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حللةىدلطودرئىدلصحية.

مرسوم رقم 2.22.932 صادر في 30 من ربيع اآلخر 1444 )25 نوفمبر 2022( 
بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 

 ................................ 7663الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19.
دلتقسيمىدإلادريىلل  لكة.

مرسوم رقم 2.22.783 صادر في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022( 
7664بإحداث دوائر وقيادات جديدة............................................................... 
لل سلنرينى دلع وميى دلنقلى أربلبى إلزدمى -ى دلربلط.ى مدينةى
بلستع للىمحطةىدلنقلىع28ىدلطرقىدلخلصةىبلملسلنرين.
قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 3050.22 صادر في 14 من ربيع اآلخر 1444 
)9 نوفمبر 2022( بإلزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون 
بالنقل من أو إلى مدينة الرباط أو يمرون بها باستعمال محطة النقل 
عبر الطرق الخاصة باملسافرين لهذه املدينة الواقعة باملدخل الجنوبي 

7667ملدينة الرباط في اتجاه الدار البيضاء، شارع الحسن الثاني الرباط......... 

دلسجلىدالوت لعيىدملوحد.

 1444 اآلخر  ربيع  من   29 في  صادر   3228.22 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)24 نوفمبر 2022( بتحديد تاريخ الشروع في العمل بالسجل االجتماعي 
 - التابعة لوالية جهة الرباط - سال  املوحد بباقي العماالت واألقاليم 
القنيطرة والعماالت واألقاليم التابعة لجهات طنجة - تطوان - الحسيمة 

 ............... 7668وفاس - مكناس وبني مالل - خنيفرة والدار البيضاء - سطات

فصوصىخلصة

تعيينىآمرىمسلعدىبللصرف.

 1444 اآلخر  ربيع  من   26 في  صادر   3.111.22 رقم  الحكومة  لرئيس  قـــرار 
7669)21 نوفمبر 2022( بتعيين آمر مساعد بالصرف..................................... 

تفويضىدلسلطة.

قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 
رقم 2786.22 صادر في 22 من ربيع األول 1444 )19 أكتوبر 2022( 

 . 7669بتفويض السلطة إلى املمثلين الجهويين واإلقليميين لقطاع السياحة.
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صفحة صفحة

إحددثىملحقلتىإادرية.

 1444 األولى  جماد    3 في  صادر   2576.22 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)28 نوفمبر 2022( بإحداث أربع )4( ملحقات إدارية بجماعة املجاطية 

7670أوالد الطالب............................................................................................ 

1444 األولى  جماد    3 في  صادر   2577.22 رقم  الداخلية  لوزير   قرار 

)28 نوفمبر 2022( بإحداث خمس )5( ملحقات إدارية بجماعة سيدي 

 ................................................................................... 7670حجاج واد حصار.
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مرسومىرقم))93.)).))صلارىفي)32)منىربيعىدآلخر)   3 )5))فون 28)))2)) 

بت ديدىمدةىسريلنىمفعولىحللةىدلطودرئىدلصحيةىبسلئرىأرولء)

دلت2دبىدلوطنيىملودوهةىتف�شيىني2مسىكورمفل)-)كونيد)39.

رئيس الحكومة،

من (28 في) الصادر  (2.20.292 رقم) بقانون  املرسوم  على   بناء)

بحالة) أحكام خاصة  بسن  املتعلق  ()2020 مارس) (23(  1441 رجب)

املصادق عليه بالقانون) الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها،)

بتاريخ) (1.20.60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (23.20 رقم)

5)شوال)1441 )28)ماي)2020()؛

من (29 في) الصادر  (2.20.293 رقم) املرسوم  االطالع على   وبعد 

رجب)1441 )24)مارس)2020()بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر)

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

 1444 الصادر في فاتح ربيع اآلخر) (2.22.820 وعلى املرسوم رقم)

)27)أكتوبر)2022()بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية)

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

في) االستمرار  ضرورة  من  الظرفية  تقتضيه  ما  إلى  وبالنظر 

اإلجراءات الالزمة للحد من تف�شي الجائحة مع الحرص على تناسب)

اإلجراءات والتدابير املتخذة بمختلف جهات وعماالت وأقاليم اململكة)

مع تطور الحالة الوبائية)؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية االجتماعية)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في)29)من ربيع اآلخر)1444 

)24)نوفمبر)2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية باملادة الثانية من املرسوم بقانون)

 1441 رجب) من  (28 في) الصادر  (2.20.292 رقم) أعــاله  إليه  املشار 

)23)مارس)2020(،)تمدد،)من يوم األربعاء)30)نوفمبر)2022)في الساعة)

في الساعة (2022 ديسمبر) (31 إلى غاية يوم السبت) السادسة مساء)

السادسة مساء،)مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر)

 2.20.293 املعلن عنها بموجب املرسوم رقم) التراب الوطني،) أرجاء)

حالة) بإعالن  ()2020 مارس) (24(  1441 رجب) من  (29 في) الصادر 

الطوارئ الصحية بسائر أرجاء)التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس)

كورونا)-)كوفيد)19.

