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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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300 درهم

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

صفحة
فهرست

فصوص)عامة

بفتخابات)جزئ ة):

غ5نة)بلصناعة)بلتقل دية)لجهة)بل5ااط)-)سال)-)بلقن ط5ة.	 

 )2022 نوفمبر   9(  1444 اآلخر  ربيع  من   14 في  صادر   2.22.880 رقم  مرسوم 

بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية مللء مقعد شاغر بغرفة الصناعة 

7359التقليدية لجهة الرباط - سال - القنيطرة................................................ 

بفتخاب)أعضاء)مجالس)ج اع ة.	 

 1444 اآلخر  ربيع  من   14 في  صادر   2975.22 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

)9 نوفمبر 2022( بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية النتخاب أعضاء 

7359مجالس جماعية...................................................................................... 

بلش5كة)بلوطن ة)للض ان)ولت ويل)بملقاولة.

 1443 رمضان  من   13 في  صادر   849.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

 36.20 رقم  القانون  من   11 املادة  أحكام  بتطبيق   )2022 أبريل   15(

 ............ 7364القا�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة.

 1443 رمضان  من   13 في  صادر   850.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

)15 أبريل 2022( بتحديد شروط وكيفيات استفادة التزامات »الشركة 

 ......................... 7364الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة« من ضمان الدولة.

تع ين)بلحدود)بلت1بب ة)للج اعات.

قرار لوزير الداخلية رقم 2536.22 صادر في 25 من صفر 1444 )22 سبتمبر 2022( 

 - الصخيرات  لعمالة  التابعة  عزة  أم  لجماعة  الترابية  الحدود  بتعيين 

 ........................................................................................................... 7365تمارة 



عدد 7142 -)15 ربيع اآلخر 1444 )10 نوفمبر 2022( الجريدة الرسمية7356  
صفحة صفحة

فصوص) اصة

»بكليز)فوبلغن«.)-)إدلبج)في)عدبد)برثال,

 )2022 1444 )11 أكتوبر  14 من ربيع األول  2.22.759 صادر في  مرسوم رقم 
يق�ضي بإدراج املوقع األثري اكليز نوارغن املتواجد بإقليم تارودانت في 
7368عداد اآلثار............................................................................................... 

تفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2546.22 رقم 
 ........................................ 7369بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2547.22 رقم 
 ................................................................................... 7369بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2548.22 رقم 
 ........................................ 7370بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2549.22 رقم 
 ........................................................ 7370بتفويض املصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2550.22 رقم 
 ........................................ 7371بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2551.22 رقم 
 ................................................................................... 7371بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2552.22 رقم 
 ........................................ 7372بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2553.22 رقم 
 ................................................................................... 7372بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2554.22 رقم 
 ........................................ 7373بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2555.22 رقم 
 ................................................................................... 7373بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2556.22 رقم 
 ................................................................................... 7374بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2565.22 رقم 
 ................................................................................... 7374بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2566.22 رقم 
 ........................................................ 7375بتفويض املصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17 في  صادر   2567.22 رقم 
 ........................................ 7375بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2654.22 صادر في 6 ربيع األول 1444 )3 أكتوبر 2022( بتفويض 
7376اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2655.22 صادر في 6 ربيع األول 1444 )3 أكتوبر 2022( بتفويض 
7376اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

1444 األول  ربيع  فاتح  في  2716.22 صادر  رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 
من  14 في  الصادر   2944.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 سبتمبر   28( 
7377ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء......................... 

ربيع  3 في  صادر   2650.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
 ............................... 7377األول 1444 )30 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء

ربيع  3 في  صادر   2651.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
 ............................... 7378األول 1444 )30 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء

ربيع  3 في  صادر   2652.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
 ............................... 7378األول 1444 )30 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء

ربيع  3 في  صادر   2653.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
 ............................... 7378األول 1444 )30 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء

ربيع  3 في  صادر   2742.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
 ............................... 7379األول 1444 )30 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء

ربيع  3 في  صادر   2743.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
 ............................... 7379األول 1444 )30 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء

ربيع  3 في  صادر   2744.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
 ............................... 7380األول 1444 )30 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء

ربيع  3 في  صادر   2745.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
 ............................... 7380األول 1444 )30 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء

ربيع  3 في  صادر   2746.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
 .... 7381األول 1444 )30 سبتمبر 2022( بتفويض املصادقة على الصفقات

ربيع  3 في  صادر   2747.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2022 سبتمبر   30(  1444 األول 
 ............................................................................................... 7381الصفقات.

ربيع  3 في  صادر   2748.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2022 سبتمبر   30(  1444 األول 
 ............................................................................................... 7382الصفقات.

ربيع  3 في  صادر   2749.22 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2022 سبتمبر   30(  1444 األول 
 ................................................................................................ 7382الصفقات

ربيع 23 من  في  2797.22 صادر  والشؤون اإلسالمية رقم  األوقاف  لوزير   قرار 
 ................................ 7383األول 1444 )20 أكتوبر 2022( بتفويض اإلمضاء
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تع ين)آم5ين)مساعدين)بالص5ف.

1444 األول  ربيع  فاتح  في  2714.22 صادر  رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 

من  14 في  الصادر   2939.21 رقم  القرار  بتتميم   )2022 سبتمبر   28( 

بالصرف  مساعد  آمر  بتعيين   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع 

 .............................................................................................. 7383ونواب عنه.

1444 األول  ربيع  فاتح  في  2715.22 صادر  رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 

 )28 سبتمبر 2022( بتتميم القرار رقم 2940.21 الصادر في 14 من ربيع

ونواب  بالصرف  مساعد  آمر  بتعيين   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

7383عنه........................................................................................................... 

بملعادالت)بين)بلشهادبت.

في  صادر   2689.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أكتوبر   4(  1444 األول  ربيع   7

7384الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2690.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أكتوبر   4(  1444 األول  ربيع   7

7384الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2691.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أكتوبر   4(  1444 األول  ربيع   7

7385الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2692.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أكتوبر   4(  1444 األول  ربيع   7

7385الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2693.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أكتوبر   4(  1444 األول  ربيع   7

7385الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2728.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 305.03 رقم  القرار  بتتميم   )2022 أكتوبر   7(  1444 األول  ربيع   10

الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(  1424 محرم  من   21 في  الصادر 

 ....................... 7386الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

في  صادر   2729.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 305.03 رقم  القرار  بتتميم   )2022 أكتوبر   7(  1444 األول  ربيع   10

الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(  1424 محرم  من   21 في  الصادر 

 ....................... 7386الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

في  صادر   2730.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 305.03 رقم  القرار  بتتميم   )2022 أكتوبر   7(  1444 األول  ربيع   10

الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(  1424 محرم  من   21 في  الصادر 

 ....................... 7387الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

في  صادر   2823.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2188.04 

الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( بتحديد الئحة 

أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 

7388العيون ......................................................................................................

