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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

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  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

فهرست

نصوصىعلمة

دلضريبةىعل ىدلقي ةىدملضلفة.

مرسوم رقم 2.19.848 صادر في 30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمبر 2019( 

بتغيير وتتميم املرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 

املضافة  القيمة  على  الضريبة  تطبيق  شأن  في   )2006 ديسمبر   31(

11887املنصوص عليها في القسم الثالث من املدونة العامة للضرائب............. 

دلج رك.ى-ىمقفىدستيفلءىرسمىدالستي3دسىدملفرمضىعل ىدلق حى

دللينىمىمشتقلته.

مرسوم رقم 2.19.1065 صادر في 30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمبر 2019( 

 .. 11888بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على القمح اللين و مشتقاته

مدمنةىدلج لركىمدلضردئبىغي3ىدملبلشرة.ى-ىإعفلءىمنتجيىبعضى

دملودسىدلجبلئيةىمنىمووبىإيددعىدلتصريحىبلالستع للى

مدلتصريحىبلإلنتلج.

في  صادر   3480.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

7 ربيع األول 1441 )5 نوفمبر 2019( يق�ضي بإعفاء منتجي بعض املواد 

11888الجبائية من وجوب إيداع التصريح باالستعمال والتصريح باإلنتاج..... 

بتديي3ى دملتعلقةى دإلوردءدتى -ى للتقلعد.ى دملغربيى دلصندمقى

دارصدةىدالحتيلطيةىمدالحتيلطيلتىدلخلصة.

في  صادر   3485.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

10 ربيع األول 1441 )8 نوفمبر 2019( بتغيير وتتميم قرار وزير املالية 

والتجارة والصناعة التقليدية رقم 1253.97 الصادر في 6 رجب 1418 

)7 نوفمبر 1997( بتحديد اإلجراءات املتعلقة بتسيير األرصدة االحتياطية 

واالحتياطيات الخاصة بالصندوق املغربي للتقاعد وكذا توزيع املوارد 

11889على االستخدامات املرخص بها............................................................... 
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مدمنةىدلتأمينلتى.ى-ىدلض لنىضدىعودقبىدلوقلئعىدلكلرثية.

في  صادر   2214.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمبر 2019( بتحديد كيفيات إعمال 
11889الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ....................................................

في  صادر   2216.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمبر 2019( بتحديد الشروط الواجب 

11893إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.

في  صادر   4150.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
األقساط  بتحديد   )2019 ديسمبر   27(  1441 اآلخر  ربيع  من   30
أو االشتراكات املتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ونسب 
وكذا  الضمان  بهذا  املتعلقة  التأمين  عمليات  عرض  برسم  العمولة 
11896أسقفه ومبالغ خلوص التأمين ................................................................

في  صادر   3967.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمبر 2019( بتحديد األسقف اإلجمالية 
وشروط  الكارثية  الوقائع  عواقب  ضد  الضمان  برسم  للتعويض 
11898وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه ..............................

حريةىداسعلرىمدملنلفدة.

في  صادر   3046.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمبر 2019( بتتميم قرار الوزير املنتدب 
لد  رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 
الصادر في 13 من شعبان 1436 )فاتح يونيو 2015( بتحديد قائمة 
11900السلع واملنتوجات والخدمات املنظمة أسعارها ......................................

نصوصىخلصة

إقليمىبوودمر.ى-ىتحديدىدمللكىدلع وميىدلبحري.

مرسوم رقم  2.19.1012 صادر في 15 من ربيع اآلخر 1441 )12 ديسمبر 2019( 
بتحديد امللك العمومي البحري للمقطع املمتد ما بين أوكنيت وبوجدور 

11901التابع للنفوذ الترابي لجماعة ملسيد بإقليم بوجدور............................... 

منظلميى تص ي يى عل ى دملودفقةى -ى مآسفي.ى دلصويرةى إقلي لى
دلتهيئة.

مرسوم رقم 2.19.994 صادر في 20 من ربيع اآلخر 1441 )17 ديسمبر 2019( 
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز 
جماعة سيدي لعرو�ضي بإقليم الصويرة وباإلعالن أن في ذلك منفعة 

11904عامة......................................................................................................... 

مرسوم رقم 2.19.996 صادر في 20 من ربيع اآلخر 1441 )17 ديسمبر 2019( 
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة جماعة 

 .............................. 11904ايير بإقليم آسفي وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

بإصددرى إذنى -ى بلملغرب.ى دلديلرةى للطرقى دلوطنيةى دلشركةى
قدي ةى قرضى سنددتى مقلبلى وديدةى قرضى سنددتى

مدتفيدةىمنىض لنىدلدملةىمغي3ىمدتهلكة.

مرسوم رقم 2.19.1026 صادر في 23 من ربيع اآلخر1441 )20 ديسمبر 2019( 
باإلذن للشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب بإصدار سندات قرض 
جديدة مقابل سندات قرض قديمة مستفيدة من ضمان الدولة وغير 

11905مستهلكة................................................................................................... 

تفويضىدإلمضلءىمدلدلطةىمدملصلسقةىعل ىدلصفقلت.

1441 صفر  من   11 في  صادر   3724.19 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
 ..................................................... 11906)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء

1441 صفر  من   11 في  صادر   3725.19 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 
 .......... 11906)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

1441 صفر  من   11 في  صادر   3726.19 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
 ..................................................... 11908)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء

1441 صفر  من   11 في  صادر   3727.19 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 
 .......... 11908)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

1441 صفر  من   11 في  صادر   3728.19 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
 ..................................................... 11910)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء

1441 صفر  من   11 في  صادر   3729.19 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 
 .......... 11911)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

1441 األول  ربيع  من   28 في  صادر   3716.19 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 
 .......... 11912)26 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
1441 صفر  من   25 في  صادر   3700.19 رقم   االجتماعي 
 .......... 11913)24 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 
1441 صفر  من   25 في  صادر   3701.19 رقم   االجتماعي 
 ......... 11913)24 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 
1441 صفر  من   25 في  صادر   3702.19 رقم   االجتماعي 
 ......... 11914)24 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 
1441 صفر  من   25 في  صادر   3703.19 رقم   االجتماعي 
 ......... 11915)24 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
1441 صفر  من   25 في  صادر   3704.19 رقم   االجتماعي 
 .......... 11915)24 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
1441 صفر  من   25 في  صادر   3705.19 رقم   االجتماعي 
 .......... 11916)24 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
1441 صفر  من   25 في  صادر   3706.19 رقم   االجتماعي 
 .......... 11917)24 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
1441 صفر  من   25 في  صادر   3707.19 رقم   االجتماعي 
 .......... 11918)24 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 
1441 صفر  من   25 في  صادر   3708.19 رقم   االجتماعي 
 ......... 11918)24 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 
1441 صفر  من   25 في  صادر   3709.19 رقم   االجتماعي 
 ......... 11919)24 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
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واالقتصاد الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة   قرار 
االجتماعي رقم 3710.19 صادر في 25 من صفر  1441 )24 أكتوبر 2019( 

 ........................................ 11920بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 
رقم 3711.19 صادر في 25 من صفر  1441 )24 أكتوبر 2019( بتفويض 

11920اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
1441 صفر  من   25 في  صادر   3712.19 رقم   االجتماعي 
 ......... 11921)24 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قـــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 
رقم 3713.19 صادر في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019( بتفويض 

11922اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

قـــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 
رقم 3714.19 صادر في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019( بتفويض 

11922اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

قـــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 
رقم 3715.19 صادر في 25 من صفر 1441 )24 أكتوبر 2019( بتفويض 

11923اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قـــرار 
رقم 3732.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 )22 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11924بتفويض اإلمضاء.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3731.19 صادر في 7 ربيع اآلخر 1441 )4 ديسمبر 2019( بتفويض 

11925اإلمضاء.................................................................................................... 

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 ديسمبر   4(  1441 اآلخر  ربيع   7 في  صادر   3733.19 رقم 
 1439 األوجى  جماد   من   25 في  الصادر   461.18 رقم  القرار  بتغيير 

11925)12 فبراير 2018( بتفويض املصادقة على الصفقات............................ 

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3734.19 صادر في 7 ربيع اآلخر 1441 )4 ديسمبر 2019( بتفويض 

11926اإلمضاء.................................................................................................... 

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3735.19 صادر في 7 ربيع اآلخر 1441 )4 ديسمبر 2019( بتفويض 

11926اإلمضاء.................................................................................................... 

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3736.19 صادر في 7 ربيع اآلخر 1441 )4 ديسمبر 2019( بتفويض 

11927اإلمضاء.................................................................................................... 

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3737.19 صادر في 7 ربيع اآلخر 1441 )4 ديسمبر 2019( بتفويض 

11927اإلمضاء.................................................................................................... 

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3738.19 صادر في 7 ربيع اآلخر 1441 )4 ديسمبر 2019( بتفويض 

11928اإلمضاء.................................................................................................... 

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قـــرار 
رقم 3739.19 صادر في 7 ربيع اآلخر 1441 )4 ديسمبر 2019( بتفويض 

11928اإلمضاء ................................................................................................... 

في  صادر   3743.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
 ............. 2811929 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3744.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لـــوزير  قــــــــرار 
 ............ 2811931 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر  2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3745.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
 ............. 2811933 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3746.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
 ............. 2811937 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3747.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
2811939 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر 2019( بتفويض السلطة.............. 

في  صادر   3748.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لـــوزير  قــــــــرار 
28 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر 2019( بتفويض املصادقة على 

 ................................................................................................ 11942الصفقات

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3692.19 صادر في 5 ربيع اآلخر 1441 )2 ديسمبر 2019( بتفويض 

11943اإلمضاء.................................................................................................... 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3693.19 صادر في 5 ربيع اآلخر 1441 )2 ديسمبر 2019( بتفويض 

11944اإلمضاء.................................................................................................... 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3694.19 صادر في 5 ربيع اآلخر 1441 )2 ديسمبر 2019( بتفويض 

11944اإلمضاء.................................................................................................... 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3695.19 صادر في 5 ربيع اآلخر 1441 )2 ديسمبر 2019( بتفويض 

11945اإلمضاء.................................................................................................... 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3696.19 صادر في 5 ربيع اآلخر 1441 )2 ديسمبر 2019( بتفويض 

11946اإلمضاء.................................................................................................... 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3697.19 صادر في 5 ربيع اآلخر 1441 )2 ديسمبر 2019( بتفويض 

11946اإلمضاء.................................................................................................... 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3698.19 صادر في 5 ربيع اآلخر 1441 )2 ديسمبر 2019( بتفويض 

11947اإلمضاء.................................................................................................... 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
رقم 3699.19 صادر في 5 ربيع اآلخر 1441 )2 ديسمبر 2019( بتفويض 

11947اإلمضاء.................................................................................................... 

دملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3776.19 رقم 

 ................................................. 11948بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3777.19 رقم 

 ................................................. 11949بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3778.19 رقم 

 ................................................. 11949بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3779.19 رقم 

 ................................................. 11949بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3780.19 رقم 

 ................................................. 11950بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3781.19 رقم 

 ................................................. 11950بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3782.19 رقم 

 ................................................. 11951بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3783.19 رقم 

 ................................................. 11951بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3784.19 رقم 

 ................................................. 11952بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3785.19 رقم 

 ................................................. 11952بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3786.19 رقم 

 ................................................. 11953بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3787.19 رقم 

 ................................................. 11953بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3788.19 رقم 

 ................................................. 11954بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3789.19 رقم 

 ................................................. 11954بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3790.19 رقم 

 ................................................. 11955بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3791.19 رقم 

 ................................................. 11955بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3792.19 رقم 

 ................................................. 11956بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3793.19 رقم 

 ................................................. 11956بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3794.19 رقم 

 ................................................. 11957بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3795.19 رقم 

 ................................................. 11957بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

تعيينىآمرينىمدلعدينىبللصرف.

في  صادر   3749.19 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
6 ربيع األول 1441 )4 نوفمبر 2019( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف 

11958ونواب عنهم.............................................................................................. 

في  صادر   3750.19 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
6 ربيع األول 1441 )4 نوفمبر 2019( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف 

11965ونواب عنهم.............................................................................................. 

في  صادر   3742.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
28 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر 2019( بتعيين آمرين مساعدين 

11972بالصرف ونواب عنهم............................................................................... 

شركةى»SOGEFINANCEMENT«.ى-ىت ديدىأولىدلتصفية.

مقرر لواجي بنك املغرب رقم 99 صادر في 3 ربيع األول 1441 )فاتح نوفمبر 2019( 
 ........................»SOGEFINANCEMENT« 11973بتمديد أجل تصفية شركة

نظلمىموظفيىدإلسدردتىدلعلمة

نصوصىخلصة

إسدرةىدلدفلعىدلوطني.

 1441 اآلخر  ربيع  من   28 في  صادر   3.128.19 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار 
)25 ديسمبر 2019( بتغيير مقدار املنحة اليومية عن التغذية والتعويض 
عن التغذية املتعلق بتحمالت املالحة الجوية والتعويض عن التغذية 

 .................................................................... 11974املتعلق بالتحمالت البحرية.
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 0  0 دآلخر) ربيعى منى ((3 في) صلسرى ((.0 .8 8 رقم) مرسومى
رقم) 36.57.)  دملرسومى متت يمى بتغيي3ى سيد 30) 30)() ((7(
336)()فيىشأن) 7) 0 )0))سيد 30) 03)ذيىدلحجة) دلصلسرىفي)
في) عليهلى دملنصوصى دملضلفةى دلقي ةى عل ى دلضريبةى تطبيقى

دلقدمىدلثللثىمنىدملدمنةىدلعلمةىللضردئب.