املادة الثانية

يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ،)في ضوء)املعطيات املتوفرة حول)

وبتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية،) الحالة الوبائية السائدة،)

وهذه) يتالءم  بما  الوطني،) الصعيد  على  املناسبة،) التدابير  كافة 

املعطيات.

في) كل  واألقاليم،) العماالت  وعمال  الجهات  لوالة  يجوز  كما 

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

الذكر) السالف  املرسوم  من  الثالثة  املادة  مقتضيات  تطبيق  إطار 

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

أو جماعة أو أكثر.

املادة الثالثة

ويسند تنفيذه إلى وزير) ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية،)

الداخلية ووزير الصحة والحماية االجتماعية،)كل واحد منهما فيما)

يخصه.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع اآلخر)1444 )25)نوفمبر)2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

فصوصىعلمة
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مرسومىرقمى723.)).)ىصلارىفيى3)ىمنىربيعىدآلخرى   3ى)36ىفون 28ى))2))

بإحددثىامدئرىمقيلادتىوديدة

رئيس الحكومة،

1959()في شأن التقسيم اإلداري) 1379 )2)ديسمبر) 1.59.351)الصادر في فاتح جماد  اآلخرة) بناء)على الظهير الشريف رقم)

للمملكة،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم)2.15.402)الصادر في)5)رمضان)1436 )22)يونيو)2015()املحددة بموجبه،)بحسب العماالت)

واألقاليم،)قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،)كما وقع تغييره)؛

وباقتراح من وزير الداخلية)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ فاتح ربيع اآلخر)1444 )27)أكتوبر)2022(،

رسم ما يلي :)

املادة األولى

يغير،)وفقا للجدول امللحق بهذا املرسوم،)الجدول امللحق باملرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.15.402)الصادر في)5)رمضان)1436 

)22)يونيو)2015(،)كما وقع تغييره.

املادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1444 )16)نوفمبر)2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*             *
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)).3252)صلارىفي) 3)منىربيع  قردرىلوزيرىدلنقلىمدللوويستيكىرقم)

بإلزدمىأربلبىدلنقلىدلع ومي) ()(2(( فون 28) (9( دآلخر)   3 

لل سلنرينىدلذينىيقومونىبللنقلىمنىأمىإج ىمدينةىدلربلط)

دلخلصة) دلطرقى ع28ى دلنقلى بلستع للىمحطةى بهلى ي رمنى أمى

ملدينة) دلجنوبيى بلملدخلى دلودقعةى دملدينةى لهذهى بلملسلنرينى

دلربلطىفيىدتجلهىدلددرىدلبيضلء،شلرعىدلحسنىدلثلنيىدلربلط.

وزير النقل واللوجيستيك،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.63.260)الصادر في)24)من جماد 

اآلخرة)1383 )12)نوفمبر)1963()في شأن النقل بواسطة السيارات عبر)

الطرق،)كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)10))الشريطة الثانية)

منه()؛

1383 من رجب) (17 في) الصادر  (2.63.363 رقم) املرسوم   وعلى 

الحديدية) السكك  عبر  النقل  بتنسيق  املتعلق  ()1963 ديسمبر) (4(

والطرق وال سيما الفصل)3)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.21.840)الصادر في)14)من ربيع األول)1443 

)21)أكتوبر)2021()املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يجب على أرباب النقل العمومي للمسافرين املرخص لهم بالقيام

إليها) تنتهي  أو  الرباط  مدينة  من  تنطلق  التي  الخطوط  على  بالنقل 

أن يستعملوا منشآت محطة النقل عبر الطرق الخاصة) أو تعبرها،)

اتجاه) في  الرباط  ملدينة  الجنوبي  باملدخل  الواقعة  باملسافرين 

الرباط إلنجاز عمليات إركاب) الثاني  شارع الحسن  الدار البيضاء،)

أو إنزال املسافرين أو شحن أو تفريغ األمتعة أو البضائع أو اإلرساليات.