بإلذن)ب  السة)بلهندسة)بملع الية.

 1444 16 من ربيع األول  2756.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7388الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2757.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7388الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2758.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7389الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2759.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7389الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2760.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7389الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2761.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7389الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2762.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7389الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2763.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7389الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2764.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7389الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2765.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7389الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2766.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7390الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2767.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7390الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2768.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7390الهندسة املعمارية.

 1444 16 من ربيع األول  2769.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7390الهندسة املعمارية.
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 1444 16 من ربيع األول  2770.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   13(

 .................................................................................. 7390الهندسة املعمارية.

 1444 23 من ربيع األول  2789.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   20(

 .................................................................................. 7390الهندسة املعمارية.

 1444 23 من ربيع األول  2790.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   20(

 .................................................................................. 7390الهندسة املعمارية.

 1444 23 من ربيع األول  2791.22 صادر في  مقرر لألمين العام للحكومة رقم 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أكتوبر   20(

 .................................................................................. 7390الهندسة املعمارية.
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م5سوم)لقم)881.)).))صادل)في)5))من)لا ع)بر 5)555) )9)فون 10)))1)) 
بتحديد)تاليخ)إج5بء)بفتخابات)جزئ ة)مللء)مقعد)شاغ5)بغ5نة)

بلصناعة)بلتقل دية)لجهة)بل5ااط)-)سال)-)بلقن ط5ة.

رئيس الحكومة،

االنتخابات الصادر  بمدونة  املتعلق   9.97 رقم  القانون  على  بناء 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من  ذي القعدة 1417 
)2 أبريل 1997(، كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما املواد 44 و 259 

و 263 و 264 و 265 و 282 منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.282 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1436 
املقاعد  وعدد  التقليدية  الصناعة  غرف  بتعيين   )2015 أبريل   10(
االنتخابية  الدوائر  وتحديد  ومقارها  الترابي  ونفوذها  لها  املخصصة 
التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي ومقارها وكذا توزيع املقاعد حسب 

الدوائر االنتخابية على الصنفين املهنيين للغرف املذكورة ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :

املادة األولى

 يدعى ناخبو صنف الصناعة التقليدية الخدماتية بالدائرة االنتخابية
بإقليم  تيفلت  ودائرة  البحراوي  عالل  وسيدي  تيفلت  »لجماعتي 
الخميسات«، التابعة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط - سال - 
القنيطرة، يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 النتخاب عضو واحد عن 

صنفهم املنهي خلفا للعضو الذي أصبح مقعده شاغرا.

املادة الثانية

تودع التصريحات الفردية بالترشيح بمقر اللجنة اإلدارية لجماعة 
تيفلت من طرف كل مترشح)ة( بنفسه)ا( ابتداء من يوم الخميس فاتح 
يوم  زوال  من   )12( عشرة  الثانية  الساعة  غاية  إلى   2022 ديسمبر 

اإلثنين 5 ديسمبر 2022.

املادة الثالثة

الثالثاء يوم  من  األولى  الساعة  في  االنتخابية  الحملة   تبتدئ 
يوم  من  ليال   )12( عشرة  الثانية  الساعة  في  وتنتهي   2022 ديسمبر   6

األربعاء 14 ديسمبر 2022.

املادة الرابعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة 
الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع اآلخر 1444 )9 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 (555 5))من)لا ع)بر 5) )).975))صادل)في) ق5بل)لوزي5)بلدب ل ة)لقم)
جزئ ة) بفتخابات) إج5بء) تاليخ) بتحديد) ()(1(( فون 10) (9(

الفتخاب)أعضاء)مجالس)ج اع ة.

وزير الداخلية،

أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية  الجماعات  مجالس 
نوفمبر2011(   21(  1432 الحجة  ذي  من   24 بتاريخ  رقم 1.11.173 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما املواد 2 و7 و134 و139و153 منه ؛

 1436 رمضان   5 في  الصادر   2.15.402 رقم  املرسوم  وعلى 
)22 يونيو 2015( املحددة بموجبه، بحسب العماالت واألقاليم، قائمة 
الواجب  األعضاء  وعدد  باململكة  والجماعات  والقيادات  الدوائر 

انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

ذي من   22 في  الصادر   2140.21 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 
الحجة 1442 )2 أغسطس 2021( بتحديد الدوائر االنتخابية التابعة 
الفردي  االقتراع  طريق  عن  مجالسها  أعضاء  ينتخب  التي  للجماعات 

والتي ستلحق بها املقاعد املخصصة للنساء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االنتخابية  الدوائر  ناخبو   2022 ديسمبر   15 الخميس  يوم  يدعى 
الجماعية املشار إليها في الجدول امللحق بهذا القرار،كل فيما يخصهم، 

النتخاب أعضاء عن دوائرهم االنتخابية.

املادة الثانية

تصريح  شكل  في  بنفسه  ترشيحه  يودع  أن  مترشح  كل  على  يجب 
فردي بالترشيح بمقر السلطة اإلدارية املحلية ابتداء من يوم اإلثنين  
28 نوفمبر 2022، إلى غاية الساعة الثانية عشرة )12( من زوال يوم 

الخميس فاتح ديسمبر 2022.

املادة الثالثة

الجمعة يوم  من  األولى  الساعة  في  االنتخابية  الحملة   تبتدئ 
2 ديسمبر 2022، وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة )12( ليال من 

يوم األربعاء 14 ديسمبر 2022.

