)في)))جمردى)اآلخأة)م  5 )57)ينريأ)))7)) 

بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف)ونرئب)عنه.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس قسم التكوين آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات 

املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية قسم التكوين املعتبر مصلحة للدولة 

مسيرة بصورة مستقلة.

املادة الثانية

رئيس  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  التكوين  قسم  رئيس  تغيب  إذا 

مصلحة تدبير الكفاءات واملسار اإلداري والتكوين املستمر.

املادة الثالثة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التشغيل.

املادة الرابعة

 153.17 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 

آمر  بتعيين   )2016 1438 )29 ديسمبر  األول  ربيع  29 من  في  الصادر 

مساعد بالصرف ونائب عنه.

وحرر بالرباط في 7 جمادى اآلخرة 1443 )10 يناير  2022(.

اإلمماء : يونس السكوري وبحسو.

 قأاا)لوز أ)النق7)واللوجيستيك)اقم))).7)))صردا)في)9))ضن)جمردى

)اآلخأة)م  5))فرتح)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف)

ونرئب)عنه.

وزير النقل واللوجيستيك،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير املعهد العالي للدراسات البحرية آمرا مساعدا لصرف 

من  واللوجيستيك  النقل  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات 

امليزانية العامة لوزارة النقل واللوجيستيك.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املعهد العالي للدراسات البحرية أو عاقه عائق ناب 

عنه الكاتب العام لنفس املعهد.
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املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

عمالة خازن  هو  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 
الدار البيماء - الجنوب.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمماء : محمد عبد الجليل.

 قأاا)لوز أ)النق7)واللوجيستيك)اقم))).5)))صردا)في)9))ضن)جمردى
)اآلخأة)م  5))فرتح)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف)

ونرئب)عنه.

وزير النقل واللوجيستيك،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير املعهد العالي للدراسات البحرية آمرا مساعدا بالصرف 
لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق الدولة املسير 
التابع  البحرية«  للدراسات  العالي  »املعهد  املسمى  مستقلة  بصورة 

لوزارة النقل واللوجيستيك.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املعهد العالي للدراسات البحرية أو عاقه عائق ناب 
عنه الكاتب العام لنفس املعهد.

املادة الثالثة

عمالة خازن  هو  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 
الدار البيماء - الجنوب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمماء : محمد عبد الجليل.

 قأاا)لوز أ)النق7)واللوجيستيك)اقم))).))))صردا)في)9))ضن)جمردى

)اآلخأة)م  5))فرتح)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف)

ونرئب)عنه.

وزير النقل واللوجيستيك،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لتنفيذ  بالصرف  مساعدا  آمرا  التجارية  املالحة  مدير  يعين 

املسير  الدولة  مرفق  ميزانية  ونفقات  بموارد  املتعلقة  العمليات 

لوزارة  التابع  التجارية«  املالحة  »مديرية  املسمى  مستقلة  بصورة 

النقل واللوجيستيك.

املادة الثانية

رئيس  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  التجارية  املالحة  مدير  تغيب  إذا 

املالحة  بمديرية  التجارية  املالحة  مجال  في  والتعاون  التنظيم  قسم 

التجارية.

املادة الثالثة

عمالة خازن  هو  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 

الدار البيماء - مركز غرب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمماء : محمد عبد الجليل.
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 قأاا)لوز أ)النق7)واللوجيستيك)اقم))).م)))صردا)في)9))ضن)جمردى)

اآلخأة)م  5))فرتح)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف)

ونرئب)عنه.

وزير النقل واللوجيستيك،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  مساعدا  آمرا  التجارية  املالحة  مدير  يعين 

املفوضة إليه من لدن وزير النقل واللوجيستيك من امليزانية العامة 

لوزارة النقل واللوجيستيك.

املادة الثانية

رئيس  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  التجارية  املالحة  مدير  تغيب  إذا 

املالحة  بمديرية  التجارية  املالحة  مجال  في  والتعاون  التنظيم  قسم 

التجارية.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

عمالة خازن  هو  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 

الدار البيماء - مركز غرب.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمماء : محمد عبد الجليل.

قأاا)لوز أ)النق7)واللوجيستيك)اقم))). )))صردا)في)9))ضن)جمردى))

اآلخأة)م  5))فرتح)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف

وزير النقل واللوجيستيك،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف  مساعدا  آمرا  البحري  النقل  مراقبة  مركز  رئيس  يعين 

من  واللوجيستيك  النقل  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات 

امليزانية العامة لوزارة النقل واللوجيستيك.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

عمالة  خازن  هو  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف  املحاسب 

طنجة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمماء : محمد عبد الجليل.
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 قأاا)لوز أ)النق7)واللوجيستيك)اقم))).5)))صردا)في)9))ضن)جمردى

)اآلخأة)م  5))فرتح)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف)

ونرئب)عنه.

وزير النقل واللوجيستيك،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يعين مدير النقل الطرقي آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة

 إليه من لدن وزير النقل واللوجيستيك من امليزانية العامة لوزارة النقل

واللوجيستيك.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير النقل الطرقي أو عاقه عائق ناب عنه رئيس مصلحة 

الصفقات املتعلقة بالنقل الطرقي بمديرية النقل الطرقي.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمماء : محمد عبد الجليل.

 قأاا)لوز أ)التجهيز)واملرء)اقم))).7 ))صردا)في)))اجب)م  5

)9)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف)ونرئب)عنه

وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مساعدا  آمرا  املهنة  مع  والعالقات  التقنية  الشؤون  مدير  يعين 

من  واملاء  التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف 

امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير الشؤون التقنية والعالقات مع املهنة أو عاقه عائق 

التقنية  الشؤون  بمديرية  املهنة  مع  العالقات  قسم  رئيس  عنه  ناب 

والعالقات مع املهنة.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.