املادة الثانية

إنزال) أو  إركاب  للمسافرين  العمومي  النقل  أرباب  على  يمنع 

املسافرين أو شحن أو تفريغ األمتعة أو البضائع أو اإلرساليات في)

أماكن خارج املحطة الطرقية العمومية املشار إليها في املادة األولى)

أعاله،)وتسلم التذاكر وأوراق األمتعة والبضائع واإلرساليات وجوبا)

في شبابيك املحطة املذكورة.

املادة الثالثة

1403 رجب) (6 الصادر في) (480.83  ينسخ قرار وزير النقل رقم)

)20)أبريل)1983()بإلزام أرباب النقل العام للمسافرين الذين يقومون)

بها) مرورا  أو  إليها  انتهاء) أو  الرباط  مدينة  من  انطالقا  باملواصالت 

باستعمال محطة النقل البري عبر الطرق الخاصة باملسافرين في هذه)

املدينة.

املادة الرابعة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء

من اليوم األول من الشهر الثاني املوالي لتاريخ نشره.

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

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.
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قردرىلوزيرىدلددخليةىرقم))).2))3)صلارىفي)9))منىربيعىدآلخر)   3 
))2)()بتحديدىتلريخىدلشرمعىفيىدلع لىبللسجل) ) ))فون 28)
دالوت لعيىدملوحدىببلقيىدلع لالتىمداقلليمىدلتلبعةىلواليةىوهة)
دلربلط)-)سال)-)دلقنيطرةىمدلع لالتىمداقلليمىدلتلبعةىلجهلت)
طنجة)-)تطودن)-)دلحسي ةىمنلس)-)مكنلسىمبنيىمالل)-)خنيفرة)

مدلددرىدلبيضلء)-)سطلت.

وزيـر الداخلية،

استهداف) بمنظومة  املتعلق  (72.18 رقم) القانون  على  بناء)
املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية)

للسجالت،)ال سيما املادتين)12)و)43)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.21.582)الصادر في)17)من ذي الحجة)1442 
بمنظومة) املتعلق  رقم)72.18) القانون  بتطبيق  ()2021 يوليو) (28(
استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة)
الوطنية للسجالت،)فيما يخص السجل االجتماعي املوحد،)وال سيما)

املادة)10)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوم) من  ابتداء) املوحد  االجتماعي  بالسجل  العمل  في  يشرع 
التابعة) التالية  العماالت واألقاليم  لباقي  بالنسبة  (2022 نوفمبر) (29

لوالية جهة الرباط)-)سال)-)القنيطرة):

-)عمالة سال)؛

-)عمالة الصخيرات)-)تمارة)؛

-)إقليم القنيطرة)؛

-)إقليم الخميسات)؛

-)إقليم سيدي قاسم)؛

-)إقليم سيدي سليمان.

املادة الثانية

يوم) من  ابتداء) املوحد  االجتماعي  بالسجل  العمل  في  يشرع 
29)نوفمبر)2022)بالنسبة للعماالت واألقاليم التابعة):

-)لوالية جهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة)؛

-)لوالية جهة فاس)-)مكناس)؛

-)لوالية جهة بني مالل)-)خنيفرة)؛

-)لوالية جهة الدار البيضاء)-)سطات.)

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.)

وحرر بالرباط في)29)من ربيع اآلخر)1444 )24)نوفمبر)2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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قـــردرىلرئيسىدلحكومةىرقمى)).3.333ىصلارىفيى6)ىمنىربيعىدآلخرى   3ى
)3)ىفون 28ى))2)(ىبتعيينىآمرىمسلعدىبللصرف

رئيس الحكومة،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

الصادر) (،2015 املالية) للسنة  (100.14 رقم) املالية  قانون  وعلى 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.195)بتاريخ فاتح ربيع األول)1436 

)24)ديسمبر)2014(،)وال سيما املادة)19)منه)؛

1436 األول) ربيع  (2 في) الصادر  (2.14.715 رقم) املرسوم   وعلى 

نفقات) وصرف  موارد  بقبض  آمرين  بتعيين  ()2014 ديسمبر) (25(

الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى)»صندوق التنمية الصناعية)

واالستثمارات«)وال سيما الفقرة)I)من املادة األولى منه)؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

باالستثمار) املكلف  الحكومة  رئيس  لد   املنتدب  الوزير  يعين 

والتقائية وتقييم السياسات العمومية،)آمرا مساعدا لقبض املوارد)

الحساب) برسم  االستثمارات  بإنعاش  املتعلقة  النفقات  وصرف 

الصناعية) التنمية  »صندوق  املسمى) خصوصية  ألمور  املرصد 

واالستثمارات«.

املـادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات الحساب الخصو�شي للخزينة)

التي يقوم بصرف النفقات منها.

املـادة الثالثة

 املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)-

الصناعة.

املـادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من ربيع اآلخر)1444 )21)نوفمبر)2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

دالوت لعي) مدالقتصلاى دلتقليديةى مدلصنلعةى دلسيلحةى لوزيرةى قردرى
منىربيعىدامل)   3 ((( صلارىفي) ((726.((  مدلتضلمنيىرقم)
بتفويضىدلسلطةىإج ىدمل ثلينىدلجهويين) ()(2(( أكتوبر) (39(

مدإلقلي يينىلقطلعىدلسيلحة.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 
والتضامني،

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

تغييره)؛

1444 محرم) من  (25 في) الصادر  (2.21.80 رقم) املرسوم   وعلى 
املتعلق بتنظيم) (11.16 بتطبيق القانون رقم) ()2022 أغسطس) (23(

مهنة وكيل األسفار،)وال سيما املواد)8)و)11)و)14)و)16)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.618)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1440 
)26)ديسمبر)2018()بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.21.837)الصادر في)14)من ربيع األول)1443
املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2021 أكتوبر) (21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

تفوض إلى املمثلين الجهويين واإلقليميين لقطاع السياحة املعينين)
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل،)كل حسب حدود نفوذه)

الترابي،)سلطة):

- تسليم الوثائق املتعلقة بتنظيم مهنة وكيل األسفار املنصوص عليها 
في املادتين 8 و 14 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.21.80 ؛

- التأكد من استمرار استيفاء شروط مزاولة مهنة وكيل األسفار طبقا 
ملقتضيات املادة 11 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.21.80 ؛

املرسوم  16 من  املادة  بأحكام  اإلدارية عمال  العقوبات  إصدار   -
السالف الذكر رقم 2.21.80.

املـادة الثانية

من فاتح) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء)
ديسمبر)2022.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع األول)1444 )19)أكتوبر)2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

فصوصىخلصة
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3)و لا ىدامج )   3  )).576))صلارىفي) قردرىلوزيرىدلددخليةىرقم)

)2))فون 28)))2)()بإحددثىأربع)) ()ملحقلتىإادريةىبج لعة)

دملجلطيةىأمالاىدلطللب.

وزير الداخلية،

1.59.351)الصادر في فاتح جماد   بناء)على الظهير الشريف رقم)

1959()في شأن التقسيم اإلداري للمملكة، 1379 )2)ديسمبر)  اآلخرة)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)5)منه)؛

1436 رمضان) (5 في) الصادر  (2.15.402 رقم) املرسوم   وعلى 

واألقاليم،) العماالت  بحسب  بموجبه،) املحددة  ()2015 يونيو) (22(

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء)الواجب)

انتخابهم في مجلس كل جماعة،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنقسم جماعة املجاطية أوالد الطالب إلى أربع))4()ملحقات إدارية.

املادة الثانية

يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ)

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

ينشر) الذي  القرار  هذا  تنفيذ  مديونة  إقليم  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جماد  األولى)1444 )28)نوفمبر)2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

3)و لا ىدامج )   3 )).577))صلارىفي)  قردرىلوزيرىدلددخليةىرقم)
)2))فون 28)))2)()بإحددثىخ س))5()ملحقلتىإادريةىبج لعة)

سيديىحجلجىمداىحصلر.

وزير الداخلية،

1.59.351)الصادر في فاتح جماد   بناء)على الظهير الشريف رقم)
1959()في شأن التقسيم اإلداري للمملكة، 1379 )2)ديسمبر)  اآلخرة)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)5)منه)؛

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

انتخابهم في مجلس كل جماعة،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ملحقات) ()5( تنقسم جماعة سيدي حجاج واد حصار إلى خمس)
إدارية.

املادة الثانية

يعين طبقا للجداول والخرائط امللحقة بأصل هذا القرار النفوذ)
الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

ينشر) الذي  القرار  هذا  تنفيذ  مديونة  إقليم  عامل  إلى  يسند 
بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جماد  األولى)1444 )28)نوفمبر)2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.