املادة الرابعة

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع اآلخر 1444 )9 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *

فصوص)عامة
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ق5بل)لوزي5ة)بالقتصاد)وبملال ة)لقم))).859)صادل)في)3))من)لمضان)553) 
)5))أب5يل)))1)()بتطب ق)أحكام)بملادة))))من)بلقافون)لقم)1).36 

بلقا�ضي)بتحويل)صندوق)بلض ان)بمل5كزي)إلى)ش5كة)مساه ة.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الضمان  صندوق  بتحويل  القا�ضي   36.20 رقم  القانون  على  بناء 
الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  مساهمة،  شركة  إلى   املركزي 

رقم 1.20.73 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(، وال سيما 
املادة 11 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.577 الصادر في 26 من ذي الحجة 1442 
)6 أغسطس 2021( بتأهيل السلطة الحكومية املكلفة باملالية التخاذ 
36.20 القا�ضي بتحويل  بعض التدابير املتعلقة بتطبيق القانون رقم 
صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة، كما تم تتميمه وال سيما 

املادة 3 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

ش.م،  املقاولة«  ولتمويل  للضمان  الوطنية  »الشركة  إلى  تنقل 
الصناديق التالية التي يدبرها صندوق الضمان املركزي لحساب الدولة :

ضمان  »صندوق  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  ضمان  صندوق   -
املقاوالت الصغرى واملتوسطة« ؛

- صندوق ضمان التمويالت للولوج إلى السكن »ضمان السكن« ؛

- صندوق الضمان للمؤسسات واملقاوالت العمومية ؛

- صندوق ضمان التمويالت الصغرى ؛

للتعليم  العليا  واملدارس  املعاهد  طلبة  قروض  ضمان  صندوق   -
.»ENSEIGNEMENT PLUS« الخاص

املادة الثانية

تستفيد من ضمان الدولة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 36.20 
املشار إليه أعاله،عناصر أصول وخصوم وكذا العناصر الخارجة عن 
األولى  املادة  في  الواردة  بالصناديق  املتعلقة  والخصوم  األصول  هاته 

أعاله.

يعد مراقب الحسابات بيانا يتم فيه جرد عناصر أصول وخصوم 
الوطنية  الشركة  إلى  نقلها  سيتم  التي  الصناديق  من  صندوق  كل 

للضمان ولتمويل املقاولة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1443 )15 أبريل 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق5بل)لوزي5ة)بالقتصاد)وبملال ة)لقم))).851)صادل)في)3))من)لمضان)553) 
بلتزبمات) بستفادة) وك ف ات) ش5وط) بتحديد) ()(1(( أب5يل) ((5(
»بلش5كة)بلوطن ة)للض ان)ولت ويل)بملقاولة«)من)ض ان)بلدولة.

وزيرة االقتصاد واملالية،

بناء على القانون رقم 36.20 القا�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي 
إلى شركة مساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.73 بتاريخ 

4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020( وال سيما املادة 7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.577 الصادر في 26 من ذي الحجة 1442 
)6 أغسطس 2021( بتأهيل السلطة الحكومية املكلفة باملالية التخاذ 
36.20 القا�ضي بتحويل  بعض التدابير املتعلقة بتطبيق القانون رقم 
تتميمه،  تم  كما  مساهمة،  شركة  إلى  املركزي  الضمان  صندوق 

وال سيما املادة الثانية املكررة منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

املشار  املرسوم  من  املكررة  الثانية  املادة  ملقتضيات  تطبيقا 
1442 الحجة  ذي  من   26 في  الصادر   2.21.577 رقم  أعاله   إليه 

الوطنية  للشركة  الضمان  التزامات  تستفيد   )2021 أغسطس   6(
للضمان ولتمويل املقاولة املشار إليها أدناه ب »الشركة«، من ضمان 
الدولة بمجرد أن تصبح الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها طبقا 

ألحكام املادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 36.20.

املادة الثانية

تلتزم الشركة بإعالم السلطة الحكومية املكلفة باملالية على الفور 
بالصعوبات أو األحداث الرئيسية وغير املتوقعة التي من املحتمل أن 

تؤخر أو تعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالضمان.

املادة الثالثة

تقوم الشركة بتقديم تقرير كل ستة )6( أشهر للسلطة الحكومية 
املكلفة باملالية إلخبارها بتطور املخاطر املتعلقة بااللتزامات املستفيدة 
من ضمان الدولة ومعدالت الخسارة واستخدام نظام تغطية املخاطر.

املادة الرابعة

ال يمكن أن يؤثر إخالل الشركة بالتزاماتها تجاه السلطة الحكومية 
من  أعاله  والثالثة  الثانية  املادتين  في  عليها  املنصوص  باملالية  املكلفة 

استفادة التزامات الشركة من ضمان الدولة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1443 )15 أبريل 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 ق5بل)لوزي5)بلدب ل ة)لقم))).536))صادل)في)5))من)صف5)555) ))))سبت 10)))1)())بتع ين)بلحدود)بلت1بب ة)لج اعة)أم)عزة

بلتابعة)لع الة)بلصخي1بت)-)ت الة

وزير الداخلية،

 بناء على القانون رقم 131.12 املتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 )27 يوليو 2013( وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه ؛

2015( املحددة بموجبه بحسب العماالت واألقاليم  1436 )22 يونيو  5 رمضان  2.15.402 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار، الحدود الترابية لجماعة أم عزة التابعة لعمالة الصخيرات - تمارة، كما هي 

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1444 )22 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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م5سوم)لقم)759.)).))صادل)في)5))من)لا ع)بألول)555) ))))أكتوا5)))1)()يق�ضي)بإدلبج)بملوقع)بألث5ي)بكليز)
فوبلغن)بملتوبجد)بإقل م)تالودبفت)في)عدبد)برثال

رئيس الحكومة،

والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر  التاريخية  املباني  باملحافظة على  املتعلق   22.80 القانون رقم  بناء على 
الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 )25 ديسمبر 1980( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 23 من ذي الحجة 1401 )22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 
املشار إليه أعاله وال سيما الفصل 9 منه ؛

بتاريخ  والتراث  اآلثار  لعلوم  الوطني  املعهد  خريجي  جمعية  به  تقدمت  الذي  الترتيب  طلب  على  االطالع  وبعد 
6 فبراير 2018 ؛

وعلى محضر لجنة الترتيب والتقييد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 11 أكتوبر 2018 ؛

وعلى محضر اجتماع مجلس جماعة توغمرت خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2018 ؛

وبعد استشارة عامل إقليم تارودانت ؛

وباقتراح من وزير الشباب والثقافة والتواصل وبعد موافقة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يدرج في عداد اآلثار املوقع األثري اكليز نوارغن املتواجد بتراب جماعة توغمرت بإقليم تارودانت كما هو مبين 
املرفقة  التصاميم  2018، وفي  أبريل   27 بتاريخ  الشهادة اإلدارية املسلمة من رئيس مجلس جماعة توغمرت  في 

بأصل هذا املرسوم وكما هو محدد بالئحة القياسات املتعلقة بارتفاقات املوقع املرفقة بهذا املرسوم.

فصوص) اصة
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املادة الثانية. - ال يمكن القيام بأي أشغال إصالح أو إبراز القيمة داخل منطقة اإلدراج املحددة في الرسوم 

التصميمية، إال بترخيص من قطاع الثقافة وتحت مراقبته.