م7 )الجريدة الرسمية عدد 7080 -)5 رممان 1443 )7 أبريل 2022(  
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف  مساعدا  آمرا  العمومية  األشغال  أكاديمية  رئيس  يعين 

امليزانية  من  واملاء  التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات 

العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

ناب  عائق  عاقه  أو  العمومية  األشغال  أكاديمية  رئيس  تغيب  إذا 

عنه رئيس مركز االستقبال والندوات بمديرية املوارد البشرية.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.

 قأاا)لوز أ)التجهيز)واملرء)اقم))).) ))صردا)في)))اجب)م  5

)9)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف)ونرئب)عنه

وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  مساعدا  آمرا  للطرق  العام  املدير  يعين 

املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز واملاء من امليزانية العامة لوزارة 

التجهيز واملاء وميزانية الحساب الخصو�سي للخزينة الحامل عنوان 

»الصندوق الخاص بالطرق«.

املادة الثانية

إذا تغيب املدير العام للطرق أو عاقه عائق ناب عنه رئيس قسم 

الشؤون املالية واإلدارية باملديرية العامة للطرق.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مساعدا  آمرا  الطرقي  والبحث  والتطوير  الدراسات  مدير  يعين 

من  واملاء  التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف 

امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير الدراسات والتطوير والبحث الطرقي أو عاقه عائق 

ناب عنه رئيس قسم الدراسات الطرقية والتعيير بمديرية الدراسات 

والتطوير والبحث الطرقي.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.

 قأاا)لوز أ)التجهيز)واملرء)اقم))).  ))صردا)في)))اجب)م  5

)9)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف)ونواب)عنه

وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف  مساعدا  آمرا  والرقمنة  املعلومات  أنظمة  مدير  يعين 

امليزانية  من  واملاء  التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات 

العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

ناب  عائق  عاقه  أو  والرقمنة  املعلومات  أنظمة  مدير  تغيب  إذا 

املعلوماتية  والبرمجة  والرقمنة  الدراسات  قسم  رئيس  من  كل  عنه 

ورئيس قسم الشبكات املعلوماتية واألنظمة ورئيس قسم األرشيف 

واستغالل أنظمة املعلومات بمديرية أنظمة املعلومات والرقمنة.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الصغرى  السدود  بقسم  األوراش  تسيير  مصلحة  رئيس  يعين 

مساعدا  آمرا  املائية  التجهيزات  ملديرية  التابع  الحماية  ومنشآت 

مرفق  ميزانية  ونفقات  بموارد  املتعلقة  العمليات  لتنفيذ  بالصرف 

األوراش«  تسيير  »مصلحة  املسمى  مستقلة  بصورة  املسير  الدولة 

التابع لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  األوراش  تسيير  مصلحة  رئيس  تغيب  إذا 

رئيس مصلحة تتبع أشغال الحماية من الفيمانات.

املادة الثالثة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -

التجهيز.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين املدير العام لألرصاد الجوية آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ 

العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة 

لوزارة  التابع  الجوية«  لألرصاد  العامة  »املديرية  املسمى  مستقلة 

التجهيز واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب املدير العام لألرصاد الجوية أو عاقه عائق ناب عنه كل 

من مدير التوقعات واألبحاث الرصدية ومدير أنظمة الرصد ورئيس 

والشراكة  الجودة  قسم  ورئيس  واإلدارية  املالية  الشؤون  قسم 

والتسويق باملديرية العامة لألرصاد الجوية.

املادة الثالثة

عمالة خازن  هو  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 

الدار البيماء - الجنوب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يعين املدير العام لألرصاد الجوية آمرا مساعدا لصرف االعتمادات

العامة  امليزانية  برسم  واملاء  التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة 

لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب املدير العام لألرصاد الجوية أو عاقه عائق ناب عنه كل 

من مدير التوقعات واألبحاث الرصدية ومدير أنظمة الرصد ورئيس 

والشراكة  الجودة  قسم  ورئيس  واإلدارية  املالية  الشؤون  قسم 

والتسويق باملديرية العامة لألرصاد الجوية.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

عمالة خازن  هو  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 

الدار البيماء - الجنوب.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 1438 شوال  من   22 في  الصادر   2.17.321 رقم  املرسوم  وعلى 

والنقل  التجهيز  بوزارة  مؤقتة  مديرية  بإحداث   )2017 يوليو   17(

 واللوجستيك واملاء لإلشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق 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 ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير املديرية املؤقتة لإلشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق 

 الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة آمرا مساعدا لصرف االعتمادات

املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز واملاء من امليزانية العامة لوزارة 

التجهيز واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املديرية املؤقتة لإلشراف على إنجاز أشغال تهيئة 

الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة أو عاقه عائق ناب عنه 

الساقية   - للعيون  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير 

الحمراء.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بالعيون.

املادة الخامسة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية فاتح يونيو 2022.



)7 )الجريدة الرسمية عدد 7080 -)5 رممان 1443 )7 أبريل 2022(  

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.

 قأاا)لوز أ)التجهيز)واملرء)اقم))).9 ))صردا)في)))اجب)م  5
)9)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف)ونرئب)عنه

وزير التجهيز واملاء،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف  مساعدا  آمرا  الطرقي  واالستغالل  األشغال  مدير  يعين 
امليزانية  من  واملاء  التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات 

العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

ناب  عائق  عاقه  أو  الطرقي  واالستغالل  األشغال  مدير  تغيب  إذا 
عنه رئيس قسم أشغال وصيانة الطرق بمديرية األشغال واالستغالل 

الطرقي.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري -
التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين 

مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من 

لدن وزير التجهيز واملاء برسم امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء :

االختصرص)

الترابي

اآلضأو )املسرعدو )

برلصأف
النواب

املحرسبو )

املكلفو 

 جهتا الرباط - سال -

 القنيطرة

 وطنجة - تطوان -

الحسيمة

 املدير الجهوي لألرصاد

 الجوية بالشمال الغربي

بالرباط.