رئيس الحكومة،

ذي) (10 في) الصادر  (2.06.574 رقم) املرسوم  على  االطالع  بعد 
على) الضريبة  تطبيق  شأن  في  ()2006 ديسمبر) (31( الحجة)1427 
القيمة املضافة املنصوص عليها في القسم الثالث من املدونة العامة)

للضرائب،)كما تم تتميمه وتغييره)؛

ربيع من  (29 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخر)1441 )26)ديسمبر)2019(،

رسم ما يلي :)

املادة األوجى

 تغير وتتمم على النحو التاجي مقتضيات املادة)4)-)ا)-)ألف من املرسوم
 1427 الحجة) ذي  (10 في) الصادر  (2.06.574 إليه أعاله رقم) املشار 

)31)ديسمبر)2006()):

»املادة)I(-(.4.)-)ألف)-)اإلعفاء)في الداخل):

 »يشترط للتمتع)...................................................................................
».......................................................................)بالوثائق التالية):

»أ()بيان وصفي من ثالث نسخ يتضمن):

»• أسماء وعناوين املوردين ؛

»• نوع ووجه استخدام السلع املزمع شراؤها في السوق الداخلية 
»معفاة من الضريبة على القيمة املضافة وقيمتها بالدرهم واسم 

»الحساب الذي ستدرج فيه ؛

املحلية  املصلحة  للموردين  تخصصه  الذي  التعريف  »• رقم 
»للضرائب ؛

»• سعر ومبلغ الضريبة املطلوب اإلعفاء منها ؛

»• وإن اقت�ضى الحال، العنوان التجاري واسم مؤسسة االئتمان، 
»إذا تم االقتناء في إطار عملية »املرابحة«.

»ب()الفاتورات......................................)األشغال في ثالث نسخ)؛

»ج()الوعد األحادي بالشراء)الذي يحدد مواصفات وكذا كيفيات)
»وأجل تسليم أموال االستثمار للمستفيد من اإلعفاء،)إذا تم االقتناء)

»في إطار عملية)»املرابحة«.

 »وبعد االطالع)....................................................................................
»....................................................)نسخة منهما إجى مورده.

»وإذا تم االقتناء)في إطار عملية)»املرابحة«،)تسلم املصلحة املحلية)
»للضرائب نسخة رابعة من الشهادة املذكورة للمستفيد من اإلعفاء)

»الذي يقوم بتوجيهها ملؤسسة االئتمان.

»ويجب أن تحمل الفاتورات.........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

في الصادر  (2.06.574 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم   يتمم 
املكررة مرتين (16 باملادة) ()2006 ديسمبر) (31(  1427 ذي الحجة) (10 

كما يلي):

 »دملعددتىمدملودسىدملخصصةىللدقيىدملدتورسة
»اغردضىفالحيةىالىغي3

املتعلـــق بـــاستيراد) يتـــوقف اإلعفـــاء) (- املكـــررة مرتين.) (16 »املـــادة)
 »املعدات واملواد املخصصة للسقي املنصوص عليه في املادة)°15-123

»من املدونة العامة للضرائب،)على القيام باإلجراءات التالية):

»- يجب على املستورد أن يحصل طبقا للتنظيم الجاري به العمل 
»قبل كل عملية استيراد، على تأشيرة الوزير املكلف بالصناعة 
املعدات  كمية  تتضمن  قائمة  على  بالفالحة  املكلف  »والوزير 
»واملواد املخصصة للسقي الواردة في املادة I - 92 - °5 من املدونة 
»العامة للضرائب التي يمكن أن تستفيد من اإلعفاء من الضريبة 

»على القيمة املضافة عند االستيراد ؛

غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  إجى  املستورد  يدجي  أن  ويجب   -«
»املباشرة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، بشهادة تحرر من قبل 
املكلفة  الحكومية  للسلطة  التابعة  املختصة  الجهوية  »املصالح 
»بالفالحة، تثبت التركيب الجزئي أو الكلي للمعدات واملواد املبينة 
»في القائمة املذكورة وذلك في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ 

»تسليمها إجى املستعمل.«

املادة الثالثة

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إجى  يسند 
املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء)من فاتح)

يناير)2020.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع اآلخر)1441 )27)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.)

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء: محمد بنشعبون.

نصوصىعلمة
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 0  0 دآلخر) ربيعى منى ((3 في) صلسرى ((.0 .0365 رقم) مرسومى

)7))سيد 30) 30)()بوقفىدستيفلء)رسمىدالستي3دسىدملفرمض)

عل ىدلق حىدللينىمىمشتقلته.

رئيس الحكومة،

عن) (25.00 من قانون املالية رقم) (4 من املادة) (I البند) على  بناء)

الفترة املمتدة من فاتح يوليو إجى)31)ديسمبر)2000،)الصادر بتنفيذه)

 1421 األول) ربيع  من  (25 بتاريخ) (1.00.241 رقم) الشريف  الظهير 

الواجب) الجمركية  الرسوم  تعريفة  بتحديد  ()2000 يونيو) (28(

استيفاؤها عند االستيراد،)كما وقع تغييره و تتميمه)؛

وعلى مدونة الجمارك و الضرائب غير املباشرة التي تتوجى تحصيلها)

إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة املوافق عليها بالظهير الشريف)

 1397 شوال) من  (25 بتاريخ) (1.77.339 رقم) قانون  بمثابة  املعتبر 

 5 ،)كما وقع تغييرها و تتميمها و ال سيما الفصل) ()1977 أكتوبر) (9(

منها)؛

و على قانون املالية رقم)70.19)للسنة املالية)2020)الصادر بتنفيذه)

 1441 من ربيع اآلخر) (16 ( بتاريخ) (1.19.125 الظهير الشريف رقم)

)13)ديسمبر)2019)()و السيما البند)1)باملادة)2))منه؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في)29)من ربيع اآلخر)1441 

)26)ديسمبر)2019(،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

استثناء)من أحكام البند)I)من املادة)4)من قانون املالية رقم)25.00 

عن الفترة املمتدة من فاتح يوليو إجى)31)ديسمبر)2000،)يوقف استيفاء)

املصنفين) ومشتقاته  اللين  القمح  على  املفروض  االستيراد  رسم 

بالبندين التعريفيين)1001.99.00.19)و1001.99.00.90)وذلك ابتداء)

من)2)يناير)2020)إجى غاية)30)أبريل2020.

املادة الثانية)

يطبق اإلجراء)املنصوص عليه في املادة األوجى أعاله دون اإلخالل)

بأحكام الفصل)13)من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

املادة الثالثة

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إجى  يسند 
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع اآلخر)1441 )27)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد

األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقم) 83.0 ))صلسرىفي)
منتجي) يق�ضيىبإعفلء) نوف 30) 30)() (5(  0  0 ربيعىدامل) (7
بعضىدملودسىدلجبلئيةىمنىمووبىإيددعىدلتصريحىبلالستع لل)

مدلتصريحىبلإلنتلج.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة)
املصادق عليها بالظهير الشريف) الجمارك والضرائب غير املباشرة،)
 بمثابة قانون رقم)1.77.339)بتاريخ)25)من شوال)1397 )9)أكتوبر)1977(،

وال سيما الفصل)1-187،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

تطبيقا ملقتضيات الفصل)187-1)من مدونة الجمارك والضرائب)
التصريح) إيداع  وجوب  من  يعفى  أعاله،) إليها  املشار  املباشرة  غير 
واملياه) الليمونادا  منتجي  من  كل  باإلنتاج،) والتصريح  باالستعمال 
وغيرها معطرة) املائدة  ومياه  املعدنية  واملياه  الغازية  وغير  الغازية 

كانت أو غير معطرة والتبغ املصنع.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إجى املدير)
العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

وحرر بالرباط في)7)ربيع األول)1441 )5)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقم) 85.0 ))صلسرىفي)
03)ربيعىدامل)0  0 )8)نوف 30) 30)()بتغيي3ىمتت يمىقردرىمزير)
دمللليةىمدلتجلرةىمدلصنلعةىدلتقليديةىرقم)7 .)5)0)دلصلسرىفي)
بتحديدىدإلوردءدتىدملتعلقة) ()0  7 نوف 30) (7( 0 08 6)روب)
بتديي3ىدارصدةىدالحتيلطيةىمدالحتيلطيلتىدلخلصةىبللصندمق)
دالستخددملت) عل ى دملودرسى توزيعى مكذدى للتقلعدى دملغربيى

دملرخصىبهل.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على قرار وزير املالية والتجارة والصناعة التقليدية)
بتحديد) ()1997 نوفمبر) (7(  1418 رجب) (6 الصادر في) (1253.97 رقم)
 اإلجراءات املتعلقة بتسيير األرصدة االحتياطية واالحتياطيات الخاصة
للتقاعد وكذا توزيع املوارد على االستخدامات) بالصندوق املغربي 
وزير) بقرار  سيما  ال  وتتميمه،) تغييره  تم  كما  بها،) املرخص 
 1431 4)جماد  اآلخرة) الصادر في) (1606.10 االقتصاد واملالية رقم)

)19)ماي)2010(،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

تغير وتتمم،)على النحو التاجي،)مقتضيات املادة الخامسة من قرار)
1253.97)املشار إليه) وزير املالية والتجارة والصناعة التقليدية رقم)

أعاله،)الصادر في)6)رجب)1418 )7)نوفمبر)1997():

»املادة الخامسة.)-)تقبل القيم...........................................................

...................................................................................................(-(1«

السندات املقيدة.......................................................)إصدارها (- (2« 
 »على تأشيرة الهيئة املغربية لسوق الرساميل وشهادات اإليداع،)..........
»........................................................................................)من أصولها في)
»سندات الديون،)وشهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم)33.06 

»املتعلق بتسنيد األصول،)وذلك في حدود)15%))من االستخدامات)؛

»3)-)األسهم املقيدة..............................................)وحصص أو أسهم)
 41.05 »هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الخاضعة للقانون رقم)
صناديق وحصص  للرأسمال  الجماعي  التوظيف  بهيئات   »املتعلق 

»................................................)االستخدامات)؛

باملالية) (.................................................................. املمتلكات) (- (4«
»وحصص وأسهم هيئات التوظيف الجماعي العقاري،)وذلك في حدود)

»15%))من االستخدامات.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع األول)1441 )8)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقم) 0. 0)))صلسرىفي

3))منىربيعىدآلخر)0  0 )7))سيد 30) 30)()بتحديدىكيفيلت)

إع للىدلض لنىضدىعودقبىدلوقلئعىدلكلرثية.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)3)أكتوبر2002(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)64-6)منه)؛

1440 23)من شعبان) 2.18.1009)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

بمدونة) املتعلق  (17.99 رقم) القانون  بتطبيق  ()2019 أبريل) (29(

التأمينات،)كما وقع تغييره وتتميمه،)السيما املادة)2)منه)؛

وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يتعين على املؤمن له إشعار املؤمن أو من يمثله،)كتابة أو شفويا)

مقابل وصل أو بواسطة أي وسيلة أخر  تثبت التوصل،)بحدوث كل)

واقعة من شأنها أن تؤدي إجى إثارة ضمان املؤمن،)وذلك بمجرد علمه)

بها وعلى أبعد تقدير خالل العشرين))20()يوما املوالية لحدوثها ما لم)

يتم تمديد هذا األجل من لدن السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

يمكن للمؤمن له إشعار املؤمن أو من يمثله بحدوث الواقعة املذكورة)

 بعد انصرام األجل املذكور في حالة االستحالة املطلقة للقيام بذلك

أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.

يجب أن يتضمن اإلشعار البيانات واملعلومات التالية):

1)-)هوية املصرح)؛

2)-)رقم بوليصة التأمين واسم املؤمن أو املؤمنين أو أي معلومة)

أخر  تمكن من التعرف على عقد التأمين)؛

التي تغطي) عند االقتضاء،) أرقام بوليصات التأمين األخر ،) (- (3

الخسائر أو األضرار موضوع اإلشعار مع اإلشارة إجى أسماء)املؤمنين)

املعنيين)؛

4)-)تاريخ ومكان الحادث)؛

5)-)طبيعة الواقعة التي تسببت في األضرار موضوع االشعار)؛

6)-)وصف لألضرار املترتبة عن حدوث الواقعة)؛

7)-)في حالة تعرض األشخاص املشار إليهم في املادة)64-3)من القانون)

رقم)17.99)املشار إليه أعاله ألضرار بدنية مشمولة بالضمان،)اإلسم)

العائلي والشخ�ضي للضحايا املذكورين وكذا عالقتهم باملؤمن له؛
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من) (4-64 املادة) في  إليهم  في حالة تعرض األشخاص املشار  (- (8

القانون رقم)17.99)السالف الذكر ألضرار بدنية مشمولة بالضمان،)

عدد الضحايا وأي معلومة تكميلية متوفرة تمكن من تحديد هويتهم.

املادة)2

يتعين على الضحية التي تعرضت ألضرار بدنية إثر حدوث واقعة)

كارثية أو ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها،)أن يقدموا إجى املؤمن)

أو من يمثله طلب التعويض وفق النموذج املحدد في امللحق رقم)1)بهذا)

القرار،)مرفقا بالوثائق التالية):

- نسخة موجزة من رسم والدة الضحية أو أي وثيقة أخر  تثبت 

سنه ؛

- الوثائق املثبتة لألجرة أو الكسب املنهي للضحية ؛

- أي وثيقة أخر  الزمة لتقدير الضرر أو التعويض طبقا ألحكام 

1405 محرم   6 في  الصادر   1.84.177 رقم  الشريف   الظهير 

 )2 أكتوبر1984( املعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض املصابين

في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

عالوة على الوثائق املذكورة،)يجب على املعني باألمر أن يرفق طلبه)

بالوثائق التالية،)حسب الحالة):

1)-)في حالة عجز بدني دائم للضحية،)شهادة تثبت استقرار جراح)

الضحية بصفة نهائية مسلمة من طرف طبيب وتتضمن نسبة العجز)

البدني الدائم الذي ستظل الضحية مصابة به)؛

2)-)في حالة وفاة الضحية):

- نسخة من شهادة وفاة الضحية وإذا تعلق األمر بشخص مفقود، 

نسخة من الحكم القضائي الذي يصرح بموته ؛

- وثيقة تثبت صفة ذوي حقوق الضحية ؛

- نسخة موجزة من رسوم والدة فروع الضحية أو أي وثيقة أخر  

تثبت سنهم وعند االقتضاء، وثيقة تثبت أن الفرع مصاب بعاهة 

بدنية أو عقلية ال يستطيع معها القيام بسد حاجاته.

املادة)3

يجب على املؤمن له أن يقدم إجى املؤمن أو من يمثله طلب التعويض)

 عن األضرار املادية املترتبة عن حدوث الواقعة،)وفق النموذج املحدد

بتقييم) ويرفق الطلب عند االقتضاء،) بهذا القرار،) (2 في امللحق رقم)

لألضرار املذكورة.