املادة الثالثة. - يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة 

والتواصل ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1444 )11 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)

لقم))).556))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لجهة  للفالحة  الجهوي  املدير  أقريال،  سعيد  السيد  إلى  يفوض 

بني مالل - خنيفرة بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق 

املتعلقة باملصالح التابعة للمديرية الجهوية للفالحة لجهة بني مالل - 

خنيفرة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد سعيد أقريال املصادقة على الصفقات وفسخها 
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -
15.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 
1.000.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد سعيد أقريال أو عاقه عائق ناب عنه السيد رشيد 
مزي، رئيس قسم الري وإعداد املجال الفالحي.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)
لقم))).557))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
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1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لجهة  للفالحة  الجهوي  املدير  أقريال،  سعيد  السيد  إلى  يفوض 
بني مالل - خنيفرة بالنيابة، اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد 
الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
 - مالل  بني  لجهة  للفالحة  الجهوية  للمديرية  التابعين  للموظفين 

خنيفرة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد سعيد أقريال أو عاقه عائق ناب عنه السيد رشيد 
مزي، رئيس قسم الري وإعداد املجال الفالحي.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)
لقم))).558))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للفالحة  الجهوية  باملديرية  املكلف  أبعوز،  علي  السيد  إلى  يفوض 
الفالحة  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  تافياللت،   - درعة  لجهة 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق 
الجهة بنفس  للفالحة  الجهوية  للمديرية  التابعة  باملصالح   املتعلقة 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  أبعوز  علي  السيد  إلى  يفوض 
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -
15.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

1.000.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد علي أبعوز أو عاقه عائق ناب عنه السيد ابراهيم 
عرقوب، املكلف بقسم املساندة واملالية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)

لقم))).559))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛
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 1443 14 من ربيع األول  في  2.21.834 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لالستثمار  الجهوي  املكتب  مدير  أبعوز،  علي  السيد  إلى  يفوض 

الفالحي بتافياللت بالنيابة، املصادقة على الصفقات املدرجة في نطاق 

بها  الخاصة  الوثائق  جميع  وعلى  وفسخها  إليه  املفوضة  االعتمادات 

ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

10.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)

لقم))).551))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 1443 14 من ربيع األول  في  2.21.834 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد قدري، املدير اإلقليمي للفالحة بالحاجب 

بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح 

املراسيم  عدا  ما  بالحاجب  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد قدري املصادقة على الصفقات وفسخها 

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

5.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)

لقم))).)55))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛
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 1443 14 من ربيع األول  في  2.21.834 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد قدري، املدير اإلقليمي للفالحة بالحاجب 

بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري 

للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية 

بمأموريات  للقيام  بالحاجب  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين 

داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد قدري أو عاقه عائق ناب عنه السيد بوشتى 

العطار، التقني من الدرجة األولى.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)

لقم))).)55))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 1443 14 من ربيع األول  في  2.21.834 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بفاس،  للفالحة  اإلقليمي  املدير  مزور،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة 

والقرارات  املراسيم  عدا  ما  بفاس  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية 

التنظيمية.

املادة الثانية

إلى السيد محمد مزور املصادقة على الصفقات وفسخها  يفوض 

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

5.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)

لقم))).553))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛
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 1443 14 من ربيع األول  في  2.21.834 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بفاس،  للفالحة  اإلقليمي  املدير  مزور،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء 

للمديرية  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه 

اإلقليمية للفالحة بفاس للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد مزور أو عاقه عائق ناب عنه السيد الحسين 

الكاب�ضي، املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)

لقم))).555))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 1443 14 من ربيع األول  في  2.21.834 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للفالحة بمكناس،  املدير اإلقليمي  إلى السيد محمد يجو،  يفوض 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة 

والقرارات  املراسيم  عدا  ما  بمكناس  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية 

التنظيمية.

املادة الثانية

وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  يجو  محمد  السيد  إلى  يفوض 

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

5.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)

لقم))).555))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛
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 1443 14 من ربيع األول  في  2.21.834 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للفالحة بمكناس،  املدير اإلقليمي  إلى السيد محمد يجو،  يفوض 

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء 

للمديرية  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه 

اإلقليمية للفالحة بمكناس للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد يجو أو عاقه عائق نابت عنه السيدة نجوى 

خياطي، املتصرفة من الدرجة الثانية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)

لقم))).556))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1443 14 من ربيع األول  في  2.21.834 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد لحسن بنعسو، املدير اإلقليمي للفالحة بصفرو، 

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء 

للمديرية  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه 

اإلقليمية للفالحة بصفرو للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  بنعسو  لحسن  السيد  تغيب  إذا 

بندريس عمراوي محمد، املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)

لقم))).565))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1443 14 من ربيع األول  في  2.21.834 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

للفالحة  الجهوية  باملديرية  املكلف  أبعوز،  علي  السيد  إلى  يفوض 
والصيد  الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  تافياللت،   - درعة  لجهة 
الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
للقيام  الجهة  بنفس  للفالحة  الجهوية  للمديرية  التابعين  للموظفين 

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد علي أبعوز أو عاقه عائق ناب عنه السيد ابراهيم 
عرقوب، املكلف بقسم املساندة واملالية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)
لقم))).566))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد سعيد أقريال، مدير املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي بتادلة، املصادقة على الصفقات املدرجة في نطاق االعتمادات 

املفوضة إليه وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -
10.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)
لقم))).567))صادل)في)7))من)صف5)555) )5))سبت 10)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد لحسن بنعسو، املدير اإلقليمي للفالحة بصفرو، 
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة 
والقرارات  املراسيم  عدا  ما  بصفرو  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية 

التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد لحسن بنعسو املصادقة على الصفقات وفسخها 
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -
5.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)
 ((1(( أكتوا5) (3( (555 بألول) لا ع) (6 في) )).655))صادل) لقم)

بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم  وعلى 
استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(
التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البحري  الصيد  مندوب  أوشكني،  املصطفى  السيد  إلى  يفوض 
بأكادير، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري 
باملهام  املتعلقة  الوثائق  القروية واملياه والغابات على جميع  والتنمية 
مقررات  ذلك  في  بما  بأكادير  البحري  الصيد  بمندوبية  به  املنوطة 
ومقررات  االستثنائية  والعطلة  الوالدة  ورخص  اإلدارية  العطل 
االنتقال الخاصة باملوظفين ورسائل اإلنذار باستئناف العمل الخاصة 
الفحص  بمسطرة  والقيام  مشروعة  غير  بصفة  املتغيبين  باملوظفين 
وتنقيط  واألجرة  العمل  شواهد  على  التوقيع  وكذا  املضاد  الطبي 

وتقييم املوظفين ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  أوشكني  املصطفى  السيد  إلى  يفوض 

على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 

األوامر الصادرة للموظفين التابعين ملندوبية الصيد البحري بأكادير 

للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا بيانات املبالغ املستحقة الخاصة 

بتعويضات التنقل والتعويضات الكيلومترية.