 - رئيس مصلحة املناخ

والتسويق.

 - رئيس مصلحة الشؤون

اإلدارية واملالية.

خازن عمالة 

الرباط

جهتا فاس - مكناس

والشرق

الجهوي لألرصاد  املدير 

الجوية بالشمال الشرقي 

بفاس.

- رئيس مصلحة استغالل 

األرصاد الجوية.

 - رئيس مصلحة الشؤون

اإلدارية واملالية.

خازن عمالة 

فاس

 جهتا الدار البيماء -

 سطات

ومراكش - آسفي

الجهوي لألرصاد  املدير 

الجوية بالوسط الغربي 

بالدار البيماء.

- رئيس مصلحة استغالل 

األرصاد الجوية.

 - رئيس مصلحة الشؤون

اإلدارية واملالية.

خازن 

عمالة الدار 

 البيماء -

الجنوب

جهتا بني مالل - 

 خنيفرة

ودرعة - تافياللت

الجهوي لألرصاد  املدير 

الجوية بالوسط الشرقي 

ببني مالل.

- رئيس مصلحة استغالل 

األرصاد الجوية.

 - رئيس مصلحة الشؤون

اإلدارية واملالية.

الخازن 

اإلقليمي ببني 

مالل

 جهتا سوس - ماسة

وكلميم - واد نون

الجهوي لألرصاد  املدير 

الجوية بالوسط بأكادير

- رئيس مصلحة استغالل 

األرصاد الجوية.

 - رئيس مصلحة الشؤون

اإلدارية واملالية.

خازن عمالة 

أكادير



عدد 7080 -)5 رممان 1443 )7 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   ( 78

جهتا العيون - 

الساقية الحمراء

و الداخلة - وادي 

الذهب

لألرصاد الجهوي   املدير 

الجوية بالجنوب بالعيون

- رئيس مصلحة استغالل 

األرصاد الجوية.

 - رئيس مصلحة الشؤون

اإلدارية واملالية.

الخازن 

اإلقليمي 

بالعيون

املادة الثانية

املساعدين  اآلمرين  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقومون  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  إليهم  املشار  بالصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.

قأاا)لوز أ)التجهيز)واملرء)اقم))).55))صردا)في)))اجب)م  5 

)9)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ ن)ضسرعدين)برلصأف)ونواب)عنهم

وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين 

مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من 

لدن وزير التجهيز واملاء برسم امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء :

االختصرص)

الترابي

اآلضأو )املسرعدو )

برلصأف
النواب

املحرسبو )

املكلفو 

مجموع 

تراب اململكة

لهندسة  العام  املدير 

العامة  باملديرية  املياه 

لهندسة املياه.

رئيس قسم الشؤون املالية 

العامة  باملديرية  والعامة 

لهندسة املياه.

الخازن 

الوزاري - التجهيز

مجموع 

تراب اململكة

املائية  التجهيزات  مدير 

باملديرية العامة لهندسة 

املياه.

رئيس قسم الكهروميكانيك 

بمديرية التجهيزات املائية.

الخازن 

الوزاري - التجهيز
رئيس قسم األشغال الكبرى 

بمديرية التجهيزات املائية.

مجموع 

تراب اململكة

مدير البحث والتخطيط 

العامة  باملديرية  املائي 

لهندسة املياه.

باملاء  التزويد  قسم  رئيس 

الصحي  والصرف  الشروب 

وتثمين مياه األمطار بمديرية 

البحث والتخطيط املائي.

الخازن 

الوزاري - التجهيز

املياه  تدبير  قسم  رئيس 

والظواهر القصوى بمديرية 

البحث والتخطيط املائي.

املادة الثانية

املساعدين  اآلمرين  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقومون  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  إليهم  املشار  بالصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

ينسخ القرار رقم 411.21 الصادر في 22 من جمادى األولى 1442 

)6 يناير 2021( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد كدية برنة بإقليم سيدي قاسم 

آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز واملاء 

من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بسيدي قاسم.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر مارس 2026.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2396.21 

مساعد  آمر  بتعيين   )2021 )13 أغسطس   1443 محرم   4 في  الصادر 

بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.

قأاا)لوز أ)التجهيز)واملرء)اقم))).م5))صردا)في)))اجب)م  5 

)9)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف

وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد الرتبة بإقليم تاونات آمرا 

مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز واملاء 

من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بتاونات.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر نوفمبر 2029.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2393.21 

مساعد  آمر  بتعيين   )2021 )13 أغسطس   1443 محرم   4 في  الصادر 

بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد سيدي عبو بإقليم تاونات 

آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز 

واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بتاونات.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر ماي 2026.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3259.20 

آمر  بتعيين   )2020 )3 ديسمبر   1442 اآلخر  ربيع  من   17 في  الصادر 

مساعد بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.

قأاا)لوز أ)التجهيز)واملرء)اقم))).55))صردا)في)))اجب)م  5 

)9)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف

وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد فاصك بإقليم كلميم آمرا 

مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز واملاء 

من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بكلميم.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر أغسطس 2022.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2912.18 

الصادر في 17 من ذي الحجة 1439 )29 أغسطس 2018( بتعيين آمر 

مساعد بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرا  تنغير  بإقليم  تودغا  سد  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  يعين 

مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز واملاء 

من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بورزازات.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر يونيو 2022.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1578.21 

آمر مساعد  بتعيين   )2021 1442 )3 ماي  20 من رممان  في  الصادر 

بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.