املادة)4

يجب على املؤمن أن يبلغ الطالب بمبلغ التعويض الذي يقترحه،)
وعند االقتضاء،)بمبلغ التسبيق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار)
وذلك داخل أجل ستين) غير قضائي،) بالتوصل أو عن طريق إجراء)
)60()يوما املواجي لتاريخ استالم طلب التعويض املشار إليه في املادتين)

2)و)3)أعاله،)حسب الحالة.

يجب أن يبين مقترح التعويض املذكور تفاصيل حسابه.)ويتم هذا)
الحساب،)فيما يتعلق باألضرار البدنية،)طبقا ألحكام الظهير الشريف)

رقم)1.84.177)املعتبر بمثابة قانون السالف الذكر.

إذا تم تقديم طلب التعويض قبل تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة)
يوما) ()60( فإن أجل الستين) باإلعالن عن حدوث الواقعة الكارثية،)
املنصوص عليه في الفقرة األوجى أعاله ال يسري إال من تاريخ نشر)

القرار املذكور.

غير أنه،)إذا انصرم أجل الستين))60()يوما قبل نشر مقرر الوزير)
املكلف باملالية املنصوص عليه في املادة)3)من قرار وزير االقتصاد واملالية)
1441 30)من ربيع اآلخر) الصادر في) (3967.19  وإصالح اإلدارة رقم)
برسم) للتعويض  اإلجمالية  األسقف  بتحديد  ()2019 ديسمبر) (27(
الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وشروط وكيفيات تخفيض هذا)
التعويض ومنح تسبيق عنه،)يجب على املؤمن إبالغ املؤمن له بمقترح)
التعويض أو بمبلغ التسبيق عنه داخل أجل أقصاه خمسة عشر))15()

يوما املوالية لتاريخ نشر املقرر املذكور.

يجب على الطالب أن يخبر املؤمن،)بواسطة رسالة مضمونة مع)
 إشعار بالتوصل أو بواسطة إجراء)غير قضائي،)داخل أجل ثالثين))30(
التعويض ملقترح  املتضمنة  الرسالة  استالم  تاريخ  من  ابتداء)  يوما 

أو بمبلغ التسبيق عنه،)بقبول هذا املقترح أو رفضه.

في حالة القبول،)يجب على املؤمن أن يدفع التعويض أو التسبيق)
يوما املواجي لتاريخ) ()21( داخل أجل واحد وعشرين) عن التعويض،)

إخباره بذلك.

املادة)5

والخامسة) والثانية  األوجى  والفقرات  (2 املادة) مقتضيات  تطبق 
أعاله على طلب التعويض التكميلي في حالة) (4 والسادسة من املادة)

تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه.

املادة)6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع اآلخر)1441 )27)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*  *
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:بصفته البدنية األضرار تغطية من له المؤمن يستفيد

:*الواقعة
زلزال □

□    إرهابي فعل □ فيضان
□    شعبية إضطرابات أو فتن □ارتفاع مستوى المياه 

:* الجماعة
:*اإلقليم أو العمالة
: بالحادث اإلشعار تاريخ

: بدني لضرر له المؤمن تعرض حالة في
:السنوي المهني الكسب أو األجر
:الطبية المصاريف مبلغ
:له المؤمن وفاة حالة في

:السنوي المهني الكسب أو األجر
العدد :الحقوق ذوو

.................... األزواج

.................... األصول

.................... الفروع

....................
 كانت الذين اآلخرين الحقوق ذوو

عليهم بالنفقة ملزمة الضحية

....................
 تعولهم الضحية كانت آخرون أشخاص 

عليهم بالنفقة ملزمة تكون أن دون

 البدنية األضرار وصف

  األضرار عن للتعويض اإلجمالي المبلغ تقييم عناصر

□ ال□                                       نعم         الضرر؟ هذا تعويض تم هل

: الكارثية الوقائع ضحايا  تعداد سجل  في التقييد مرجع
..............................................................................................................................................................................................................................................

 طبيعة
 الواقعة
 ومكان
 الحادث
 ووصف
 األضرار
 البدنية
 وعناصر
 تقييم
 المبلغ
 اإلجمالي
للتعويض

□ (التسونامي) البحري المد ارتفاع 

:*الحادث وقوع تاريخ
:*(العنوان) الحادث مكان

....................................................................... ....................................................................... .............................................................

............................................................................... ................................................................................ ..........................................................................

:*التأمين بوليصة رقم
:الطلب هذا موضوع البدنية األضرار نفس تغطي أخرى تأمين عقود

المؤمن التأمين بوليصة رقم العقد نموذج اسم
....................................................... .................................................... ................................................

□العربة مالك □العربة سائق
□العربة مالك كفالة تحت الموجود الطفل □العربة مالك زوج

□ له المؤمن مأموري غير من بالمكان الموجود الشخص □الراكب

:الهاتف :الجنسية
: االلكتروني البريد (...………السفر، جواز أو إ.ت.و.ب) التعريف وثيقة  رقم

: االلكتروني البريد :(...………السفر، جواز أو إ.ت.و.ب) التعريف وثيقة رقم
: له المؤمن مع الرابطة

**له المؤمن هوية
: اإلقامة عنوان : والشخصي العائلي االسم

1 الملحق

 صادر  2214.19 رقم اإلدارة وإصالح والمالية االقتصاد وزير قرار من 2 المادة في عليه المنصوص كارثية واقعة حدوث عن المترتبة البدنية األضرار عن التعويض طلب نموذج
2019 ديسمبر 27 في

:* التأمين مقاولة

 المراجع

:*الطلب تاريخ

:*الطالب هوية
: اإلقامة عنوان : والشخصي العائلي االسم
:الهاتف :الجنسية

ن وذجىطلبىدلتعويضىعنىداضردرىدلبدنيةىدملت3تبةىعنىحدمثىمدقعةىكلرثيةىدملنصوصىعليهىفيىدمللسةى)ىمنىقردرىمزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقمى 0. 0))ى
دلصلسرىفيى3)ىمنىربيعىدآلخرى0  0ى)7)ىسيد 30ى 30))

:بصفته البدنية األضرار تغطية من له المؤمن يستفيد

:*الواقعة
زلزال □

□    إرهابي فعل □ فيضان
□    شعبية إضطرابات أو فتن □ارتفاع مستوى المياه 

:* الجماعة
:*اإلقليم أو العمالة
: بالحادث اإلشعار تاريخ

: بدني لضرر له المؤمن تعرض حالة في
:السنوي المهني الكسب أو األجر
:الطبية المصاريف مبلغ
:له المؤمن وفاة حالة في

:السنوي المهني الكسب أو األجر
العدد :الحقوق ذوو

.................... األزواج

.................... األصول

.................... الفروع

....................
 كانت الذين اآلخرين الحقوق ذوو

عليهم بالنفقة ملزمة الضحية

....................
 تعولهم الضحية كانت آخرون أشخاص 

عليهم بالنفقة ملزمة تكون أن دون

 البدنية األضرار وصف

  األضرار عن للتعويض اإلجمالي المبلغ تقييم عناصر

□ ال□                                       نعم         الضرر؟ هذا تعويض تم هل

: الكارثية الوقائع ضحايا  تعداد سجل  في التقييد مرجع
..............................................................................................................................................................................................................................................

 طبيعة
 الواقعة
 ومكان
 الحادث
 ووصف
 األضرار
 البدنية
 وعناصر
 تقييم
 المبلغ
 اإلجمالي
للتعويض

□ (التسونامي) البحري المد ارتفاع 

:*الحادث وقوع تاريخ
:*(العنوان) الحادث مكان

....................................................................... ....................................................................... .............................................................

............................................................................... ................................................................................ ..........................................................................

:*التأمين بوليصة رقم
:الطلب هذا موضوع البدنية األضرار نفس تغطي أخرى تأمين عقود

المؤمن التأمين بوليصة رقم العقد نموذج اسم
....................................................... .................................................... ................................................

□العربة مالك □العربة سائق
□العربة مالك كفالة تحت الموجود الطفل □العربة مالك زوج

□ له المؤمن مأموري غير من بالمكان الموجود الشخص □الراكب

:الهاتف :الجنسية
: االلكتروني البريد (...………السفر، جواز أو إ.ت.و.ب) التعريف وثيقة  رقم

: االلكتروني البريد :(...………السفر، جواز أو إ.ت.و.ب) التعريف وثيقة رقم
: له المؤمن مع الرابطة

**له المؤمن هوية
: اإلقامة عنوان : والشخصي العائلي االسم

1 الملحق

 صادر  2214.19 رقم اإلدارة وإصالح والمالية االقتصاد وزير قرار من 2 المادة في عليه المنصوص كارثية واقعة حدوث عن المترتبة البدنية األضرار عن التعويض طلب نموذج
2019 ديسمبر 27 في

:* التأمين مقاولة

 المراجع

:*الطلب تاريخ

:*الطالب هوية
: اإلقامة عنوان : والشخصي العائلي االسم
:الهاتف :الجنسية

: لدن من

:(*)
:(**)

.........................................................................................................................................................................

:التالية بالوثائق التعويض طلب يرفق أن يجب
سنه؛ تثبت أخرى وثيقة أي أو الضحية والدة رسم من موجزة نسخة- 

للضحية؛ المهني الكسب أو لألجرة المثبتة الوثائق-  
 قانون بمثابة المعتبر (1984أكتوبر 2 )1405 محرم 6 في الصادر 1.84.177 رقم الشريف الظهير ألحكام طبقا التعويض أو الضرر لتقدير الزمة أخرى وثيقة أي- 

.محرك ذات برية عربات فيها تسببت حوادث في المصابين بتعويض يتعلق
:الحالة حسب التالية، بالوثائق طلبه يرفق أن باألمر المعني على يجب المذكورة، الوثائق على عالوة

 الضحية ستظل الذي الدائم البدني العجز نسبة وتتضمن طبيب طرف من مسلمة نهائية بصفة الضحية جراح استقرار تثبت شهادة للضحية، دائم بدني عجز حالة في (1
به؛ مصابة

:الضحية وفاة حالة في (2
بموته؛ يصرح الذي القضائي الحكم من نسخة مفقود، بشخص األمر تعلق وإذا الضحية وفاة شهادة من نسخة- 
.الضحية حقوق ذوي صفة تثبت وثيقة- 
 بسد القيام معها يستطيع ال عقلية أو بدنية بعاهة مصاب الفرع أن تثبت وثيقة االقتضاء، وعند سنهم تثبت أخرى وثيقة أي أو الضحية فروع والدة رسم من موجزة نسخة- 

. حاجاته

 إجبارية خانة
.فقط"الطالب هوية" الخانة في إليها المشار غير المعلومات ملء  يجب الطالب، نفسه هو له المؤمن يكون عندما

□ (تحديد اسم المؤمنين)مؤمنيين آخرين                                         □                                صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية
.........................................................................................................................................................................

 طبيعة
 الواقعة
 ومكان
 الحادث
 ووصف
 األضرار
 البدنية
 وعناصر
 تقييم
 المبلغ
 اإلجمالي
للتعويض

:بصفته البدنية األضرار تغطية من له المؤمن يستفيد

:*الواقعة
زلزال □

□    إرهابي فعل □ فيضان
□    شعبية إضطرابات أو فتن □ارتفاع مستوى المياه 

:* الجماعة
:*اإلقليم أو العمالة
: بالحادث اإلشعار تاريخ

: بدني لضرر له المؤمن تعرض حالة في
:السنوي المهني الكسب أو األجر
:الطبية المصاريف مبلغ
:له المؤمن وفاة حالة في

:السنوي المهني الكسب أو األجر
العدد :الحقوق ذوو

.................... األزواج

.................... األصول

.................... الفروع

....................
 كانت الذين اآلخرين الحقوق ذوو

عليهم بالنفقة ملزمة الضحية

....................
 تعولهم الضحية كانت آخرون أشخاص 

عليهم بالنفقة ملزمة تكون أن دون

 البدنية األضرار وصف

  األضرار عن للتعويض اإلجمالي المبلغ تقييم عناصر

□ ال□                                       نعم         الضرر؟ هذا تعويض تم هل

: الكارثية الوقائع ضحايا  تعداد سجل  في التقييد مرجع
..............................................................................................................................................................................................................................................

 طبيعة
 الواقعة
 ومكان
 الحادث
 ووصف
 األضرار
 البدنية
 وعناصر
 تقييم
 المبلغ
 اإلجمالي
للتعويض

□ (التسونامي) البحري المد ارتفاع 

:*الحادث وقوع تاريخ
:*(العنوان) الحادث مكان

....................................................................... ....................................................................... .............................................................

............................................................................... ................................................................................ ..........................................................................

:*التأمين بوليصة رقم
:الطلب هذا موضوع البدنية األضرار نفس تغطي أخرى تأمين عقود

المؤمن التأمين بوليصة رقم العقد نموذج اسم
....................................................... .................................................... ................................................

□العربة مالك □العربة سائق
□العربة مالك كفالة تحت الموجود الطفل □العربة مالك زوج

□ له المؤمن مأموري غير من بالمكان الموجود الشخص □الراكب

:الهاتف :الجنسية
: االلكتروني البريد (...………السفر، جواز أو إ.ت.و.ب) التعريف وثيقة  رقم

: االلكتروني البريد :(...………السفر، جواز أو إ.ت.و.ب) التعريف وثيقة رقم
: له المؤمن مع الرابطة

**له المؤمن هوية
: اإلقامة عنوان : والشخصي العائلي االسم

1 الملحق

 صادر  2214.19 رقم اإلدارة وإصالح والمالية االقتصاد وزير قرار من 2 المادة في عليه المنصوص كارثية واقعة حدوث عن المترتبة البدنية األضرار عن التعويض طلب نموذج
2019 ديسمبر 27 في

:* التأمين مقاولة

 المراجع

:*الطلب تاريخ

:*الطالب هوية
: اإلقامة عنوان : والشخصي العائلي االسم
:الهاتف :الجنسية

؛

ى
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2 ملحق

□زلزال :*الواقعة
□إرهابي فعل □فيضان

□شعبية أواضطرابات فتن المياه مستوى ارتفاع □
:*الحادث وقوع تاريخ
:*(العنوان ) الحادث مكان

:*الجماعة
:*اإلقليم أو العمالة

:بالحادث اإلشعار تاريخ
:*معا هما أو استعماله وجه أو المعني المال طبيعة

□ (...فندق)التجارة  السكن□
□مهني  الصناعة□

مصحة□ مستشفى□

:عقاري لملك بالنسبة

:أخرى ألموال بالنسبة

:أخرى ألموال بالنسبة

: لدن من

 : (*)
 :(**)

إجبارية خانة
فقط"الطالب هوية" خانة في إليها غيرالمشار المعلومات مأل  يجب الطالب نفسه هو له المؤمن يكون عندما

...........................................................................................
□ ال□                                       نعم         الضرر؟ هذا تعويض تم هل

□ ( المؤمن اسم تحديد ) اخرين مؤمنين □ الكارثية الوقائع ضد التضامن صندوق
............................................................