املادة الثالثة

الصفقات  على  املصادقة  أوشكني  املصطفى  السيد  إلى  يفوض 

املتعلقة بمندوبية الصيد البحري بأكادير وكذا فسخها إذا كان مبلغها 

ال يفوق 500.000 درهم.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع األول 1444 )3 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق5بل)لوزي5)بلفالحة)وبلص د)بلبح5ي)وبلتن  ة)بلق5وية)وبمل اه)وبلغابات)
 ((1(( أكتوا5) (3( (555 بألول) لا ع) (6 في) )).655))صادل) لقم)

بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم  وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛



7377الجريدة الرسمية عدد 7142 -)15 ربيع اآلخر 1444 )10 نوفمبر 2022(  

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد يوسف افنون، مندوب الصيد البحري بالداخلة، 
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به 
بمندوبية الصيد البحري بالداخلة بما في ذلك مقررات العطل اإلدارية 
الخاصة  االنتقال  ومقررات  االستثنائية  والعطلة  الوالدة  ورخص 
باملوظفين  الخاصة  العمل  باستئناف  اإلنذار  ورسائل  باملوظفين 
املتغيبين بصفة غير مشروعة والقيام بمسطرة الفحص الطبي املضاد 
املوظفين وتقييم  وتنقيط  واألجرة  العمل  شواهد  على  التوقيع   وكذا 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد يوسف افنون اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة 
األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
الصادرة للموظفين التابعين ملندوبية الصيد البحري بالداخلة للقيام 
الخاصة  املستحقة  املبالغ  بيانات  وكذا  اململكة  داخل  بمأموريات 

بتعويضات التنقل والتعويضات الكيلومترية.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد يوسف افنون املصادقة على الصفقات املتعلقة 
مبلغها كان  إذا  فسخها  وكذا  بالداخلة  البحري  الصيد   بمندوبية 

ال يفوق 500.000 درهم.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع األول 1444 )3 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

لا ع) ناتح) في) صادل) ((7(6.(( لقم) وبملال ة) بالقتصاد) لوزي5ة) ق5بل)
 (955.(( بلق5بل)لقم) بتت  م) ()(1(( 555) )8))سبت 10) بألول)
بلصادل)في)5))من)لا ع)بألول)553) ))))أكتوا5)))1)()بتفويض)

بإلمضاء.

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع من   14 في  الصادر   2944.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 
األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

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

قررت ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2944.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

عائق  عاقه  أو  االخضر  نبيل  السيد  تغيب  إذا   -. الثالثة  »املادة 
وأحمد  والبرمجة  املوارد  مدير  الزهاوي،  مـحمد  السادة  عنه  »ناب 
رئيس  اسواني،  ونجيب  البشرية  املوارد  قسم  رئيس  »البوعزاوي، 
امليزانية  مصلحة  رئيس  الريفي،  وحاتم  والتجهيزات  امليزانية  »قسم 
»وهشام حبحوبة، رئيس مصلحة التجهيزات واملعدات وعبد الرحيم 
»محمد برامي، رئيس مصلحة تدبير املمتلكات وعبد املغيث الحداد، 
مصلحة  رئيس  عليلة،  وسعيد  االجتماعي  العمل  مصلحة  »رئيس 

»التسيير اإلداري للموظفين.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق5بل)لوزي5)بألوقاف)وبلشؤون)بإلسالم ة)لقم))).651))صادل)في)
3)لا ع)بألول)555) )31)سبت 10)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الرحيم الكرعي، املفتش العام بوزارة األوقاف 
األوقاف وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  اإلسالمية،   والشؤون 

باختصاصات  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  اإلسالمية  والشؤون 
املفتشية العامة لنفس الوزارة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية 

والحواالت وااللتزامات املالية.



عدد 7142 -)15 ربيع اآلخر 1444 )10 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   7378

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

ق5بل)لوزي5)بألوقاف)وبلشؤون)بإلسالم ة)لقم))).)65))صادل)في)

3)لا ع)بألول)555) )31)سبت 10)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بوزارة  األوقاف  مدير   ازيرار،  القادر  عبد  السيد  إلى  يفوض 

وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف 

األوقاف والشؤون اإلسالمية على جميع الوثائق املتعلقة باختصاصات 

والحواالت  التنظيمية  والقرارات  املراسيم  عدا  ما  األوقاف  مديرية 

وااللتزامات املالية واملعامالت العقارية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

ق5بل)لوزي5)بألوقاف)وبلشؤون)بإلسالم ة)لقم))).)65))صادل)في)

3)لا ع)بألول)555) )31)سبت 10)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العتيق ومحو األمية  التعليم  بتها، مدير  السيد مبارك  إلى  يفوض 
التأشير  أو  والشؤون اإلسالمية، اإلمضاء  األوقاف  بوزارة  باملساجد 
الوثائق  جميع  على  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  عن  نيابة 
املتعلقة باختصاصات مديرية التعليم العتيق ومحو األمية باملساجد 
ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية والحواالت وااللتزامات املالية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

ق5بل)لوزي5)بألوقاف)وبلشؤون)بإلسالم ة)لقم))).653))صادل)في)
3)لا ع)بألول)555) )31)سبت 10)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الشؤون  مدير  العسري،  او  العزيز  عبد  السيد  إلى  يفوض 
اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اإلمضاء أو التأشير 
الوثائق  جميع  على  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  عن  نيابة 
املراسيم  عدا  ما  اإلسالمية  الشؤون  مديرية  باختصاصات  املتعلقة 

والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

ق5بل)لوزي5)بألوقاف)وبلشؤون)بإلسالم ة)لقم))).)75))صادل)في)
3)لا ع)بألول)555) )31)سبت 10)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى
القيام  أوامر  وضع  شروط  بتحديد   )1974 يوليو   12(  1394 اآلخرة 

بمأموريات في الخارج ؛

 1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم  وعلى 
استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(
التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بوزارة  العام  املفتش  الكرعي،  الرحيم  عبد  السيد  إلى  يفوض 
األوقاف  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف 
التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  اإلسالمية  والشؤون 
اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام  الوزارة  لنفس  العامة  للمفتشية 
باستعمال  لهم  بالترخيص  املتعلقة  الوثائق  على  وكذا  وبالخارج 
املكان  خارج  املصلحة  لحاجات  التنقل  قصد  الخاصة  سياراتهم 

املعينين للعمل به.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

ق5بل)لوزي5)بألوقاف)وبلشؤون)بإلسالم ة)لقم))).753))صادل)في)
3)لا ع)بألول)555) )31)سبت 10)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ    2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى

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

بمأموريات في الخارج ؛

 1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم  وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد العزيز او العسري، مدير الشؤون اإلسالمية 

بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اإلمضاء نيابة عن وزير األوقاف 

والشؤون اإلسالمية على األوامر الصادرة للموظفين التابعين ملديرية 

وكذا  وبالخارج  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام  اإلسالمية  الشؤون 

الخاصة  سياراتهم  باستعمال  لهم  بالترخيص  املتعلقة  الوثائق  على 

قصد التنقل لحاجات املصلحة خارج املكان املعينين للعمل به.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

 ق5بل)لوزي5)بألوقاف)وبلشؤون)بإلسالم ة)لقم))).755))صادل)في
3)لا ع)بألول)555) )31)سبت 10)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

ونواب كتاب الدولة  وال سيما املادة األولى منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى
القيام  أوامر  وضع  شروط  بتحديد   )1974 يوليو   12(  1394 اآلخرة 

بمأموريات في الخارج ؛

1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم   وعلى 
استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(
التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العتيق ومحو األمية  التعليم  بتها، مدير  السيد مبارك  إلى  يفوض 
عن  نيابة  اإلمضاء  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  بوزارة  باملساجد 
للموظفين  الصادرة  األوامر  على  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير 
للقيام  باملساجد  األمية  ومحو  العتيق  التعليم  ملديرية  التابعين 
املتعلقة  الوثائق  على  وكذا  وبالخارج  اململكة  داخل  بمأموريات 
لحاجات  التنقل  قصد  الخاصة  سياراتهم  باستعمال  لهم  بالترخيص 

املصلحة خارج املكان املعينين للعمل به.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

ق5بل)لوزي5)بألوقاف)وبلشؤون)بإلسالم ة)لقم))).755))صادل)في)
3)لا ع)بألول)555) )31)سبت 10)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ    2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى

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

بمأموريات في الخارج ؛

 1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم  وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيد عبد القادر ازيرار، مدير األوقاف بوزارة األوقاف

والشؤون  األوقاف  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  اإلسالمية،  والشؤون 

األوقاف  ملديرية  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  اإلسالمية 

املتعلقة  الوثائق  على  وكذا  وبالخارج  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام 

لحاجات  التنقل  قصد  الخاصة  سياراتهم  باستعمال  لهم  بالترخيص 

املصلحة خارج املكان املعينين للعمل به.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في) صادل) ((756.(( لقم) بإلسالم ة) وبلشؤون) بألوقاف) لوزي5) ق5بل)
3)لا ع)بألول)555) )31)سبت 10)))1)()بتفويض)بملصادقة)على)

بلصفقات.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع األول 1431 
) 23 فبراير 2010( املتعلق بمدونة األوقاف كما وقع تغييره وتتميمه 

وال سيما املادة 144 منه ؛

 258.13 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  وعلى 
نظام  بتحديد   )2013 سبتمبر   13(  1434 القعدة  ذي   6 في  الصادر 
األوقاف  إدارة  تبرمها  التي  والخدمات  والتوريدات  األشغال  صفقات 

لفائدة األوقاف العامة ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد القادر ازيرار، مدير األوقاف بوزارة األوقاف 
والتوريدات  األشغال  صفقات  على  املصادقة  اإلسالمية،  والشؤون 
العامة وفسخها  لفائدة األوقاف  إدارة األوقاف  تبرمها   التي  والخدمات 

وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد القادر ازيرار أو عاقه عائق ناب عنه السيد 
عبد الهادي ارزيقي، رئيس قسم البناء واالستثمار بمديرية األوقاف.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في صادل) ((757.(( لقم) بإلسالم ة) وبلشؤون) بألوقاف) لوزي5)  ق5بل)
بإلمضاء) بتفويض) ()(1(( سبت 10) (31(  (555 بألول) لا ع) (3

وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بوزارة  األوقاف  مدير  ازيرار،  القادر  عبد  السيد  إلى  يفوض 
وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف 
 األوقاف والشؤون اإلسالمية على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض

بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  جميع  وعلى  االعتمادات 
املوارد وفتح اعتمادات االلتزام وعلى جميع الوثائق الحسابية املتعلقة 

بامليزانية العامة لنفس الوزارة.

املادة الثانية

الصفقات  على  املصادقة  ازيرار  القادر  عبد  السيد  إلى  يفوض 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزارة  العامة  بامليزانية  املتعلقة 

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عبد القادر ازيرار أو عاقه عائق ناب عنه السيد 
عبد الهادي ارزيقي، رئيس قسم البناء واالستثمار بمديرية األوقاف.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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في صادل) ((758.(( لقم) بإلسالم ة) وبلشؤون) بألوقاف) لوزي5)  ق5بل)
بإلمضاء) بتفويض) ()(1(( سبت 10) (31(  (555 بألول) لا ع) (3

وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العتيق ومحو األمية  التعليم  بتها، مدير  السيد مبارك  إلى  يفوض 
باملساجد بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اإلمضاء أو التأشير نيابة 
 عن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية على األوامر بصرف أو تحويل

أو تفويض االعتمادات وعلى جميع الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر 
بقبض املوارد وفتح اعتمادات االلتزام وعلى جميع الوثائق الحسابية 

املتعلقة بامليزانبة العامة لنفس الوزارة.

املادة الثانية

املتعلقة  الصفقات  على  املصادقة  بتها  مبارك  السيد  إلى  يفوض 
بامليزانية العامة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وفسخها وعلى 

جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد مبارك بتها أو عاقه عائق ناب عنه السيد طاريق 
بمديرية  العتيق  التعليم  مؤسسات  وتجهيز  بناء  قسم  رئيس  وساط، 

التعليم العتيق ومحو األمية باملساجد.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في) صادل) ((759.(( لقم) بإلسالم ة) وبلشؤون) بألوقاف) لوزي5) ق5بل)
بإلمضاء) بتفويض) ()(1(( سبت 10) (31(  (555 بألول) لا ع) (3

وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد العزيز او العسري، مدير الشؤون اإلسالمية 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض 
االعتمادات وعلى جميع الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد 
وفتح اعتمادات االلتزام وعلى جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بامليزانية 

العامة لنفس الوزارة.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد العزيز او العسري املصادقة على الصفقات 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزارة  العامة  بامليزانية  املتعلقة 

وفسخها وعلى جميع  الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الثالثة

ناب عنه  أو عاقه عائق  العسري  او  العزيز  السيد عبد  تغيب  إذا 
السيد احمد عاطف، رئيس قسم األنشطة الثقافية بمديرية الشؤون 

اإلسالمية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع األول 1444 )30 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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ق5بل)لوزي5)بألوقاف)وبلشؤون)بإلسالم ة)لقم))).797))صادل)في)

3))من)لا ع)بألول)555) )1))أكتوا5)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

الصادر  العتيق  التعليم  شأن  في   13.01 رقم  القانون  على  بناء 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.09 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1422 

)29 يناير 2002(، وال سيما املادة 4 منه ؛

 وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

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

 1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم  وعلى 

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

نواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.827 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والشؤون  األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العتيق ومحو األمية  التعليم  بتها، مدير  السيد مبارك  إلى  يفوض 

عن  نيابة  اإلمضاء  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  بوزارة  باملساجد 

عليها  املنصوص  الشهادات  على  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير 

13.01 في شأن التعليم  4 من القانون املشار إليه أعاله رقم  في املادة 

من  كل  يسلمها  التي  العتيق  التعليم  في  العاملية  شهادة  ماعدا  العتيق 

جامع القرويين ومدرسة العلوم اإلسالمية بالدار البيضاء.