قأاا)لوز أ)التجهيز)واملرء)اقم))).)5))صردا)في)))اجب)م  5 

)9)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف

وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بإقليم زاكورة آمرا  يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد أكدز 

مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز واملاء 

من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بورزازات.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر مارس 2022.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2908.18 

الصادر في 17 من ذي الحجة 1439 )29 أغسطس 2018( بتعيين آمر 

مساعد بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد تيداس بإقليم الخميسات 

آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز 

واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بالخميسات.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر يناير 2023.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2360.20 

بتعيين آمر   )2020 1441 )6 أغسطس  16 من ذي الحجة  في  الصادر 

مساعد بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بإقليم  عزيمان  بني  سد  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  يعين 

لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدا  آمرا  الدريوش 

وزير التجهيز واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بالناضور.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر أبريل 2027.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2395.21 

آمر مساعد  بتعيين   )2021 )13 أغسطس   1443 4 محرم  في  الصادر 

بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

السو�سي  مختار  سد  تعلية  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  يعين 

بإقليم تارودانت آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من 

لدن وزير التجهيز واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

املشار إليهم في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقومون بصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بتارودانت.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2027.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2397.21 

آمر مساعد  بتعيين   )2021 )13 أغسطس   1443 4 محرم  في  الصادر 

بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش تعلية سد محمد الخامس بجهة 

الشرق آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير 

التجهيز واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بتاوريرت.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر مارس 2027.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2394.21 

آمر مساعد  بتعيين   )2021 )13 أغسطس   1443 4 محرم  في  الصادر 

بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العرائش  بإقليم  خروب  سد  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  يعين 

آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز 

واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بالعرائش.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية 30 يونيو 2022.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2358.20 

الصادر في 22 من ذي الحجة 1441 )12 أغسطس 2020( بتعيين آمر 

مساعد بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بإقليم  الحمراء  الساقية  سد  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  يعين 

العيون آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير 

التجهيز واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بالعيون.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2022.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2913.18 

الصادر في 17 من ذي الحجة 1439 )29 أغسطس 2018( بتعيين آمر 

مساعد بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بإقليم  أومادي  تاركا  سد  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  يعين 

لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدا  آمرا  جرسيف 

وزير التجهيز واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بتاوريرت.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر يونيو 2025.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2704.20 

آمر  بتعيين   )2020 نوفمبر   3(  1442 األول  ربيع  من   17 في  الصادر 

مساعد بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرا  صفرو  بإقليم  امدز  سد  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  يعين 

مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز واملاء 

من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بصفرو.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر يونيو 2023.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1752.20 

مساعد  آمر  بتعيين   )2020 يونيو   2(  1441 شوال   10 في  الصادر 

بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد قدوسة بإقليم الرشيدية 

آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز 

واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بالرشيدية.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر أبريل 2022.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1093.21 

الصادر في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.

قأاا)لوز أ)التجهيز)واملرء)اقم))).)6))صردا)في)))اجب)م  5 

)9)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف

وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بإقليم شيشاوة  يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد بولعوان 

آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز 

واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بشيشاوة.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر يوليو 2027.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3241.19 

مساعد  آمر  بتعيين   )2019 سبتمبر   10(  1441 محرم   10 في  الصادر 

بالصرف ونائب عنه.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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قأاا)لوز أ)التجهيز)واملرء)اقم))).68))صردا)في)))اجب)م  5 

)9)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف

وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الحوز  بإقليم  زيات  أيت  سد  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  يعين 

آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز 

واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

عمالة  خازن  هو  أعاله  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف  املحاسب 

مراكش.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر ماي 2028.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : نزار بركة.

قأاا)لوز أ)التجهيز)واملرء)اقم))).69))صردا)في)))اجب)م  5 

)9)فبرايأ)))7)()بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف

وزير التجهيز واملاء،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد غيس بإقليم الحسيمة آمرا 

مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز واملاء 

من امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بالحسيمة.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر فبراير 2024.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2911.18 

الصادر في 17 من ذي الحجة 1439 )29 أغسطس 2018( بتعيين آمر 

مساعد بالصرف.

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

اإلمماء : نزار بركة.
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قأاا)لوز أ)التربية)الوطنية)والتعليم)األولي)والأ رضة)اقم))).98))صردا)

في)))اجب)م  5 )9)فبرايأ)))7)))بتعيي )آضأ)ضسرعد)برلصأف)

ونرئبي )عنه.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين املدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة آمرا مساعدا 

الوطنية  التربية  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف 

والتعليم األولي والرياضة من امليزانية العامة لوزارة التربية الوطنية 

خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  ومن  والرياضة  األولي  والتعليم 

إصدار  وكذا  الرياضة«  لتنمية  الوطني  »الصندوق  عنوان  الحامل 

بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات 

املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات.

املادة الثانية

إذا تغيب املدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة أو عاقه 

التراث والتنمية املستدامة ومدير  عائق ناب عنه كل من مدير تدبير 

اإلعدادات املؤقتة بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية والحساب الخصو�سي 

للخزينة التي يقوم بصرف النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري - 

وزارة التجهيز.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

قأاا)لوز أ)التعليم)العرلي)والبحث)العلمي)واالبتكرا)اقم))).99) 

صردا)في)6)اجب)م  5 )8)فبرايأ)))7)())بتفو ض)اإلضمرء

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 10 صفر  في  2.73.312 الصادر   تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بوزارة  العام  املفتش  النعناع،  ولد  الفتاح  السيد عبد  إلى  يفوض 

التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار بالنيابة، اإلمماء أو التأشير 

جميع  على  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  عن  نيابة 

الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة بما في ذلك األوامر 

عدا  ما  الوطني  التراب  داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة 

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمماء : عبد اللطيف ميراوي.
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 قأاا)لوز أ)النق7)واللوجيستيك)اقم))).)م))صردا)في)8))ضن)اجب)م  5

)))ضراس)))7)()بتفو ض)اإلضمرء)واملصردقة)على)الصفقرت

وزير النقل واللوجيستيك،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمماء  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 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 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد زكرياء بن الغازي، املدير العام للطيران املدني، 

اإلمماء أو التأشير نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك على األوامر 

للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  املوارد  وقبض  االعتمادات  بصرف 

لوزارة  العامة  امليزانية  برسم  املفتوحة  االلتزام  اعتمادات  وصرف 

النقل واللوجيستيك املدرجة في :

- الفصل : 1.2.1.2.0.18.000 البرنامج : 490 والبرنامج 405 ؛

- الفصل : 1.2.2.2.0.18.000 البرنامج : 490 والبرنامج 405.