مفيدة أخرى وثيقة أي أو فواتير ،صور ،الخبرة تقرير: االقتضاء عند إرفاقها الواجب الوثائق

.........................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

لألضرار اإلجمالي للمبلغ األولي التقدير
:لعقار بالنسبة

:.......................................... العقار محتوى : ................................العقار  

العقار
...................................................................... ......................................................................

...................................................................... ......................................................................

...................................................................... ......................................................................

:.................................................................... الكارثية الوقائع ضحايا تعداد سجل في التقييد مرجع
□(تسونامي) البحري المد ارتفاع

 طبيعة
 الواقعة
 ومكان
 الحادث
 ووصف
 األضرار
 المادية
 وعناصر

 المبلغ تقييم
 اإلجمالي
للتعويض

 معا هما أو استعماله وجه أو طبيعته تحديد مع آخر مال
□

□ محرك ذات برية عربة

........................................... :....................العربة تسجيل  رقم
األضرار  وصف

.....................................................................................................
 العقار محتوى

.................. ................. ..................
.................... ................. ..................

:*التأمين بوليصة رقم
: الطلب موضوع األضرار نفس تغطي أخرى تأمين عقود

العقد نموذج اسم التأمين بوليصة رقم المؤمن
................. .............. ................

:الهاتف :اإلقامة عنوان
:االلكتروني البريد :الهاتف

:االلكتروني البريد

:التسمية :والشخصي العائلي اإلسم
:االجتماعي المقر :الجنسية

:بشركة األمر يتعلق عندما التجاري السجل رقم  :(...…السفر، جواز أو إ.ت.و.ب) التعريف وثيقة رقم

:(...…السفر، جواز أو إ.ت.و.ب) التعريف وثيقة رقم

**له المؤمن هوية

اعتباري شخص ذاتي شخص

 قرار من 3 المادة في عليه المنصوص كارثية واقعة حدوث عن المترتبة المادية األضرار عن التعويض طلب نموذج
2019 ديسمبر 27في صادر  2214.19 رقم اإلدارة وإصالح والمالية االقتصاد وزير

:*التأمين مقاولة

المراجع

:*الطلب تاريخ

* الطالب هوية
:اإلقامة عنوان :والشخصي العائلي اإلسم
:الهاتف :الجنسية
:االلكتروني البريد

2 ملحق

□زلزال :*الواقعة
□إرهابي فعل □فيضان

□شعبية أواضطرابات فتن المياه مستوى ارتفاع □
:*الحادث وقوع تاريخ
:*(العنوان ) الحادث مكان

:*الجماعة
:*اإلقليم أو العمالة

:بالحادث اإلشعار تاريخ
:*معا هما أو استعماله وجه أو المعني المال طبيعة

□ (...فندق)التجارة  السكن□
□مهني  الصناعة□

مصحة□ مستشفى□

:عقاري لملك بالنسبة

:أخرى ألموال بالنسبة

:أخرى ألموال بالنسبة

: لدن من

 : (*)
 :(**)

إجبارية خانة
فقط"الطالب هوية" خانة في إليها غيرالمشار المعلومات مأل  يجب الطالب نفسه هو له المؤمن يكون عندما

...........................................................................................
□ ال□                                       نعم         الضرر؟ هذا تعويض تم هل

□ ( المؤمن اسم تحديد ) اخرين مؤمنين □ الكارثية الوقائع ضد التضامن صندوق
............................................................

مفيدة أخرى وثيقة أي أو فواتير ،صور ،الخبرة تقرير: االقتضاء عند إرفاقها الواجب الوثائق

.........................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

لألضرار اإلجمالي للمبلغ األولي التقدير
:لعقار بالنسبة

:.......................................... العقار محتوى : ................................العقار  

العقار
...................................................................... ......................................................................

...................................................................... ......................................................................

...................................................................... ......................................................................

:.................................................................... الكارثية الوقائع ضحايا تعداد سجل في التقييد مرجع
□(تسونامي) البحري المد ارتفاع

 طبيعة
 الواقعة
 ومكان
 الحادث
 ووصف
 األضرار
 المادية
 وعناصر

 المبلغ تقييم
 اإلجمالي
للتعويض

 معا هما أو استعماله وجه أو طبيعته تحديد مع آخر مال
□

□ محرك ذات برية عربة

........................................... :....................العربة تسجيل  رقم
األضرار  وصف

.....................................................................................................
 العقار محتوى

.................. ................. ..................
.................... ................. ..................

:*التأمين بوليصة رقم
: الطلب موضوع األضرار نفس تغطي أخرى تأمين عقود

العقد نموذج اسم التأمين بوليصة رقم المؤمن
................. .............. ................

:الهاتف :اإلقامة عنوان
:االلكتروني البريد :الهاتف

:االلكتروني البريد

:التسمية :والشخصي العائلي اإلسم
:االجتماعي المقر :الجنسية

:بشركة األمر يتعلق عندما التجاري السجل رقم  :(...…السفر، جواز أو إ.ت.و.ب) التعريف وثيقة رقم

:(...…السفر، جواز أو إ.ت.و.ب) التعريف وثيقة رقم

**له المؤمن هوية

اعتباري شخص ذاتي شخص

 قرار من 3 المادة في عليه المنصوص كارثية واقعة حدوث عن المترتبة المادية األضرار عن التعويض طلب نموذج
2019 ديسمبر 27في صادر  2214.19 رقم اإلدارة وإصالح والمالية االقتصاد وزير

:*التأمين مقاولة

المراجع

:*الطلب تاريخ

* الطالب هوية
:اإلقامة عنوان :والشخصي العائلي اإلسم
:الهاتف :الجنسية
:االلكتروني البريد

ن وذجىطلبىدلتعويضىعنىداضردرىدمللسيةىدملت3تبةىعنىحدمثىمدقعةىكلرثيةىدملنصوصىعليهىفيىدمللسةى)ىمنىقردرىمزيرى
دالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقمى 0. 0))ىصلسرىفيى3)ىمنىربيعىدآلخرى0  0ى)7)ىسيد 30ى 30))

ى
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قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقم) 06.0)))صلسرىفي)

3))منىربيعىدآلخر)0  0 )7))سيد 30) 30)()بتحديدىدلشرمط)

دلودوبىإسردوهلىفيىعقوسىدلتأمينىبرسمىدلض لنىضدىعودقب)

دلوقلئعىدلكلرثية.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

 1-64 السيما املادتين) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 )3)أكتوبر)

و248)منه)؛

 1440 23)من شعبان) 2.18.1009)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

بمدونة) املتعلق  (17.99 رقم) القانون  بتطبيق  ()2019 )29)أبريل)

التأمينات كما وقع تغييره وتتميمه،)السيما املادة األوجى منه)؛

وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي املسؤولية املدنية التي)

يمكن أن تثار بسبب األضرار البدنية أو املادية الالحقة باألغيار والتي)

تسببت فيها عربة برية ذات محرك أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها،)

املشار إليه) (17.99 من القانون رقم) (120 املنصوص عليه في املادة)

الكارثية،) الوقائع  عواقب  ضد  بالضمان  املتعلقة  الشروط  أعاله،)

كما هو محدد في املادة)64-3)من القانون رقم)17.99)السالف الذكر،)

املبينة في امللحق رقم)1)بهذا القرار.

املادة)2

الالحقة) األضرار  يضمن  الذي  التأمين  عقد  يتضمن  أن  يجب 

باألموال الشروط املتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية،)

كما هو محدد في املادة)64-2)من القانون رقم)17.99)السالف الذكر،)

املبينة في امللحق رقم)2)بهذا القرار.

املادة)3

يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي املسؤولية املدنية التي)

يمكن أن تثار بسبب األضرار البدنية الالحقة باألغيار،)غير مأموري)

الشروط) املوجودين باألماكن املنصوص عليها في العقد،) املؤمن له،)

كما هو محدد في) املتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية،)

املادة)64-4)من القانون رقم)17.99)السالف الذكر،)املبينة في امللحق)

رقم)3)بهذا القرار.

املادة)4

على) القرار  بهذا  و3) و2) (1 املالحق) في  الواردة  الشروط  تطبق 

شروط) باقي  على  باألولوية  الكارثية  الوقائع  عواقب  ضد  الضمان 

العقود املشتملة على الضمان املذكور في حالة وجود تعارض بينها.

املادة)5

ال تطبق الشروط املحددة في املالحق)1)و2)و3)بهذا القرار إال على)

الكارثية،) الوقائع  املشتملة على ضمان ضد عواقب  التأمين  عقود 

السالف) (17.99 رقم) القانون  من  (1-64 املادة) في  عليها  املنصوص 

املكتتبة أو التي تم تجديدها ابتداء)من تاريخ دخول القانون) الذكر،)

110.14)املتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية) رقم)

املتعلق بمدونة التأمينات حيز) (17.99 وبتغيير وتتميم القانون رقم)

التنفيذ.

املادة)6

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع اآلخر)1441 )27)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء :  محمد بنشعبون.

*

* *

دمللحقىرقم)0

دلشرمطىدملتعلقةىبللض لنىضدىعودقبىدلوقلئعىدلكلرثية)

دمل نوحىبرسمىعقدىتأمينىدملدؤمليةىدملدنيةىدلتيىي كنىأنىتثلر)

بدببىداضردرىدلبدنيةىأمىدمللسيةىدلالحقةىبلاغيلرىمدلتيىتدببتىفيهل)

عربةىبريةىذدتىمحركىأمىمقطوردتهلىأمىشبهىمقطوردتهل،)دملنصوص)

عليهىفيىدلبند))°)منىدمللسة)64-1)منىدلقلنونىرقم)  .07)دملتعلق)

ب دمنةىدلتأمينلت

1)-))موضوع الضمان(

طبقا للمادة)64-3)من القانون رقم)17.99)السالف الذكر،)يغطي)

الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ما يلي):

1)-)األضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص منقول)

على متن العربة املؤمن عليها،)وكذا األضرار الالحقة بذوي حقوقهم)

على إثر وفاتهم،)عندما تنتج هذه األضرار مباشرة عن واقعة كارثية)

تمس العربة املؤمن عليها)؛
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األضرار الالحقة بالعربة املؤمن عليها والناتجة مباشرة عن) (- (2

واقعة كارثية)؛

3)-)األضرار البدنية التي يتعرض لها مالك العربة وأزواجه وأوالده)

حقوقهم) بذوي  الالحقة  األضرار  وكذا  كفالته،) تحت  املوجودون 

عندما يكون مالك العربة شخصا ذاتيا،)شريطة أن) بسبب وفاتهم،)

تكون هذه األضرار ناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.

2)-))تفعيل الضمان(

ال يمكن تفعيل هذا الضمان إال بعد نشر قرار رئيس الحكومة)

باإلعالن عن حدوث واقعة كارثية في الجريدة الرسمية.

3)-))التصريح بالحادث(

يتعين على املؤمن له إشعار املؤمن أو من يمثله بحدوث كل واقعة)

من شأنها أن تؤدي إجى إثارة ضمان املؤمن،)وذلك بمجرد علمه بها وعلى)

أبعد تقدير خالل العشرين))20()يوما املوالية لحدوثها ما لم يتم تمديد)

هذا األجل من لدن السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

الواقعة) بحدوث  يمثله  من  أو  املؤمن  إشعار  له  للمؤمن  يمكن 

املذكورة بعد انصرام األجل املذكور في حالة االستحالة املطلقة للقيام)

بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة)

قاهرة.

يمكن أن ٌيصرح بالحادث املشار إليه في الفقرة األوجى أعاله من)

طرف مالك العربة أو الضحية.

4)-))القيمة املؤمن عليها()

العربة،) قيمة  عربة  لكل  بالنسبة  عليها  املؤمن  القيمة  تساوي 

وعند االقتضاء،)قيمة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها،)دون أن تتجاوز)

سقف الضمان املحدد بقرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

رقم)4150.19)الصادر في30)من ربيع اآلخر)1441 )27)ديسمبر)2019()

عواقب) ضد  بالضمان  املتعلقة  االشتراكات  أو  األقساط  بتحديد 

الوقائع الكارثية ونسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين املتعلقة)

بهذا الضمان وكذا أسقف الضمان ومبالغ خلوص التأمين.

5)-))خلوص التأمين()

تمنح التغطية برسم هذا الضمان،)بالنسبة لكل عربة بما في ذلك)

مقطوراتها أو شبه مقطوراتها مؤمن عليها،)مع مراعاة خلوص التأمين)

املحدد طبقا ملقتضيات قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

رقم)4150.19)السالف الذكر.

6)-))نطاق الضمان()

 ال يطبق أي شرط من شأنه أن يجعل نطاق الضمان مشروطا

أو يقلصه،)باستثناء)الشروط التي):

أ()تطبق بقوة القانون)؛)

ب()تحدد العربة أو العربات املؤمن عليها)؛

ج()تندرج ضمن الشروط املحددة في هذا امللحق.

7)-)))تقييم األضرار(

 يحدد التعويض عن الضرر البدني املستحق للضحية أو لذوي

وفقا) الضمان  هذا  برسم  فقدانها،) أو  وفاتها  بسبب  حقوقها 

 1405 محرم) (6 الصادر في) (1.84.177 ألحكام الظهير الشريف رقم)

املصابين) بتعويض  يتعلق  قانون  بمثابة  املعتبر  ()1984 أكتوبر) (2(

دون األخذ بعين) في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك،)

من) (17 مع مراعاة أحكام املادة) االعتبار قسط مسؤولية الضحية،)

القانون رقم)17.99)السالف الذكر.

8)-))تخفيض التعويض ومنح تسبيق عنه()))

يمكن أن تكون التعويضات برسم هذا الضمان موضوع تخفيض)

االقتصاد وزير  قرار  بموجب  املحددة  والكيفيات  للشروط   وفقا 

ربيع من  في30) الصادر  (3967.19 رقم) اإلدارة  وإصالح   واملالية 

اإلجمالية األسقف  بتحديد  ()2019 ديسمبر) (27(  1441  اآلخر)

وشروط) الكارثية  الوقائع  عواقب  ضد  الضمان  برسم  للتعويض 

عن) التسبيق  منح  وكذا  املذكور،) التعويض  تخفيض  وكيفيات 

وفقا) التعويض  عن  تسبيق  منح  يتم  الحالة،) هذه  وفي  التعويض.)