املادة الثانية

عبد  السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  بتها  مبارك  السيد  تغيب  إذا 

الرزاق عازم، رئيس قسم الشؤون التربوية بمديرية التعليم العتيق 

ومحو األمية باملساجد.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2404.22 

الصادر في 11 من صفر 1444 )8 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع األول 1444 )20 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

لا ع ناتح) في) صادل) ((7(5.(( لقم) وبملال ة) بالقتصاد) لوزي5ة)  ق5بل)

 (939.(( بلق5بل)لقم) بتت  م) ()(1(( 555) )8))سبت 10) بألول)

بلصادل)في)5))من)لا ع)بألول)553) ))))أكتوا5)))1)()بتع ين)

آم5)مساعد)بالص5ف)وفوبب)عنه.

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع من   14 في  الصادر   2939.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب  1443 )21 أكتوبر  األول 

عنه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2939.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»املادة الثانية .- إذا تغيب السيد نبيل االخضر أو عاقه عائق ناب 

الريفي وهشام  الزهاوي ونجيب إسواني وحاتم  مـحمد  السادة  »عنه 

»حبحوبة وعبد الرحيم محمد برامي وحسن بوجمعاي.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

لا ع ناتح) في) صادل) ((7(5.(( لقم) وبملال ة) بالقتصاد) لوزي5ة)  ق5بل)

 (951.(( بلق5بل)لقم) بتت  م) ()(1(( 555) )8))سبت 10) بألول)

بلصادل)في)5))من)لا ع)بألول)553) ))))أكتوا5)))1)()بتع ين)

آم5)مساعد)بالص5ف)وفوبب)عنه.

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع من   14 في  الصادر   2940.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب  1443 )21 أكتوبر  األول 

عنه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد واملالية،
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قررت ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2940.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

عائق عاقه  أو  االخضر  نبيل  السيد  تغيب  إذا   -. الثانية   »املادة 

الريفي  وحاتم  إسواني  ونجيب  الزهاوي  مـحمد  السادة  عنه  »ناب 

»وهشام حبحوبة وعبد الرحيم محمد برامي.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

 (689.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي5) ق5بل)
))1)()بتحديد)بعض) 555) )5)أكتوا5) 7)لا ع)بألول) في) صادل)

بملعادالت)بين)بلشهادبت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Commerce international

– Diplôme de l’IFI, délivré en date du 17 septembre 2010 

par Rouen business school - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع األول 1444 )4 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (691.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي5) ق5بل)

))1)()بتحديد)بعض) 555) )5)أكتوا5) 7)لا ع)بألول) في) صادل)

بملعادالت)بين)بلشهادبت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sociologie politique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme d’études approfondies de sociologie du pouvoir: 

politiques, institutions, sociétés / grade de master, délivré 

en date du 15 février 2006 par l’Université Paris VII - 

France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع األول 1444 )4 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 (69(.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي5) ق5بل)

))1)()بتحديد)بعض) 555) )5)أكتوا5) 7)لا ع)بألول) في) صادل)

بملعادالت)بين)بلشهادبت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  للتكنولوجيا،  الجامعي  الدبلوم  ملعادلة  تقبل 

: Gestion des entreprises et des administrations

– Diplôme universitaire de technologie, spécialité : gestion 

des entreprises et des administrations, option : finances - 

comptabilité, délivré en date du 28 mars 1984, par 

l’Université de Paris XIII - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع األول 1444 )4 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (69(.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي5) ق5بل)
))1)()بتحديد)بعض) 555) )5)أكتوا5) 7)لا ع)بألول) في) صادل)

بملعادالت)بين)بلشهادبت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Management des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: affaires

– Degree of master of sciences in business management, 
délivré en date du 17 août 2021 par Istanbul Aydin 
University - Turquie.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع األول 1444 )4 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (693.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي5) ق5بل)
))1)()بتحديد)بعض) 555) )5)أكتوا5) 7)لا ع)بألول) في) صادل)

بملعادالت)بين)بلشهادبت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Logistiques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Master of science in international supply chain and 

logistics management, délivré en date du 30 octobre 

2013, par Kingston University London - Royaume Uni.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع األول 1444 )4 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (7(8.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي5) ق5بل)
صادل)في)1))لا ع)بألول)555) )7)أكتوا5)))1)()بتت  م)بلق5بل)
لقم)315.13)بلصادل)في))))من)مح5م)5)5) )5))مالس)113)) 
بتحديد)الئحة)بلشهادبت)بلتي)تعادل)شهادة)بلدكتولبه)في)طب)

بألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

27 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  » املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 

 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»-)بلسويد):

».........................................................................................................

» – Degree certificate, degree in dental surgery, délivré en 

» date du 5 juin 2009, par Karolinska Institutet - Suède.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع األول 1444 )7 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (7(9.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي5) ق5بل)

صادل)في)1))لا ع)بألول)555) )7)أكتوا5)))1)()بتت  م)بلق5بل)

لقم)315.13)بلصادل)في))))من)مح5م)5)5) )5))مالس)113)) 

بتحديد)الئحة)بلشهادبت)بلتي)تعادل)شهادة)بلدكتولبه)في)طب)

بألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

27 يوليو 2022،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  » املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 

 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»-)لوماف ا):

».........................................................................................................