املسمى  مستقلة  بصورة  املسير  الدولة  مرفق  ميزانية  وكذا 

»املديرية العامة للطيران املدني«   التابع لوزارة النقل واللوجيستيك.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد زكرياء بن الغازي إمماء قرارات تعيين لجن فتح 

املديرية  من  بكل  املتعلقة  التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة 

ومديرية  املدنية  الجوية  املالحة  ومديرية  املدني  للطيران  العامة 

النقل  لوزارة  العامة  امليزانية  من  كل  إطار  في  املبرمة  الجوي  النقل 

واللوجيستيك وميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى 

»املديرية العامة للطيران املدني«  :

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 إمماء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 

لتسوية  املمنوح بموجبها تعويمات  املقررات  أعاله وفسخها واتخاذ 

املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 

50.000 درهم.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد زكرياء بن الغازي اإلمماء أو التأشير نيابة عن 

وزير النقل واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة 

باختصاصات كل من املديرية العامة للطيران املدني ومديرية املالحة 

الجوية املدنية ومديرية النقل الجوي املنصوص عليها في املواد 6 و 7 

 و8 من املرسوم رقم 2.21.968 الصادر في 25 من جمادى األولى 1443

 )30 ديسمبر 2021( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك

ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
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كما يفوض إليه إمماء األوامر الصادرة ملوظفي كل من املديرية 

العامة للطيران املدني ومديرية املالحة الجوية املدنية ومديرية النقل 

الجوي للقيام بمأموريات داخل املغرب وكذا الوثائق املتعلقة بتدبير 

شؤون املوظفين واألعوان املياومين والعرضيين التابعين للمديريات 

املذكورة أعاله ما عدا فيما يخص :

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

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

- اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين بإدارات 

أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد زكرياء بن الغازي أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

محمد فاضيلي، رئيس قسم التنسيق في مجال الطيران املدني باملديرية 

املادتين  موضوع  التفويض  يخص  فيما  وذلك  املدني  للطيران  العامة 

من  كل  ملوظفي  الصادرة  األوامر  إمماء  وكذا  أعاله  والثانية  األولى 

املدنية  الجوية  املالحة  ومديرية  املدني  للطيران  العامة  املديرية 

والوثائق  املغرب  داخل  بمأموريات  للقيام  الجوي  النقل  ومديرية 

والعرضيين  املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة 

التي تدخل ضمن  الوثائق اإلدارية  التابعين لنفس املديريات وإمماء 

اختصاص قسم التنسيق في مجال الطيران املدني.

املادة الخامسة

 2961.21 ورقم   2960.21 ورقم   2959.21 رقم  القرارات  تنسخ 

بتفويض   )2021 أكتوبر   27(  1443 األول  ربيع  من   20 في  الصادرة 

اإلمماء واملصادقة على الصفقات.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رجب 1443 )2 مارس 2022(.

اإلمماء : محمد عبد الجليل.

 576.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)
صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 11 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

العلوم  »شعبة  املغربية  البكالوريا  شهادة  ملعادلة  تقبل 

الكهربائية«،  والتكنولوجيات  العلوم  مسلك   - والتكنولوجيات 

الشهادة التالية :

-  Certificat d’aptitude au grade de bachelier de l’enseignement 

du second degré »série : T2, électrotechnique-électronique«, 

délivré par l’office du baccalauréat-République du Sénégal.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.



5) )الجريدة الرسمية عدد 7080 -)5 رممان 1443 )7 أبريل 2022(  

 578.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 - التعليم األصيل  البكالوريا املغربية »شعبة  تقبل ملعادلة شهادة 

مسلك العلوم الشرعية«، الشهادة التالية :

-  الشهادة الثانوية العامة املسلمة من معهد الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان اإلسالمي بالجمهورية السينغالية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 579.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)
صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة الهندسة الكهربائية- 
مسلك اإللكتروتكنيك وأجهزة التواصل«، الشهادة التالية :

-  Attestation de réussite au brevet de technicien )BT( 

»option : maintenance électrotechnique«, délivrée par 

le secrétariat d’Etat chargé de l’enseignement technique 

et de la formation professionnelle - République de Côte 

d’Ivoire.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.



عدد 7080 -)5 رممان 1443 )7 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   ( ((

 557.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)
صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 
البكالوريا، شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة الهندسة الكهربائية -

مسلك اإللكتروتكنيك وأجهزة التواصل«، الشهادة التالية :

– Attestation de réussite au brevet de technicien )BT( 

»option : électricité bâtiment«, délivrée par le secrétariat 

d’Etat chargé de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle - République de Côte d’Ivoire.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 555.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)
صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة الهندسة الكهربائية -

مسلك التبريد وتكييف الهواء«، الشهادة التالية :

–Attestation de réussite au brevet de  technicien )BT( 

»option : froid - climatisation«, délivrée par le secrétariat 

d’Etat chargé de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle - République de Côte d’Ivoire.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.