للشروط والكيفيات املحددة في القرار املذكور.)

* * * * *

دمللحقىرقم))

دلشرمطىدملتعلقةىبللض لنىضدىعودقبىدلوقلئعىدلكلرثيةىدمل نوح)

برسمىعقدىدلتأمينىدلذيىيغطيىداضردرىدلالحقةىبلامودل،)

دملنصوصىعليهىفيىدلبند)0°)منىدمللسة)64-1)منىدلقلنونىرقم)  .07 

دملتعلقىب دمنةىدلتأمينلت

1)-))موضوع الضمان(

الالحقة) الكارثية األضرار  الوقائع  الضمان ضد عواقب  يغطي 

باألموال املؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.
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2)-))تفعيل الضمان(

ال يمكن تفعيل هذا الضمان إال بعد نشر قرار رئيس الحكومة)

باإلعالن عن حدوث واقعة كارثية في الجريدة الرسمية.

3)-))التصريح بالحادث(

يتعين على املؤمن له إشعار املؤمن أو من يمثله بحدوث كل واقعة)

من شأنها أن تؤدي إجى إثارة ضمان املؤمن،)وذلك بمجرد علمه بها وعلى)

أبعد تقدير خالل العشرين))20()يوما املوالية لحدوثها ما لم يتم تمديد)

هذا األجل من لدن السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

الواقعة) بحدوث  يمثله  من  أو  املؤمن  إشعار  له  للمؤمن  يمكن 

املذكورة بعد انصرام األجل املذكور في حالة االستحالة املطلقة للقيام)

بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة)

قاهرة.

4)-))القيمة املؤمن عليها وخلوص التأمين(

أ()-))القيمة املؤمن عليها(

القيمة القصو ) تساوي القيمة املؤمن عليها بالنسبة لكل مال،)

املؤمنة لهذا املال برسم الضمانات غير الضمان ضد عواقب الوقائع)

الكارثية املمنوحة بموجب نفس العقد،)وذلك دون أن تتجاوز السقف)

 4150.19 املحدد بقرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم)

بتحديد) ()2019 ديسمبر) (27(  1441 اآلخر) ربيع  من  في30) الصادر 

الوقائع) عواقب  ضد  بالضمان  املتعلقة  االشتراكات  أو  األقساط 

الكارثية ونسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين املتعلقة بهذا)

الضمان وكذا أسقف الضمان ومبالغ خلوص التأمين.)

ب()-))خلوص التأمين(

مؤمن) مال  لكل  بالنسبة  الضمان،) هذا  برسم  التغطية  تمنح 

عليه،)مع مراعاة خلوص التأمين املحدد طبقا ملقتضيات قرار وزير)

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم)4150.19)السالف الذكر.

األسقف) تطبق  محالت،) أو  عقارات  عدة  العقد  يغطي  عندما 

وخلوص التأمين عن كل عقار أو محل وعن كل واقعة.

عندما يغطي العقد عدة عربات برية ذات محرك أو مقطورات)

التأمين عن كل عربة يطبق السقف وخلوص   أو شبه مقطورات،)

أو مقطورة أو شبه مقطورة.

يطبق السقف وخلوص) عندما يغطي العقد عدة أموال أخر ،)
التأمين عن كل مال وعن كل واقعة.)غير أنه ال يمكن أن يتجاوز مجموع)
التعويضات املستحقة،)برسم نفس عقد التأمين،)عن األضرار الالحقة)
باألموال املوجودة بنفس العقار أو املحل أحد األسقف املحددة في)
الجدول الثاني الوارد في املادة األوجى من قرار وزير االقتصاد واملالية)
وال) حسب الحالة.) السالف الذكر،) (4150.19 وإصالح اإلدارة رقم)
يمكن أيضا أن يتجاوز مجموع مبالغ خلوص التأمين املطبق على مبالغ)
األضرار أحد مبالغ خلوص التأمين املحددة في نفس الجدول،)حسب)

الحالة.

5)-))نطاق الضمان(

ال يطبق على العقد أي شرط من شأنه أن يجعل نطاق الضمان)
مشروطا أو يقلصه،)باستثناء)الشروط التي):

أ()تطبق بقوة القانون)؛

ب())تحدد املال املؤمن عليه؛)))

ج()تندرج ضمن الشروط))املحددة في هذا امللحق.

6)-))تخفيض التعويض ومنح تسبيق عنه(

يمكن أن تكون التعويضات برسم هذا الضمان موضوع تخفيض)
وفقا للشروط والكيفيات املحددة بموجب قرار وزير االقتصاد واملالية)
1441 من ربيع اآلخر) الصادر في30) (3967.19  وإصالح اإلدارة رقم)
برسم) للتعويض  اإلجمالية  األسقف  بتحديد  ()2019 ديسمبر) (27(
الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وشروط وكيفيات تخفيض)
التعويض املذكور،)وكذا منح التسبيق عن التعويض.)وفي هذه الحالة،)
املحددة والكيفيات  للشروط  وفقا  التعويض  عن  تسبيق  منح   يتم 

في القرار املذكور.

* * * * *

دمللحقىرقم))

دلشرمطىدملتعلقةىبللض لنىضدىعودقبىدلوقلئعىدلكلرثيةىدمل نوح)
برسمىعقوسىدلتأمين،)غي3ىتلكىدملنصوصىعليهلىفيىدلبند))°)من)

دمللسة)64-1)منىدلقلنونىرقم)  .07)دملتعلقىب دمنةىدلتأمينلت،)دلتي)
تغطيىدملدؤمليةىدملدنيةىدلتيىي كنىأنىتثلرىبدببىداضردرىدلبدنية)
دلالحقةىبلاغيلر،)غي3ىمأموريىدملؤمنىلهىدملوووسينىبلاملكن)

دملنصوصىعليهلىفيىدلعقوسىدملذكورة

1)-))موضوع الضمان(

يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية،)األضرار البدنية التي)
يتعرض لها األشخاص،)غير مأموري املؤمن له،)املوجودين باألماكن)
بذوي) الالحقة  األضرار  وكذا  التأمين،) عقد  في  عليها  املنصوص 
حقوقهم بسبب وفاتهم أو فقدانهم،)عندما تنتج هذه األضرار مباشرة)

عن واقعة كارثية.
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2)-)))تفعيل الضمان(

ال يمكن تفعيل هذا الضمان إال بعد نشر قرار رئيس الحكومة)
باإلعالن عن حدوث واقعة كارثية في الجريدة الرسمية.

3)-))التصريح بالحادث(

يتعين على املؤمن له إشعار املؤمن أو من يمثله بحدوث كل واقعة)
من شأنها أن تؤدي إجى إثارة ضمان املؤمن،)وذلك بمجرد علمه بها وعلى)
أبعد تقدير خالل العشرين))20()يوما املوالية لحدوثها ما لم يتم تمديد)

هذا األجل من لدن السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

الواقعة) بحدوث  يمثله  من  أو  املؤمن  إشعار  له  للمؤمن  يمكن 
املذكورة بعد انصرام األجل املذكور في حالة االستحالة املطلقة للقيام)
بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة)

قاهرة.

يمكن أن ٌيصرح بالحادث املشار إليه في الفقرة األوجى أعاله من)
طرف الضحية.)

4)-))نطاق الضمان(

ال يطبق أي شرط من شأنه أن يجعل نطاق الضمان مشروطا)
أو يقلصه،)باستثناء)الشروط التي):

أ()تطبق بقوة القانون)؛)

ب()تحدد املكان أو األماكن املنصوص عليها في عقد التأمين)؛

ج()تندرج))ضمن الشروط املحددة في هذا امللحق.

5)-)))تقييم األضرار(

يحدد التعويض عن الضرر البدني املستحق للضحية أو لذوي)
حقوقها بسبب وفاتها أو فقدانها،)برسم هذا الضمان وفق أحكام الظهير)
الشريف رقم)1.84.177)الصادر في)6)محرم)1405 )2)أكتوبر)1984()
املعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض املصابين في حوادث تسببت فيها)
عربات برية ذات محرك،)دون األخذ بعين االعتبار قسط مسؤولية)
الضحية،)مع مراعاة أحكام املادة)17)من القانون رقم)17.99)السالف)

الذكر.

6)-))تخفيض التعويض ومنح تسبيق عنه(

يمكن أن تكون التعويضات برسم هذا الضمان موضوع تخفيض)
وفقا للشروط والكيفيات املحددة بموجب قرار وزير االقتصاد واملالية)
1441 من ربيع اآلخر) الصادر في30) (3967.19  وإصالح اإلدارة رقم)
برسم) للتعويض  اإلجمالية  األسقف  بتحديد  ()2019 ديسمبر) (27(
الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وشروط وكيفيات تخفيض)
التعويض املذكور،)وكذا منح التسبيق عن التعويض.)وفي هذه الحالة،)
املحددة والكيفيات  للشروط  وفقا  التعويض  عن  تسبيق  منح   يتم 

في القرار املذكور.

قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقم) 053.0 )صلسرىفي)

3))منىربيعىدآلخر)0  0 )7))سيد 30) 30)()بتحديدىداقدلط)

أمىدالشت3دكلتىدملتعلقةىبللض لنىضدىعودقبىدلوقلئعىدلكلرثية)

مندبىدلع ولةىبرسمىعرضىع ليلتىدلتأمينىدملتعلقةىبهذد)

دلض لنىمكذدىأسقفهىممبللغىخلوصىدلتأمين.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

248 املادتين) السيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)2002  )3)أكتوبر)

و248-)2)منه)؛

واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435 

)30)يونيو)2014(،)السيما املادة)2)منه)؛)

 1440 23)من شعبان) 2.18.1009)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

بمدونة) املتعلق  (17.99 رقم) القانون  بتطبيق  ()2019 )29)أبريل)

التأمينات،)كما وقع تغييره وتتميمه،)السيما املادتين األوجى و2)منه)؛

 1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم  وعلى 

بحرية) املتعلق  (104.12 رقم) القانون  بتطبيق  )فاتح ديسمبر)2014()

األسعار واملنافسة،)السيما املادة األوجى منه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة)؛

وعلى قرار الوزير املنتدب لد  رئيس الحكومة املكلف بالشؤون)

 1436 شعبان) من  (13 في) الصادر  (1899.15 رقم) والحكامة  العامة 

والخدمات) واملنتوجات  السلع  قائمة  بتحديد  ()2015 )فاتح يونيو)

املنظمة أسعارها،)كما وقع تتميمه)؛

وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات)؛

وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

إليه) املشار  (17.99 القانون رقم) من  (248 املادة) تطبيقا ألحكام 

تحدد أسقف الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ومبالغ) أعاله،)

خلوص التأمين برسم كل واقعة كارثية كما يلي):
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طبيعةىدملللىدملعنيىأمىموهىدستع للهى

أمىه لىمعل

سقفىدلض لنى

)بللدرهم(
خلوصىدلتأمين

لالستعمال  مخصص  محل  أو  عقار   -  1

أو  )فندق......(  التجاري  أو  الصناعي 

لالستعمال كمستشفى أو مصحة.

5.000.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %15

يساوي 20.000 درهم.

لالستعمال  مخصص  محل  أو  عقار   -  2

السكني.
2.000.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %10

يساوي 7.000 درهم.

3 - عقار أو محل آخر بما في ذلك العقارات 

في طور االنجاز.
3.000.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %15

يساوي 20.000 درهم.

برية ذات محرك  واملقطورات - عربة   4 

أو شبه املقطورات.
200.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %10

يساوي 3.000 درهم.

5 - مال موجود بالعقار أو املحل املخصص 

للسكن.
400.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %15

عليها  املؤمن  القيمة  من   %5 يعادل 

 5.000 الحد  هذا  يتجاوز  أن  دون 

درهم

6 - مال آخر.

1.000.000

أدنى  حد  مع  األضرار  مبلغ  من   %15

عليها  املؤمن  القيمة  من   %5 يعادل 

 10.000 الحد  هذا  يتجاوز  أن  دون 

درهم.

عندما يغطي عقد التأمين أخطار متعلقة بعدة عقارات أو محالت،)

تطبق األسقف وخلوص التأمين املشار إليها في)1()إجى)3()أعاله عن كل)

عقار أو محل وعن كل واقعة.

من الجدول أعاله) ()4 يطبق السقف والخلوص املشار إليهما في)

التأمين الذي يغطي) املمنوح في إطار عقد  برسم الضمان املذكور،)

أو) البدنية  األضرار  بسبب  تـثار  أن  يمكن  التي  املدنية  املسؤولية 

املادية التي تلحق باألغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك،)

بالنسبة ملجموع األضرار الالحقة بالعربة بما في ذلك،)عند االقتضاء،)

مقطوراتها أو شبه مقطوراتها الواردة في العقد واملقرونة بها أثناء)

والخلوص) السقف  يطبق  العربات  تعدد  حالة  وفي  الحادث.) وقوع 

املذكورين عن كل عربة.))

من الجدول أعاله) ()4 يطبق السقف والخلوص املشار إليهما في)

برسم الضمان املذكور،)املمنوح في إطار عقد تأمين األضرار الالحقة)

باألموال املنصوص عليه في البند)1)من املادة)64-1)من القانون رقم)

17.99)السالف الذكر الذي يغطي األضرار الالحقة بعربة برية ذات)

محرك أو مقطورة أو شبه مقطورة،)عن كل عربة أو مقطورة أو شبه)

وفي حال تعدد العربات أو املقطورات أو شبه) مقطورة مؤمن عليها.)

أو) املذكورين عن كل عربة  والخلوص  السقف  يطبق  املقطورات،)

مقطورة أو شبه مقطورة.