» – Titlul de doctor medic stomatolog, in domeniul de 

» studii sanatate, programul de studii medicina dentara, 

» délivré en date du 21 février 2020 par Facultatea de 

» medicina dentara Universitatii de medicina si farmacie 

» Grigore T. Popa din IASI - Roumanie ;

» – Titlul de doctor medic stomatolog, in domeniul de 

» studii sanatate, programul de studii medicina dentara, 

» délivré en date du 25 février 2020 par Facultatea de 

» medicina dentara Universitatii de medicina si farmacie 

» Victor Babes din Timisoara - Roumanie ;

» – assortis d’un stage clinique de six mois validé par la 

» Faculté de médecine dentaire de Casablanca - le 3 juin 

» 2022. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع األول 1444 )7 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (731.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي5) ق5بل)
صادل)في)1))لا ع)بألول)555) )7)أكتوا5)))1)()بتت  م)بلق5بل)
لقم)315.13)بلصادل)في))))من)مح5م)5)5) )5))مالس)113)) 

بتحديد)الئحة)بلشهادبت)بلتي)تعادل)شهادة)بلدكتولبه)في)طب)

بألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

27 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  » املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 

 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»-)أوك5بف ا):

».........................................................................................................

» – Qualification of dentist, doctor of medicine specialized 
» in dentistry, délivrée en date du 27 juin 2014 par Danylo 
» Halytsky Lviv national medical University - Ukraine ;

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 
» délivrée en date du 18 juin 2020 par Dnipropetrovsk 
» medical Academy of the ministry of health of Ukraine - 
» Ukraine ;

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 
» délivrée en date du 26 juin 2020 par Kharkiv national 
» medical University - Ukraine ;
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» – Qualification specialist degree dentistry, qualification 
» of dentist, délivrée en date du 25 juin 2020 par Odessa 
» national medical University - Ukraine ;

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 
» délivrée en date du 26 juin 2019 par ukrainian medical 
» stomatological Academy - Ukraine ;

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 
» délivrée en date du 30 juin 2020 par ukrainian medical 
» stomatological Academy - Ukraine ;

» – assorties d’un stage clinique de six mois validé par la 
» Faculté de médecine dentaire de Casablanca - le 3 juin 
» 2022. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع األول 1444 )7 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (8(3.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي5) ق5بل)

بتت  م) ()(1(( أكتوا5) ((5(  (555 بألول) لا ع) من) ((7 في) صادل)

 (5(5 بلقعدة) ذي) من) ((5 في) بلصادل) (((88.15 لقم) بلق5بل)

تعادل) بلتي) بلشهادبت) الئحة) بتحديد) ()(115 ديس 10) ((7(

دبلوم)بلتخصص)في)بلطب،)تخصص):)أم5بض)بلع ون.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

العالي والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع   بعد 

من  14 في  الصادر   2188.04 رقم  العلمي  والبحث  األطر   وتكوين 

التي  2004( بتحديد الئحة الشهادات  1425 )27 ديسمبر  القعدة  ذي 

تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض العيون، كما وقع 

تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2188.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض العيون :

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

»)-)ساحل)بلعاج):

».........................................................................................................

» – Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie, 
» délivré en date du 19 octobre 2020, par l’Université 
» Félix Houphouët - Boigny - Abidjan - Côte d’Ivoire, assorti 
» d’un stage d’une année au sein du Centre hospitalier 
» universitaire Ibn Rochd de Casablanca, validé par la 
» Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 
» 23 juin 2022.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

بإلذن)ب  السة)بلهندسة)بملع الية

في صادر   2756.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5370

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  البكري  سعاد  للسيدة 
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 2 أغسطس 2019، 
بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة مكناس.

*
*  *

في صادر   2757.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5371

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  رمضان  محمود  للسيد 
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020، 
بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة مكناس.

*
*  *
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في صادر   2758.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5372

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  البوقفاوي  نوفل  للسيد 

 ،2018 26 أكتوبر  املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة مراكش.

*

*  *
في صادر   2759.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5373

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  بنعلي  سلمى  للسيدة 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2022 17 يناير  بتاريخ 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة أكادير.

*

*  *
في صادر   2760.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5374

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  لكحل  يوسف  للسيد 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2022 يناير   17 بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر   2761.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5375

للسيد املهدي سليم الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

أن  فبراير 2022،   4 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة املحمدية.

*

*  *

في صادر   2762.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5376

للسيد يونس رزق الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

 ،2020 ديسمبر   30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر   2763.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5377

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  الذهبي  حمزة  للسيد 

بخاركيف -  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  املسلمة من 

أوكرانيا بتاريخ 31 ماي 2021، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة تمارة.

*

*  *
في صادر   2764.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5378

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  بوسكري  مروان  للسيد 

بخاركيف -  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  املسلمة من 

أوكرانيا بتاريخ 31 ماي 2021، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة مراكش.

*

*  *
في صادر   2765.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5379

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  التونزي  نزار  للسيد 

بخاركيف -  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  املسلمة من 

أوكرانيا بتاريخ 31 ماي 2020، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة آسفي.

*

*  *
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في صادر   2766.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5380

للسيدة زينب ملسفر الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية املسلمة 

19 يونيو 2020،  بتاريخ  بلندن   The Architectural Association من 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر   2767.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5381

للسيد محمد أمين ادغوغي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية 

بكييف -  املعمارية  والهندسة  للبناء  الوطنية  الجامعة  من  املسلمة 

أوكرانيا بتاريخ 31 ماي 2021، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة آزرو.

*

*  *
في صادر   2768.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5382

للسيد هانئ عميار الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية املسلمة 

أوكرانيا  بخاركيف -  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  من 

بتاريخ 31 ماي 2021، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة 

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

تطوان.

*

*  *
في صادر   2769.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5383

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  الصقلي  محمد  للسيد 

بخاركيف -  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  املسلمة من 

أوكرانيا بتاريخ 31 ماي 2020، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الناضور.

*

*  *

في صادر   2770.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5384

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحاملة  مغراوي  سارة  للسيدة 

بخاركيف -  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  املسلمة من 

أوكرانيا بتاريخ 30 يونيو 2017، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة املضيق.

*

*  *
في صادر   2789.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 23 من ربيع األول 1444 )20 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5385

من  املسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  حركيل  أميمة  للسيدة 

 ،2022 25 مارس  املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بمراكش بتاريخ 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة أكادير.

*

*  *
في صادر   2790.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 23 من ربيع األول 1444 )20 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5386

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  عبدالوي  حسين  للسيد 

بتاريخ  بلغاريا   -  Nouvelle Université Bulgarie Sofia من  املسلمة 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  17 يوليو 2020، 

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر   2791.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 23 من ربيع األول 1444 )20 أكتوبر 2022( يرخص تحت عدد 5387

من  لها  املسلم  لدبلوم مهندس معماري  الحاملة  العبودي  ريم  للسيدة 

بتونس  قرطاج  بجامعة  والتعمير  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 

وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2016 نوفمبر   26 بتاريخ 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الرباط.