م) )الجريدة الرسمية عدد 7080 -)5 رممان 1443 )7 أبريل 2022(  

 55(.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)
صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 
البكالوريا، شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم االقتصادية 

والتدبير - مسلك علوم التدبير املحاسباتي«، الشهادة التالية :

– Attestation de réussite au brevet de technicien )BT(  

»option : comptabilité commerce«, délivrée par le ministère 

d’Etat, ministère de l’emploi des affaires sociales et de la 

formation professionnelle - République de Côte d’Ivoire.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

)).م55  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)
صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة الهندسة امليكانيكية -
مسلك التصنيع امليكانيكي«، الشهادة التالية :

–Attestation de réussite au brevet de technicien )BT( 
»option : maintenance machines marines«, délivrée par le 
ministère d’Etat, ministère de l’emploi des affaires sociales 
et de la formation professionnelle - République de Côte 
d’Ivoire.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.
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 555.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 

مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

–Senior secondary school )SSC(, délivré par le ministère de 

l’éducation fédérale - République fédérale du Nigéria.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 55(.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية- 

مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

-  Diplôme d’études secondaires, délivré par le ministère 

de l’éducation et de l’enseignement supérieur, Québec-  

Canada, assorti de relevé de notes des matières suivantes :
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132410 : Français lecture, 
langue d’enseignement de 
la 4e secondaire ;
132420 : Françaises
écritures, langue 
d’enseignement de 
la 4e secondaire ;
132430 : Français
communication orale, 
langue d’enseignement 
de la 4e secondaire.

069404 : Ethique et 
culture religieuse ;
069502 : Ethique et 
culture religieuse ;
085404 : Histoire 
du Québec et du 
Canada ;
092502 : Monde contemporain ;
102502 : Projet intégrateur ;
102522 : Education financière ;
104532 : Sensibilisation à 
l’entrepreneuriat ;
132406 : Français, langue 
d’enseignement de la 4e 
secondaire ;

063410 : Résoudre une 
situation problème ;
063420 : Utiliser 
un raisonnement 
mathématique ;
065426 : Mathématique : 
sciences naturelles ; 
065410 : Résoudre une 
situation problème ;
065420 : Utiliser un 
raisonnement
mathématique ;
065506 : Mathématique : 
sciences naturelles de la 5e 
secondaire ;

043402 : Educ.physique 
et à la santé ;
043502 : Educ.physique 
et à la santé ;
051504 : Chimie ;
053504 : Physique ;
057416 : Applications 
technologiques
et scientifiques ;  
057410 : Théorie ;
057420 : Pratique ;
058402 : Science et 
environnement ;
063414 : Mathématique : 
culture,
société et technique ;

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 558.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة الهندسة الكهربائية -

مسلك الصيانة املعلومياتية والشبكات«، الشهادة التالية :

– Diplôme d’études collégiales de technologie de 

l’informatique »option : technique et réseautique«, délivré 

par collège communautaire du nouveau Brunswick - 

Canada.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 559.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛
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في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 

مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

– Diplôme de fin d’études secondaires, délivré par le 
ministère de l’éducation - République du Chili.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 5(7.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 1431.12 الصادر في 11 من

2012( املتعلق بإعادة تنظيم شهادة التقني  1434 )26 نوفمبر  محرم 

العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة التقني العالي )B.T.S( قطب الهندسة امليكانيكية 

املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  من  املسلمة  البناء«  »تخصص 

والتعليم العالي والبحث العلمي، الشهادة التالية :

العمومية  األشغال  مسير   : »اختصاص  سامي  تقني  شهادة    -

التكوين  وزارة  من  املسلمة   »)conducteur de travaux publics(

الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  بالجمهورية  املهنيين  والتعليم 

مشفوعة بشهادة البكالوريا املغربية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 5(5.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛
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في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية -

مسلك علوم الحياة واألرض «، الشهادة التالية :

– Certificat d’admission au baccalauréat de l’enseignement 

du second degré »série : DA«, délivré par le ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique - 

République du Tchad.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 5((.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 

مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

العلمي/ »الفرع  )البكلوريا(  اإلعدادية  املرحلة   / مدرسية  وثيقة    -

تطبيقي« املسلمة من وزارة التربية بجمهورية العراق.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

)).م)5  اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛



عدد 7080 -)5 رممان 1443 )7 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   ( (8

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 1431.12 الصادر في 11 من

2012( املتعلق بإعادة تنظيم شهادة التقني  1434 )26 نوفمبر  محرم 

العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة التقني العالي )B.T.S( قطب الهندسة الكهربائية 

واإلعالميات »تخصص : األنظمة والشبكات املعلومياتية« املسلمة من 

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الشهادة التالية :

– Brevet de technicien supérieur en réseaux télécommunications, 

délivré par le ministère, chancelier de l’Université - 

République centrafricaine,

مشفوعة بشهادة البكالوريا املغربية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 5( .(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم االقتصادية 
والتدبير - مسلك علوم التدبير املحاسباتي«، الشهادة التالية :

– Attestation de succès au brevet professionnel comptable 
»option : comptabilité«, délivrée par le ministère de 
l’enseignement primaire, secondaire, technique et de 
l’alphabétisation - République centrafricaine.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 5(5.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)
صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛



9) )الجريدة الرسمية عدد 7080 -)5 رممان 1443 )7 أبريل 2022(  

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 
7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

العلوم  »شعبة  املغربية  البكالوريا  شهادة  ملعادلة  تقبل 
امليكانيكية«،  والتكنولوجيات  العلوم  مسلك   - والتكنولوجيات 

الشهادة التالية :

– Attestation de succès au baccalauréat de l’enseignement 
technique  »série : GM«, délivrée par le ministère de 
l’éducation nationale et de l’enseignement technique - 
République centrafricaine.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 5(6.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)
صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة الهندسة امليكانيكية  - 

مسلك صناعة البنيات املعدنية«، الشهادة التالية :

– Diplôme du baccalauréat professionnel »option : 

SM )structures métalliques(«, délivré par l’office du 

baccalauréat - Burkina - Faso.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 5((.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛



عدد 7080 -)5 رممان 1443 )7 أبريل 2022(الجريدة الرسمية 7م )  

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم االقتصادية 

والتدبير، مسلك علوم التدبير املحاسباتي«، الشهادة التالية :

– Certificat d’admission au baccalauréat technologique »série : 
CMFE«, délivré par le ministère de l’éducation nationale et 
de l’enseignement technique et professionnel - République 
gabonaise.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.