عندما يغطي العقد املذكور عدة أموال مشار إليها في)5()و6()أعاله،)

يطبق السقف وخلوص التأمين عن كل مال وعن كل واقعة.)غير أنه)

ال يمكن أن يتجاوز مجموع التعويضات املستحقة،)برسم نفس عقد)

عن األضرار الالحقة باألموال املوجودة بنفس العقار أو) التأمين،)

وال) حسب الحالة.) املحل أحد األسقف املحددة في الجدول أسفله،)

يمكن أيضا أن يتجاوز مجموع مبالغ خلوص التأمين املطبق على مبالغ)

األضرار أحد مبالغ خلوص التأمين املحددة في نفس الجدول أدناه،)

حسب الحالة):

دامودلىدملوووسةىبللعقلرىأمىدملحلىحدبىموهى

دستع لله

دلدقفىداق�ضىى

)بللدرهم(ى

خلوصىدلتأمينىدلقصو ى

)بللدرهم(

مخصص  محل  أو  بعقار  املوجودة  األموال   -  7

لالستعمال الصناعي.
2.500.00020.000

مخصص  محل  أو  بعقار  املوجودة  األموال   -  8

أو لالستعمال  )فندق....(  التجاري  لالستعمال 

كمستشفى أو مصحة.

5.000.00020.000

مخصص  محل  أو  بعقار  املوجودة  األموال   -  9

لالستعمال املنهي.
1.000.00010.000

أو محل مخصص  بعقار  املوجودة  - األموال   10

لالستعمال السكني.
400.0005.000

11 - األموال املوجودة بعقار أو محل آخر بما في 

ذلك العقارات في طور االنجاز، من غير األموال 

أو محل مخصص لالستعمال  بعقار  املوجودة 

املنهي.

2.500.00020.000

املادة)2

السالف) (17.99 رقم) القانون  من  (2-248 املادة) تطبيقا ألحكام 

عواقب) بالضمان ضد  املتعلق  االشتراك  أو  القسط  يحدد  الذكر،)

الوقائع الكارثية الذي يغطي األضرار التي تلحق باألموال غير العربات)

برسم) املمنوح  املقطورات،) واملقطورات وشبه  ذات محرك  البرية 

عقد تأمين األضرار الالحقة باألموال املنصوص عليه في البند)1)من)

املادة)64-1)من القانون رقم)17.99)السالف الذكر،)في)8%)من القسط)

أو االشتراك املتعلق بضمان أو بضمانات األضرار األخر  التي تلحق)

باألموال املذكورة.

ال يمكن أن يتجاوز القسط أو االشتراك السنوي املتعلق بالضمان)

 ضد عواقـب الوقائع الكارثية املشار إليه في الفقرة السابقة سقف

مائة ألف))100.000()درهم.)عندما تفوق مدة العقد سنة أو تقل عن)

ذلك،)يحدد السقف السالف الذكر حسب نسبة التناسب الزمني.

إجى) ()1 عندما يغطي العقد عدة عقارات أو محالت مشار إليها في)

يطبق السقف املحدد من الجدول الوارد في املادة األوجى أعاله،) ()3 

في الفقرة الثانية أعاله عن كل عقار أو محل.
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5()و6()من الجدول) عندما يغطي العقد عدة أموال مشار إليها في)
السالف الذكر،)يطبق السقف املحدد في الفقرة الثانية أعاله عن كل)

مال.

املادة)3

يحدد القسط أو االشتراك املتعلق بالضمان ضد عواقب الوقائع)
أو) برية ذات محرك  بعربة  الالحقة  الذي يغطي األضرار  الكارثية 
مقطورة أو شبه مقطورة،)املمنوح برسم عقد تأمين األضرار الالحقة)
باألموال املنصوص عليه في البند)1)من املادة)64-1)من القانون رقم)
املتعلق) االشتراك  أو  القسط  1,5%من  في) الذكر،) السالف  (17.99
بضمان أو بضمانات األضرار األخر  التي تلحق بالعربة أو املقطورة)

أو شبه املقطورة املمنوح بموجب العقد املذكور.

املادة)4

يحدد القسط أو االشتراك املتعلق بالضمان ضد عواقب الوقائع)
 17.99 رقم) القانون  من  (3-64 املادة) في  عليه  املنصوص  الكارثية 
السالف الذكر،)واملمنوح بموجب عـقد التأمين الذي يغطي املسؤولية)
املدنية التي يمكن أن تـثار بسبب األضرار البدنية أو املادية التي تلحق)
باألغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك،)في نسبة من القسط)

أو االشتراك املتعلق بضمان املسؤولية املدنية السالف الذكر تساوي):

-)2%)بالنسبة للعربات املخصصة للنقل العمومي للمسافرين)؛

-)3,5%)بالنسبة للعربات املخصصة لالستعماالت األخر .

 املادة)5

يحدد القسط أو االشتراك املتعلق بالضمان ضد عواقب الوقائع)
 17.99 رقم) القانون  من  (4-64 املادة) في  عليه  املنصوص  الكارثية 
السالف الذكر،)واملمنوح بموجب عـقد التأمين الذي يغطي املسؤولية)
املدنية التي يمكن أن تـثار بسبب األضرار البدنية التي تلحق باألغـيار)
غـير مأموري املؤمن له املوجودين باألماكن املنصوص عليها في العقد)
2%)من القسط أو االشتراك املتعلق بضمان املسؤولية) في) املذكور،)

املدنية املذكور.)

املادة)6

املتعلقة) التأمين  عمليات  عرض  برسم  العمولة  نسبة  تحدد 
بالضمان ضد عـواقـب الوقائع الكارثية في)3%)من القسط أو االشتراك)

املتعلق بهذا الضمان صافي من الرسوم.

املادة)7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع اآلخر)1441 )27)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء :  محمد بنشعبون.

قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقم) 67.0 ))صلسرىفي)

3))منىربيعىدآلخر)0  0 )7))سيد 30) 30)()بتحديدىداسقف)

دلوقلئع) عودقبى ضدى دلض لنى برسمى للتعويضى دإلو لليةى

ممنح) دلتعويضى هذدى تخفيضى مكيفيلتى مشرمطى دلكلرثيةى

تدبيقىعنه.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)3)أكتوبر)2002(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)السيما املادة)64-)7)منه)؛

 1440 23)من شعبان) 2.18.1009)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

بمدونة) املتعلق  (17.99 رقم) القانون  بتطبيق  ()2019 )29)أبريل)

التأمينات،)كما وقع تغييره وتتميمه،)السيما املادة األوجى منه)؛

وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يحدد السقف االجماجي للتعويض برسم كل واقعة كارثية في):

- ثالثة )3( ماليير درهم إذا تعلق األمر بواقعة كارثية يرجع السبب 

فيها إجى عامل طبيعي ؛

- ثالثمائة )300( مليون درهم إذا تعلق األمر بواقعة كارثية يرجع 

السبب فيها إجى الفعل العنيف لإلنسان.

يحدد السقف االجماجي للتعويض برسم كل سنة في):

- تسعة )9( ماليير درهم إذا تعلق األمر بواقعة كارثية يرجع السبب 

فيها إجى عامل طبيعي ؛

- ستمائة )600( مليون درهم إذا تعلق األمر بواقعة كارثية يرجع 

السبب فيها إجى الفعل العنيف لإلنسان.

املادة)2

بعد نشر قرار رئيس الحكومة باإلعالن عن حدوث واقعة كارثية،)

استنادا،) املذكورة  الواقعة  عن  الناتجة  األضرار  حجم  تقييم  يتم 

إجى التقييم اإلجماجي األوجي لألضرار املنجز من طرف لجنة) السيما 

املتعلق) (110.14 رقم) القانون  من  (13 املادة) في  إليها  املشار  الخبرة 

 بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون

رقم)17.99)املتعلق بمدونة التأمينات،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.16.152)بتاريخ)21)من ذي القعدة)1437 )25)أغسطس)2016(.
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يتخذ الوزير املكلف باملالية،)بناء)على نتائج تقييم حجم األضرار)

املنصوص عليه في الفقرة األوجى أعاله،)خالل الخمسة عشر))15()يوما)

املوالية لتاريخ نشر قرار رئيس الحكومة باإلعالن عن حدوث واقعة)

كارثية،)مقررا يق�ضي):

ضد) الضمان  برسم  املستحقة  التعويضات  تخفيض  بعدم  ()1

عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة)64-1)من القانون)

رقم)17.99)السالف الذكر)؛)أو

الضمان) للتعويضات املستحقة برسم  تقييم إجماجي  بإعداد  ()2

املذكور أعاله،)داخل أجل أقصاه ثالثة))3()أشهر من تاريخ نشر قرار)

رئيس الحكومة املذكور،)قبل اتخاذ مقرر بتخفيض التعويضات،)عند)

االقتضاء.

املادة)3

يتخذ الوزير املكلف باملالية،)استنادا إجى نتائج التقييم املنصوص)

عليه في)2()من املادة)2)أعاله،)مقررا يق�ضي بعدم تخفيض التعويضات)

عندما يكون املعامل)r1)يساوي أو يفوق)%140.

بحيث يكون):)

r1 = D1/M1)؛

M1):)التقييم املنصوص عليه في)2()من املادة)2)أعاله)؛

D1):)املبلغ اإلجماجي املتوفر املحدد على النحو التاجي:

.D1(=(Min()PGE,(PGA-S1(

بحيث يكون):

PGE):)السقف اإلجماجي للتعويض برسم كل واقعة كارثية املحدد)

في املادة األوجى أعاله،)حسب الحالة)؛

PGA):)السقف اإلجماجي للتعويض برسم كل سنة املحدد في املادة)

األوجى أعاله،)حسب الحالة)؛

S1):)تكلفة حوادث الوقائع الكارثية التي وقعت خالل نفس السنة)

طبيعة) حسب  تحتسب  التقييم،) موضوع  الواقعة  حدوث  وقبل 

الوقائع املذكورة.

عندما يقل املعامل)r1)املنصوص عليه في الفقرة األوجى أعاله عن)

140%،)يتخذ الوزير املكلف باملالية مقررا يق�ضي):

املؤمنين يحتسب وفق) التعويض من لدن  بمنح تسبيق عن  ()1

 .A=T*I(الصيغة التالية

)بحيث يكون):

A):))مبلغ التسبيق)؛)

I):)مبلغ التعويض املحدد دون تخفيض)؛)

.)80%* r1/1,4( : T

2()بإعداد تقييم إجماجي ثان للتعويضات املستحقة برسم الضمان)

ضد عواقب الوقائع الكارثية،)داخل أجل أقصاه نهاية الشهر الثالث)

من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة باإلعالن عن) ابتداء) ()13( عشر)

حدوث الواقعة الكارثية.

املادة)4

يتخذ الوزير املكلف باملالية،)استنادا إجى نتائج التقييم املنصوص)

عليه في)2()من الفقرة الثانية من املادة)3)أعاله،)مقررا يق�ضي):)

.C=Max()i2-m,(0((:(يحتسب كما يلي(C(1()بأداء)املؤمنين تعويضا تكميليا

بحيث يكون:

m):)املبلغ الذي سبق منحه من لدن املؤمن برسم الحادث املعني)؛

)i2(=(I*Min)r2,1)،)بحيث يكون)I)مبلغ التعويض بدون تخفيض.

r2 = D2/M2،)بحيث يمثل)M2)التقييم املنصوص عليه في)2()من)

الفقرة الثانية من املادة)3)أعاله،)وD2)املبلغ اإلجماجي املتوفر يحتسب)

وفق صيغة)D1)الواردة في املادة)3)أعاله بعد تحيين)S1)إجى غاية نهاية)

الشهر الثاني عشر))12()من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة باإلعالن)

عن حدوث الواقعة الكارثية)؛

برسم) املستحقة  للتعويضات  نهائي  إجماجي  تقييم  بإعداد  ()2

الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية،)داخل أجل أقصاه نهاية الشهر)

الحكومة) رئيس  تاريخ نشر قرار  من  ابتداء) ()37( والثالثين) السابع 

باإلعالن عن حدوث الواقعة الكارثية.
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املادة)5

يحدد الوزير املكلف باملالية،)استنادا إجى نتائج التقييم املنصوص)

لحساب) (r3 املعامل) قيمة  بمقرر  أعاله،) (4 املادة) من  ()2 في) عليه 

التعويضات النهائية املستحقة برسم كل حادث))i3(،)والذي يتم وفق)

.i3=(I*Min)r3,1((:الصيغة التالية

بحيث يكون):

I):)مبلغ التعويض بدون تخفيض)؛)

r3 = D3/M3،)بحيث يمثل)M3)التقييم املنصوص عليه في)2()من)

 D1 املبلغ اإلجماجي املتوفر يحتسب وفق صيغة) (D34)أعاله،)و املادة)

الواردة في املادة)3)أعاله بعد تحيين)S1)إجى غاية نهاية الشهر السادس)

عن) باإلعالن  الحكومة  رئيس  قرار  نشر  تاريخ  من  ()36( والثالثين)

حدوث الواقعة الكارثية.

i3)املبلغ الذي سبق منحه من لدن املؤمن برسم) إذا تجاوز املبلغ)

الحادث املعني،)يجب على املؤمن أن يؤدي تكملة التعويض الذي ينتج)

عن الفرق بين هذين املبلغين.)

املادة)6

تنشر بالجريدة الرسمية املقررات الواردة في املواد)2)إجى)5)من هذا)

القرار.

3)و4)و5)من) يجب أن تتضمن املقررات املنصوص عليها في املواد)

هذا القرار املعامالتr1)أو)r2)أو)r3،)حسب الحالة.

املادة)7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع اآلخر)1441 )27)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء :  محمد بنشعبون.