 5(8.(( اقم) والأ رضة) األولي) والتعليم) الوطنية) التربية) لوز أ) قأاا)

صردا)في) 5)ضن)اجب)م  5 )56)فبرايأ)))7)()بتحديد)بعض)

املعردالت)بي )الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رممان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�سي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رممان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

البكالوريا،  شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 11 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 

مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

عشر  الثاني  الصف   - الثانوية  املرحلة  في  الدراسة  إتمام  شهادة    -

اإلمارات  بدولة  والتعليم  التربية  وزارة  من  املسلمة  العام(  )املسار 

العربية املتحدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1443 )16 فبراير 2022(.

اإلمماء : شكيب بنمو�سى.



5م ) الجريدة الرسميةعدد 7080 - 5 رممان 1443 )7 أبريل 2022( 

املحكمة)الدستوا ة

قأاا))اقم))).569)م.إ)صردا)في)6))ضن)شعبر )م  5 )9))ضراس)))7))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في  العامة  بأمانتها  املسجلة  الثالث  العرائض  على  اطالعها  بعد 

العكرود  حميد  السيد  قدمهما  والثانية  األولى   ،2021 أكتوبر  7 و 8 

اللطيف  السيدين عبد  انتخاب  إلغاء  فيهما  - طالبا  - بصفته مترشحا 

عبد  السيد  قدمها  والثالثة  املنصوري،  الحليم  وعبد  صنديل 

السيد  انتخاب  إلغاء  فيها  طالبا   - مترشحا  بصفته   - ازطوطي  اإلله 

 ،2021 8 سبتمبر  في  الذي أجري  في االقتراع  عبد الحليم املنصوري، 

بالدائرة االنتخابية املحلية »الرحامنة« )إقليم الرحامنة(، الذي أعلن 

على إثره انتخاب السادة عبد اللطيف الزعيم وعبد اللطيف صنديل 

وعبد الحليم املنصوري أعماء بمجلس النواب ؛

وبعد اطالعها على املذكرة الجوابية املسجلة بنفس األمانة العامة 

في 15 نوفمبر 2021 ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 

في امللفات ؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 

بتـاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011(؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء   

بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب، 

16 من ذي القعدة 1432 )14 أكتوبر2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املفوضين  مهنة  بتنظيم  املتعلق   81.03 رقم  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.06.23 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القمائيين، 

15 من محرم 1427 )14 فبراير2006( ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العمو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

بنفس  لتعلقها  واحد  بقرار  فيها  للبت  الثالثة  امللفات  ضم  وبعد 

الدائرة االنتخابية؛

ضن)حيث)الشك7):

حميد) السيد) طأف) ضن) املقدضتي ) برلعأ متي ) يتعلق) فيمر)

العكأود):

حيث إن أحكام الفقرة األولى من املادة 35 من القانون التنظيمي 

بيان  العرائض  تتممن  أن  على  تنص  الدستورية،  باملحكمة  املتعلق 

عنوان الطاعن ؛

وحيث إن للمحكمة، عمال بأحكام الفقرة الثانية من املادة 38 من 

نفس القانون التنظيمي، أن تق�سي بعدم قبول العرائض، دون إجراء 

تحقيق سابق في شأنها، متى تممنت سببا أو أكثر موجبا لذلك ؛

وحيث إن عريمتي الطعن اللتين تقدم بهما السيد حميد العكرود، 

بعدم  التصريح  معه  يتعين  مما  الكامل،  عنوانه  بيان  تتممنان  ال 

قبولهما؛

ضن)حيث)املوضوع):

اإلله) عبد) السيد) طأف) ضن) املقدضة) برلعأ مة) يتعلق) فيمر)

ازطوطي):

-)في)شأ )املأخذ)املتعلق)برلحملة)االنتخربية):

انتخابه  في  املطعون  أن  دعوى،  في  يتلخص  املأخذ  هذا  إن  حيث 

مغلوطة،  شخصية  بيانات  تممنت  ومنشورات  مطبوعات  استعمل 

أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في اإلعالميات من جامعة  إذ  ادعى 

ثابت  هو  كما  املاستر  شهادة  على  فقط  حاصل  أنه  والحال  أمريكية، 

بصفحته  املنشورات  هذه  أودع  األخير  هذا  وأن  الذاتية،  سيرته  من 

ووزع  إلكترونيين،  وبموقعين  االجتماعي  التواصل  مواقع  أحد  على 

االنتخابية  الدائرة  بنفس  الطاعن  نفوذ  مناطق  في  املطبوعات  هذه 

بغية إيهام الناخبين بأنه ذو مكانة علمية مرموقة قصد الحصول على 

االقتراع،  نتيجة  على  أثرت  تدليسية،  مناورة  يشكل  مما  أصواتهم، 

يتعين معها التصريح بإلغاء انتخاب املرشح الفائز املعني عمال بأحكام 

املادة 89 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛

لكن،

ملعاينات  محاضر  بثالثة  ملأخذه  تعزيزا  أدلى،  الطاعن  إن  حيث 

2021، مرفقة  4 أكتوبر  اختيارية منجزة من قبل مفوض قمائي في 

املوقعين  من  مستخرجة  فوتوغرافية  وبصور  انتخابيين  بمنشورين 

املشار إليهما وبسيرة ذاتية للمطعون في انتخابه ؛
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مهنة  بتنظيم  املتعلق  القانون  من  التاسعة  املادة  إن  وحيث 

املفوضين القمائيين، تنص على أنه: »يرخص وزير العدل للمترشحين 

قمائي  مفوض  مهنة  بمزاولة  التكوين  نهاية  اختبار  في  نجحوا  الذين 

بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة االختصاص التي يمكن لهم أن 