صلسر) قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقم) 6.0 3))
بتت يمىقردر) 0  0 )7))سيد 30) 30)() 3))منىربيعىدآلخر) في)
دلوزيرىدملنتدبىلد ىرئيسىدلحكومةىدملكلفىبللشؤمنىدلعلمة)
0 (6 شعبلن) منى (0( في) دلصلسرى (08  .05 رقم)  مدلحكلمةى
دملنتوولت) مى دلدلعى قلئ ةى بتحديدى ()(305 يونيو) )فلتحى

مدلخدملتىدملنظ ةىأسعلرهل.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

األسعار واملنافسة،)والسيما املادة االوجى منه؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  يتعلق  )30)أكتوبر)2019()

وإصالح اإلدارة)؛

وبعد االطالع على قرار الوزير املنتدب لد  رئيس الحكومة املكلف)
بالشؤون العامة والحكامة رقم)1899.15)الصادر في)13)من شعبان)1436 
)فاتح يونيو)2015()بتحديد قائمة السلع واملنتوجات والخدمات املنظمة)

أسعارها،)كما وقع تتميمه)؛

وبعد استشارة مجلس املنافسة)؛

وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

املرفق) (1 رقم) بامللحق  املحددة  القائمة  التاجي  النحو  على  تتمم 
بالقرار املشار إليه أعاله رقم)1899.15)الصادر في)13)من شعبان)1436 

)فاتح يونيو)2015( :

»دمللحقىرقم)0

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

أجل  من  والتطبيقية  النظرية  التكوينية  الدروس  تعريفة   -  «
»الحصول على رخصة السياقة ؛

» - األقساط أو االشتراكات املتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع 
»الكارثية ونسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين املتعلقة 

»بهذا الضمان.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع اآلخر)1441 )27)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء :  محمد بنشعبون.
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نصوصىخلصة

 مرسومىرقمىى2.19.1012ىصلسرىفيى05ىمنىربيعىدآلخرى0  0ى))0ىسيد 30ى 30)(ىبتحديدىدمللكىدلع وميىدلبحري
لل قطعىدمل تدىملىبينىأمكنيتىمبوودمرىدلتلبعىللنفوذىدلت3دبيىلج لعةىملديدىبإقليمىبوودمر

رئيس الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف الصادر في)7)شعبان)1332))فاتح يوليو)1914()املتعلق بامللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه،
وال سيما الفصلين األول والسابع منه)؛

وبعد االطالع على ملف البحث العمومي املباشر خالل الفترة املمتدة من)15)أبريل إجى)14)ماي)2019)بمكاتب قيادة ملسيد)
بإقليم بوجدور)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

يحدد امللك العمومي البحري للمقطع املمتد ما بين أوكنيت وبوجدور التابع للنفوذ الترابي لجماعة ملسيد بإقليم بوجدور،)
1/2000)امللحقة بأصل هذا) B210)املعلم عليها باللون األحمر على التصاميم التجزيئية،)ذات املقياس) إجى الوتد) (B1 من الوتد)

املرسوم ووفق جدول إحداثيات الحدود اآلتي بعده):

-)ودملىإحددثيلتىدلحدمس)-
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إإحددثيلتىدلحدمس أرقلم إإحددثيلتىدلحدمس أرقلم



00 3( الجريدة الرسميةعدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019( 

.-)يودع نظير من التصاميم املشار إليها في املادة األوجى أعاله بجماعة ملسيد بإقليم بوجدور،)وباملحافظة على) املادة الثانية)

األمالك العقارية وبمصلحة املسح العقاري بالعيون.

املادة الثالثة).-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إجى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء.

وحرر بالرباط في)15)ربيع اآلخر)1441 )12)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز  والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 0  0 دآلخر) ربيعى منى ((3 في) صلسرى رقم)   . 0.)) مرسومى

 )07)سيد 30) 30)()بلملودفقةىعل ىدلتص يمىمدلنظلمىدملتعلقىبه

بإقليم) لعرم�ضيى سيديى و لعةى مركزى لتهيئةى دملوضوعينى

دلصويرةىمبلإلعالنىأنىفيىذلكىمنفعةىعلمة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

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

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم  وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)29)مارس)2018)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة سيدي لعرو�ضي خالل)

الفترة املمتدة من)8)فبراير إجى)9)مارس)2019)؛

خالل) املجتمع  لعرو�ضي  سيدي  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ)12)مارس)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)20)يونيو)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي):

املادة األوجى

 يوافق على التصميم رقم)AUESS/PA/03/2018)والنظام املتعلق به

الصويرة) بإقليم  لعرو�ضي  سيدي  جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

ما جاء تنفيذ  لعرو�ضي  سيدي  جماعة  مجلس  رئيس  إجى   يسند 

في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من ربيع اآلخر)1441 )17)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

 0  0 دآلخر) ربيعى منى ((3 في) صلسرى ((.0 .  6 رقم) مرسومى

 )07)سيد 30) 30)()بلملودفقةىعل ىدلتص يمىمدلنظلمىدملتعلقىبه

دملوضوعينىلتهيئةىو لعةىديي3ىبإقليمىآسفيىمبلإلعالنىأنىفي)

ذلكىمنفعةىعلمة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

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

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم  وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)8)نوفمبر)2017)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة ايير خالل الفترة املمتدة)

من)30)يناير إجى غاية)28)فبراير)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة ايير املجتمع خالل دورته االستثنائية)

املنعقدة بتاريخ)6)مارس)2019)؛
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وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي):

املادة األوجى

به) املتعلق  والنظام  رقم 01/2018) التصميم  على  يوافق 

واملوضوعين لتهيئة جماعة ايير بإقليم آسفي وباإلعالن أن في ذلك)

منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إجى رئيس مجلس جماعة ايير تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم)

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من ربيع اآلخر)1441 )17)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

دآلخر0  0  ربيعى منى ((( في) صلسرى ((.0 .03(6 رقم) مرسومى

بلإلذنىللشركةىدلوطنيةىللطرقىدلديلرة) )3))سيد 30) 30)()

بلملغربىبإصددرىسنددتىقرضىوديدةىمقلبلىسنددتىقرض)

قدي ةىمدتفيدةىمنىض لنىدلدملةىمغي3ىمدتهلكة.

رئيس الحكومة،

بناء)على الفصل)90)من الدستور)؛

وعلى املرسوم رقم)2.05.960)الصادر في)15)من جماد  األوجى)1426 

في شأن ضمان الدولة لالقتراضات التي تصدرها) ()2005 يونيو) (23(

الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب في حدود مبلغ ال يتجاوز)

ملياري))2.000.000.000()درهم)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.135)الصادر في)15)من ربيع األول)1430 

في شأن ضمان الدولة لالقتراضات التي تصدرها) ()2009 مارس) (13(

الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب في حدود مبلغ ال يتجاوز)

ثالثة ماليير))3.000.000.000()درهم)؛

وعلى املرسوم رقم)2.10.131)الصادر في)21)من ربيع اآلخر)1431 

التي تصدرها) الدولة لالقتراضات  في شأن ضمان  ()2010 أبريل) (7(

الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب في حدود مبلغ ال يتجاوز)

ثالثة ماليير))3.000.000.000()درهم)؛

 1432 من محرم) (23 في) الصادر  (2.10.575 وعلى املرسوم رقم)

)29)ديسمبر)2010()في شأن ضمان الدولة لالقتراضات التي تصدرها)

مليارين) مبلغ  حدود  في  باملغرب  السيارة  للطرق  الوطنية  الشركة 

وخمسمائة مليون))2.500.000.000()درهم)؛

وعلى املرسوم رقم)2.12.79)الصادر في)22)من ربيع اآلخر)1433 

)15)مارس)2012()بشأن ضمان الدولة لالقتراضات بواسطة السندات)

التي تصدرها الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب في حدود مبلغ)

مليارين وخمسمائة مليون))2.500.000.000()درهم)؛

 1434 اآلخر) ربيع  (8 في) الصادر  (2.13.53 رقم) املرسوم  وعلى 

)19)فبراير)2013()بشأن ضمان الدولة لالقتراضات بواسطة السندات)

التي تصدرها الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب في حدود مبلغ)

مليار وثمانمائة مليون))1.800.000.000()درهم)؛

وعلى املرسوم رقم)2.14.176)الصادر في)29)من جماد  األوجى)1435 

)31)مارس)2014()بشأن ضمان الدولة لالقتراضات بواسطة السندات)

التي تصدرها الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب في حدود مبلغ)

مليار وسبعمائة وخمسين مليون))1.750.000.000()درهم)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة):

رسم ما يلي :

املادة األوجى

يؤذن للشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب بإصدار سندات)

قرض جديدة))مقابل سندات قرض غير مستهلكة مستفيدة من ضمان)

الدولة بموجب املراسيم املشار إليها أعاله.

املادة الثانية

القرض) سندات  برسم  أصال  املمنوح  الدولة  ضمان  يحول 

بمبلغ إجماجي) املادة األوجى أعاله  في  إليه  موضوع االستبدال املشار 

قدره سبع مليارات ومئتان وثمانية وثالثون مليون وثالثمائة ألف)

)7.238.300.000()درهم،)إجى سندات القرض الجديدة التي تصدرها)

الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب في السوق املالية الوطنية.
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املادة الثالثة

تحدد كيفيات إصدار سندات القرض الجديدة املشار إليها في املادة)

األوجى أعاله بقرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

املادة الرابعة

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إجى  يسند 

املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع اآلخر1441 )20)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قردرىلوزيرىدلصحةىرقمى 0. )7)ىصلسرىفيى00ىمنىصفرى0  0
)03ىأكتوبرى 30)(ىبتفويضىدإلمضلء

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.06.656)الصادر في)24)من ربيع األول)1428

)13)أبريل)2007()املتعلق بالتنظيم االستشفائي)؛

 1436 شوال) (7 في) الصادر  (2.14.562 رقم) املرسوم  وعلى 

)24)يوليو)2015()بتطبيق القانون إطار رقم)34.09)املتعلق باملنظومة)

العالجات) تنظيم عرض  يخص  فيما  العالجات،) وبعرض  الصحية 

والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

الجهوي) املدير  الصفي،) اللـه  عبد  موالي  الدكتور  إجى  يفوض 

للصحة بجهة كلميم)-)واد نون،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الصحة على)

الترابي) االختصاص  في حدود  التالية  املناصب  في  التعيين  مقررات 

للمديرية الجهوية للصحة بالجهة املذكورة):

واإلقليمية  الجهوية  االستشفائية  باملراكز  األقطاب  رؤساء   -
واملستشفيات التابعة لهذه املراكز ؛

بمركز  تقنية   - طبية  أو  طبية  مصلحة  أو  قسم  رئيس  طبيب   -
استشفائي أو بمستشفى ؛

- ممرض رئيس بقسم أو بمصلحة طبية أو طبية - تقنية بمركز 
استشفائي أو مستشفى ؛

- طبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األول 
والثاني ؛

- ممرض رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األول 
والثاني ؛

- ممرض رئيس مستوصف قروي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 قـــردرىلوزيرىدلصحةىرقمى 5.0)7)ىصلسرىفيى00ىمنىصفرى0  0
)03ىأكتوبرى 30)(ىبتفويضىدإلمضلءىمدملصلسقةىعل ىدلصفقلت

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
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قرر ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى املدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري)

املراكز االستشفائية ونوابهم املبينة أسماؤهم في الجدول امللحق بهذا)

القرار اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق املتعلقة)

في ذلك األوامر الصادرة) بما  لهم  التابعة  للمصالح  باملهام املوكولة 

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إجى املدير الجهوي للصحة واملندوبين املشار إليهم)

أعاله ونوابهم اإلمضاء)أو التأشير))نيابة عن وزير الصحة على األوامر)

بصرف أو تحويل االعتمادات الخاصة باملصالح التابعة لهم برسم)

امليزانية العامة لوزارة الصحة وكذا الحساب الخصو�ضي للخزينة)

النفقات املسمى) (3.2.0.0.1.12.001 املداخيل) (3.1.0.0.1.12.001 رقم)

»الحساب الخاص بالصيدلية املركزية«)وعلى الوثائق))املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة)

باالعتمادات املذكورة.

املادة الثالثة

الصحة) وزارة  ومندوبي  للصحة  الجهوي  املدير  إجى  يفوض 

املصادقة) ( ومديري املراكز االستشفائية ونوابهم املشار إليهم أعاله)

على الصفقات املبرمة لفائدة املصالح التابعة لهم عن طريق طلبات)

التفاوض وكذا فسخها وعلى) أو عن طريق  أشكالها  بكل  العروض 

جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):

مدالستشلرةى دلعرمضى طلبلتى طريقى عنى دمل30مةى *ىدلصفقلتى

دملع لريةىمدملبلردةىدلتيىيفوقىمبلغهلى:

والتي للصحة  الجهوية  للمديرية  بالنسبة  درهم   5.000.000  - 

طرف  من  عليها  املصادقة  بعد  إال  تنفيذها  في  البدء  ال يمكن 

السلطات املختصة باإلدارة املركزية ؛

- 2.000.000 درهم بالنسبة ملندوبية وزارة الصحة والتي ال يمكن 

البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي 

للصحة الذي توجد املندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 

5.000.000 درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب 

عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة 

عليها ؛

-)1.000.000)درهم فيما يخص ميزانية االستثمار بالنسبة):

( في تنفيذها)• للمركز االستشفائي الجهوي والتي ال يمكن البدء)

إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة الذي)

يوجد املركز داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود)5.000.000 

درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها)

على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها)؛

( للمركز االستشفائي اإلقليمي والتي ال يمكن البدء)في تنفيذها)•

الصحة) وزارة  مندوب  طرف  من  عليها  املصادقة  إال بعد 

الترابي) نفوذه  املركز داخل  الذي يوجد  أو اإلقليم  بالعمالة 

وذلك في حدود)2.000.000)درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا)

املبلغ األخير وجب عرضها على املدير الجهوي للصحة املعني)

قصد املصادقة عليها في حدود)5.000.000)درهم وإذا فاق مبلغ)

الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة)

باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها)؛

*)دلصفقلتىدلتفلمضيةىدلتيىيفوقىمبلغهل):

والتي للصحة  الجهوية  للمديرية  بالنسبة  درهم   1.000.000  - 

ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية ؛

- 500.000 درهم بالنسبة للمندوبية واملركز االستشفائي الجهوي 

واإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها 

من طرف املدير الجهوي للصحة املعني في حدود 1.000.000 درهم 

وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

*  *
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دلجدملىدمللحق

دلنودبدملفوضىإليهمدالختصلصىدلت3دبي

 وهة

كل يمى-ىمدسى

نون

 جهة كلميم -

واد نون

الدكتور موالي عبد الـله الصفي، 

بوالية  للصحة  الجهوي  املدير 

جهة كلميم - واد نون.

السيد زواد عفيف، رئيس مصلحة 

واللـــــوجيستيــــك  املـــاليـــــة  املــــــوارد 

والشراكة.

إقليم كلميم

مندوبة  بعيش،  الدكتورة فدو  
وزارة الصحة بإقليم كلميم.

رئيس  الزرقان،  الحسن  السيد 
املصلحة اإلدارية  واالقتصادية.

كيواس،  العزيز  عبد  الدكتور 
مدير املركز االستشفائي الجهوي 

بكلميم.

السيدة نعيمة كمايسين، رئيسة 
بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم أسا - الزاك

السيد عبد الخالق علو، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم أسا - الزاك 

بالنيابة.