»يختار  أنه:   على  تنص  منه،   21 املادة  وأن  فيها...«،  مهنتهم  يمارسوا 

القمائيين  املفوضين  بين  من  القمائي  املفوض  أو نوابهم  األطراف 

باإلجراءات  القيام  املطلوب  املحكمة  بدائرة  مكاتبهم  مقار  املوجودة 

بدائرة نفوذها« ؛

االختيارية  املعاينات  محاضر  على  االطالع  من  يبين  إنه،  وحيث 

الثالثة املدلى بها، أنها أنجزت من قبل مفوض قمائي، يقع مكتبه بدائرة 

االنتخابية،  املنازعة  أن  حين  في  بالرباط،  االبتدائية  املحكمة  نفوذ 

التي  »الرحامنة«  املحلية  االنتخابية  بالدائرة  تتعلق  النازلة،  موضوع 

ال تتبع لدائرة نفوذ املحكمة املذكورة ؛

وحيث إن عدم التقيد بقواعد االختصاص املكاني، يجرد املعاينات 

االختيارية املنجزة من طرف املفوضين القمائيين من أية حجية، مما 

يتعين معه استبعادها ؛

صلته  الجوابية،  مذكرته  في  نفى  انتخابه  في  املطعون  إن  وحيث 

باملوقعين املذكورين أعاله وباملواد املنشورة بهما ؛

املذكرة  على  اإلطالع  من  يبين  فإنه  ذلك،  على  فمال  إنه،  وحيث 

املاستر،  شهادة  من  بنسخة  أدلى  انتخابه،  في  املطعون  أن  املذكورة، 

وأكد أن ما تممنته سيرته الذاتية  املدلى بها من طرف الطاعن، من 

حملته  في  استعملها  التي  املطبوعات  تممنته  ما  نفس  هو  معطيات 

االنتخابية ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون املأخذ املتعلق بالحملة االنتخابية غير 

قائم على أساس صحيح من وجه، وغير جدير باالعتبار من وجه)آخأ ؛

-)في)شأ )املأخذ)املتعلق)بتحأ أ)ضحمأ)لجنة)اإلحصرء)وإعال )

النترئج):

كتابة  بين  اختالف  يقوم على دعوى، وجود  املأخذ  إن هذا  حيث 

عدد األصوات املحصل عليها من طرف الطاعن، باألرقام وبالحروف 

بها، إذ سجل فيه باألرقام أن  في نسخة محمر لجنة اإلحصاء املدلى 

أنه  بالحروف  فيه  في حين دون  2558 صوتا،  األخير حصل على  هذا 

وهو  صوتا،  وخمسون«  وثمانية  ألف  وعشرون  »خمسة  على  حصل 

الثالثة، عوض  عدد يؤهل املعني باألمر ليكون مرشحا فائزا باملرتبة 

و81   80 املادتين  ألحكام  مخالفة   يشكل   مما   انتخابه،  في  املطعون 

بطالن  عليها  ويترتب  النواب،  بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  من 

االنتخاب ؛

لكن،

حيث إنه، يبين من االطالع على نظير محمر لجنة اإلحصاء املودع 

ذات  املركزية  باملكاتب  نال  الطاعن  أن  الدستورية،  املحكمة  لدى 

األرقام من 1 إلى 15 ومن 16 إلى 30 ومن 31 إلى 37 بالتتابع، على 419 

صوتا و2099 صوتا و40 صوتا، وهي ذات األعداد املسجلة في الخانات 

من  عليها  املحصل  األصوات  مجموع  معه  يكون  مما  لها،  املخصصة 

قبل هذا األخير بجميع املكاتب املركزية املذكورة، بالحروف هو ألفان 

ألف  وعشرون  »خمسة  وليس  صوتا  وخمسون  وثمانية  وخمسمائة 

وثمانية وخمسون« صوتا كما جاء في اإلدعاء ؛

وحيث إن ما سجل بالحروف بمحمر لجنة اإلحصاء من حصول 

الطاعن على »خمسة وعشرون ألف وثمانية وخمسون« صوتا، بدل 

ألفين وخمسمائة وثمانية وخمسين صوتا، مجرد خطإ مادي ال تأثير 

قبل  من  عليها  املحصل  لألصوات  العام  املجموع  تطابق  يؤكده  له، 

العدد  مع  أعاله  إليها  املشار  املركزية  املكاتب  جميع  في  باألمر  املعني 

املسجل باألرقام في محمر لجنة اإلحصاء وهو 2558 صوتا ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون هذا املأخذ غير قائم على أساس 

صحيح من وجه وغير مجد من وجه آخر ؛

لهذه)األسبرب):

روال- تصرح بعدم قبول عريمتي الطعن املقدمتين من قبل السيد 

حميد العكرود ؛

إلى  الرامي  ازطوطي  اإلله  عبد  السيد  طلب  برفض  تق�سي  ثرنير- 

النواب  بمجلس  عموا  املنصوري  الحليم  عبد  السيد  انتخاب  إلغاء 

بالدائرة االنتخابية   2021 8 سبتمبر  في  على إثر االقتراع الذي أجري 

املحلية »الرحامنة« )إقليم الرحامنة(، وأعلن على إثره انتخاب السادة 

عبد اللطيف الزعيم وعبد اللطيف صنديل وعبد الحليم املنصوري 

أعماء بمجلس النواب.

إلى السيد رئيس مجلس  بتبليغ نسخة من قرارها هذا  ثرلثر- تأمر 

النواب وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة، وإلى األطراف املعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصـــدر بمقر املحكمة الدستــورية بالـــرباط فـــي يوم الثـــالثـــاء 26 من 

شعبان 1443 )29 مارس 2022(.
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اسعيد إهراي.
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موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.      محمد األنصاري.      ندير املومني.

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�سي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.