رئيس  علو،  الخالق  عبد  السيد 
املصلحة اإلدارية  واالقتصادية.

مديرة  لعمارتي،  سهام  السيدة 
املركز االستشفائي اإلقليمي بأسا 

- الزاك.

السيد السالك منصوري، رئيس 
بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم طانطان

الناية،  سيد  محمد  الدكتور 
بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

طانطان بالنيابة.

السيد فريد خونا، رئيس املصلحة 
اإلدارية  واالقتصادية.

الناية،  سيد  محمد  الدكتور 
مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بطانطان بالنيابة.

السيد أيوب يحيى، رئيس قطب 
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم سيدي إفني

مندوب  املختار،  زابيال  السيد 
وزارة الصحة بإقليم سيدي إفني.

السيد بابا لبكام، رئيس املصلحة 
اإلدارية واالقتصادية.

الدكتور عادل امليم، مدير املركز 
بسيدي  اإلقليمي  االستشفائي 

إفني.

قطب  رئيس  لبكام،  بابا  السيد 
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

 قردرىلوزيرىدلصحةىرقمى 6.0)7)ىصلسرىفيى00ىمنىصفرى0  0
)03ىأكتوبرى 30)(ىبتفويضىدإلمضلء

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.06.656)الصادر في)24)من ربيع األول)1428
)13)أبريل)2007()املتعلق بالتنظيم االستشفائي)؛

 1436 شوال) (7 في) الصادر  (2.14.562 رقم) املرسوم  وعلى 
)24)يوليو)2015()بتطبيق القانون إطار رقم)34.09)املتعلق باملنظومة)
العالجات) تنظيم عرض  يخص  فيما  العالجات،) وبعرض  الصحية 

والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

الجهوي) املدير  بنحمادي،) الرحمان  عبد  الدكتور  إجى  يفوض 

نيابة عن وزير الصحة) اإلمضاء) خنيفرة،) (- للصحة بجهة بني مالل)

على مقررات التعيين في املناصب التالية في حدود االختصاص الترابي)

للمديرية الجهوية للصحة بالجهة املذكورة):

واإلقليمية  الجهوية  االستشفائية  باملراكز  األقطاب  رؤساء   -

واملستشفيات التابعة لهذه املراكز ؛

بمركز  تقنية   - طبية  أو  طبية  مصلحة  أو  قسم  رئيس  طبيب   -

استشفائي أو بمستشفى ؛

- ممرض رئيس بقسم أو بمصلحة طبية أو طبية - تقنية بمركز 

استشفائي أو مستشفى ؛

- طبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األول 

والثاني ؛

- ممرض رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األول 

والثاني ؛

- ممرض رئيس مستوصف قروي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 قـــردرىلوزيرىدلصحةىرقمى 7.0)7)ىصلسرىفيى00ىمنىصفرى0  0

)03ىأكتوبرى 30)(ىبتفويضىدإلمضلءىمدملصلسقةىعل ىدلصفقلت

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛
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 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى املدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري)

املراكز االستشفائية ونوابهم املبينة أسماؤهم في الجدول امللحق بهذا)

القرار اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق املتعلقة)

في ذلك األوامر الصادرة) بما  لهم  التابعة  للمصالح  باملهام املوكولة 

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إجى املدير الجهوي للصحة واملندوبين املشار إليهم أعاله)

 ونوابهم اإلمضاء)أو التأشير))نيابة عن وزير الصحة على األوامر بصرف

برسم) لهم  التابعة  باملصالح  الخاصة  االعتمادات  تحويل  أو 

امليزانية العامة لوزارة الصحة وكذا الحساب الخصو�ضي للخزينة)

النفقات املسمى) (3.2.0.0.1.12.001 املداخيل) (3.1.0.0.1.12.001 رقم)

»الحساب الخاص بالصيدلية املركزية«)وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة)

باالعتمادات املذكورة.

املادة الثالثة

الصحة) وزارة  ومندوبي  للصحة  الجهوي  املدير  إجى  يفوض 

ومديري املراكز االستشفائية ونوابهم املشار إليهم أعاله املصادقة)

على الصفقات املبرمة لفائدة املصالح التابعة لهم عن طريق طلبات)

التفاوض وكذا فسخها وعلى) أو عن طريق  أشكالها  بكل  العروض 

جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):

مدالستشلرةى دلعرمضى طلبلتى طريقى عنى دمل30مةى دلصفقلتى *ى

دملع لريةىمدملبلردةىدلتيىيفوقىمبلغهلى:

والتي للصحة  الجهوية  للمديرية  بالنسبة  درهم   5.000.000  - 

طرف  من  عليها  املصادقة  بعد  إال  تنفيذها  في  البدء  يمكن  ال 

السلطات املختصة باإلدارة املركزية ؛

- 2.000.000 درهم بالنسبة ملندوبية وزارة الصحة والتي ال يمكن 
البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي 

للصحة الذي توجد املندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 

5.000.000 درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب 

عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة 

عليها ؛

-)1.000.000)درهم فيما يخص ميزانية االستثمار بالنسبة):

( في تنفيذها•  للمركز االستشفائي الجهوي والتي ال يمكن البدء)

إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة الذي)

يوجد املركز داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود)5.000.000 

درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها)

على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها)؛

(  للمركز االستشفائي اإلقليمي والتي ال يمكن البدء)في تنفيذها•

الصحة) وزارة  مندوب  طرف  من  عليها  املصادقة  بعد  إال 

بالعمالة أو اإلقليم الذي يوجد املركز داخل نفوذه الترابي)

وذلك في حدود)2.000.000)درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا)

املبلغ األخير وجب عرضها على املدير الجهوي للصحة املعني)

قصد املصادقة عليها في حدود)5.000.000)درهم وإذا فاق مبلغ)

الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة)

باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها)؛

*)دلصفقلتىدلتفلمضيةىدلتيىيفوقىمبلغهل):

والتي للصحة  الجهوية  للمديرية  بالنسبة  درهم   1.000.000  - 

ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية ؛

- 500.000 درهم بالنسبة للمندوبية واملركز االستشفائي الجهوي 

واإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها 

من طرف املدير الجهوي للصحة املعني في حدود 1.000.000 درهم 

وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

*  *
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دلجدملىدمللحق

دلنودبدملفوضىإليهمددالختصلصىدلت3دبي

 جهة

 بني مالل -

خنيفرة

جهة

 بني مالل -

خنيفرة

بنحمادي، الرحمان  عبد   الدكتور 

بوالية  للصحة  الجهوي  املدير 

جهة بني مالل - خنيفرة.
_

إقليم

بني مالل

الدكتور خليد بن رحال، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم بني مالل.

السيد كمال السعيد، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.

اعشيبات،  املصطفى  الدكتور 

مدير املركز االستشفائي الجهوي 

ببني مالل.

رئيسة  الغوفيري،  مولودة  السيدة 

قطب الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم أزيالل

السيد عادل ايت حدو، مندوب 

أزيالل  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

املصلحة  رئيس  لكزيني صالح،  السيد 

اإلدارية واالقتصادية.

مدير  املذكوري،  صالح  السيد 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بأزيالل.

قطب  رئيس  القرفي،  رشيد  السيد 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم الفقيه 

بن صالح

الدكتور أحمد النبطي، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم الفقيه بن 

صالح.

الرحمان،  عبد  الدين  سيف  السيد 

رئيس املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

السيد عبد الرحيم العمري، مدير 

املركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه 

بن صالح.

رئيس  الحمزاوي،  فيصل  السيد 

قطب الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم خنيفرة

مندوب  الغزجي،  ادريس  الدكتور 

خنيفرة  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

رئيس  شكيري،  ابراهيم  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

قدور،  حمو  نادية  الدكتورة 

االستشفائي  املركز  مديرة 

اإلقليمي بخنيفرة بالنيابة.

رئيس  مبشور،  الكريم  عبد  السيد 

قطب الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم خريبكة

الدكتور أحمد والديش، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم خريبكة.

السيد عيال حجاج، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.

لغروس،  مصطفى  الدكتور 

االستشفائي  املركز  مدير 

اإلقليمي بخريبكة بالنيابة.

الرحمان حروق، رئيس  السيد عبد 

قطب الشؤون اإلدارية بنفس املركز 

بالنيابة.

 قردرىلوزيرىدلصحةىرقمى 8.0)7)ىصلسرىفيى00ىمنىصفرى0  0

)03ىأكتوبرى 30)(ىبتفويضىدإلمضلء

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.06.656)الصادر في)24)من ربيع األول)1428

)13)أبريل)2007()املتعلق بالتنظيم االستشفائي)؛

 1436 شوال) (7 في) الصادر  (2.14.562 رقم) املرسوم  وعلى 

)24)يوليو)2015()بتطبيق القانون إطار رقم)34.09)املتعلق باملنظومة)

العالجات) تنظيم عرض  يخص  فيما  العالجات،) وبعرض  الصحية 

والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

املدير الجهوي للصحة بجهة) يفوض إجى الدكتور علي الهواري،)

على) الصحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء) الحمراء،) الساقية  (- العيون)

الترابي) االختصاص  في حدود  التالية  املناصب  في  التعيين  مقررات 

للمديرية الجهوية للصحة بالجهة املذكورة):

واإلقليمية  الجهوية  االستشفائية  باملراكز  األقطاب  رؤساء   -

واملستشفيات التابعة لهذه املراكز ؛

بمركز  تقنية   - طبية  أو  طبية  مصلحة  أو  قسم  رئيس  طبيب   -

استشفائي أو بمستشفى ؛

- ممرض رئيس بقسم أو بمصلحة طبية أو طبية - تقنية بمركز 

استشفائي أو مستشفى ؛

- طبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األول 

والثاني ؛

- ممرض رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األول 

والثاني ؛

- ممرض رئيس مستوصف قروي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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 قـــردرىلوزيرىدلصحةىرقمى 0. )7)ىصلسرىفيى00ىمنىصفرى0  0
)03ىأكتوبرى 30)(ىبتفويضىدإلمضلءىمدملصلسقةىعل ىدلصفقلت

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى املدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري)

املراكز االستشفائية ونوابهم املبينة أسماؤهم في الجدول امللحق بهذا)

القرار اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق املتعلقة)

في ذلك األوامر الصادرة) بما  لهم  التابعة  للمصالح  باملهام املوكولة 

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إجى املدير الجهوي للصحة واملندوبين املشار إليهم)

أعاله ونوابهم اإلمضاء)أو التأشير))نيابة عن وزير الصحة على األوامر)

بصرف أو تحويل االعتمادات الخاصة باملصالح التابعة لهم برسم)

امليزانية العامة لوزارة الصحة وكذا الحساب الخصو�ضي للخزينة)

النفقات املسمى) (3.2.0.0.1.12.001 املداخيل) (3.1.0.0.1.12.001 رقم)

»الحساب الخاص بالصيدلية املركزية«)وعلى الوثائق))املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة)

باالعتمادات املذكورة.

املادة الثالثة

الصحة) وزارة  ومندوبي  للصحة  الجهوي  املدير  إجى  يفوض 

املصادقة) ( ومديري املراكز االستشفائية ونوابهم املشار إليهم أعاله)

على الصفقات املبرمة لفائدة املصالح التابعة لهم عن طريق طلبات)

التفاوض وكذا فسخها وعلى) أو عن طريق  أشكالها  بكل  العروض 

جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):

مدالستشلرةى دلعرمضى طلبلتى طريقى عنى دمل30مةى *ىدلصفقلتى

دملع لريةىمدملبلردةىدلتيىيفوقىمبلغهلى:

والتي للصحة  الجهوية  للمديرية  بالنسبة  درهم   5.000.000  - 

طرف  من  عليها  املصادقة  بعد  إال  تنفيذها  في  البدء  ال يمكن 

السلطات املختصة باإلدارة املركزية ؛

- 2.000.000 درهم بالنسبة ملندوبية وزارة الصحة والتي ال يمكن 

البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي 

للصحة الذي توجد املندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 

5.000.000 درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب 

عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة 

عليها ؛

-)1.000.000)درهم فيما يخص ميزانية االستثمار بالنسبة):

( في تنفيذها)• للمركز االستشفائي الجهوي والتي ال يمكن البدء)

إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة الذي)

يوجد املركز داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود)5.000.000 

درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها)

على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها)؛

( للمركز االستشفائي اإلقليمي والتي ال يمكن البدء)في تنفيذها)•

الصحة) وزارة  مندوب  طرف  من  عليها  املصادقة  إال بعد 

الترابي) نفوذه  املركز داخل  الذي يوجد  أو اإلقليم  بالعمالة 

وذلك في حدود)2.000.000)درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا)

املبلغ األخير وجب عرضها على املدير الجهوي للصحة املعني)

قصد املصادقة عليها في حدود)5.000.000)درهم وإذا فاق مبلغ)

الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة املختصة)

باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها)؛
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*)دلصفقلتىدلتفلمضيةىدلتيىيفوقىمبلغهل):

والتي للصحة  الجهوية  للمديرية  بالنسبة  درهم   1.000.000  - 

ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية ؛

- 500.000 درهم بالنسبة للمندوبية واملركز االستشفائي الجهوي 

واإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها 

من طرف املدير الجهوي للصحة املعني في حدود 1.000.000 درهم 

وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

*  *

دلجدملىدمللحق

دلنودبدملفوضىإليهمدالختصلصىدلت3دبي

 جهة

 العيون - 

الساقية 

الحمراء

 جهة

 العيون - 

الساقية 

الحمراء

املدير  الهواري،  علي  الدكتور 

بجهة للصحة   الجهوي 

العيون - الساقية الحمراء.
ـــــــــــ

إقليم العيون

الدكتورة حليمة صالح، مندوبة 

وزارة الصحة بإقليم العيون.

السيدة أمينة ماء العينين، رئيسة 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مديرة  صبار،  ملياء  الدكتورة 

الجهوي  االستشفائي  املركز 

للعيون بالنيابة.

ـــــــــــ

إقليم بوجدور

بوجالل،  فاضل  محمد  السيد 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

بوجدور بالنيابة.

بوجالل،  فاضل  محمد  السيد 

اإلدارية  املصلحة  رئيس 

واالقتصادية.

مدير  بحاحي،  محمد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

ببوجدور.

ـــــــــــ

إقليم طرفاية

مندوب  بركة،  عماد  الدكتور 

طرفاية  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

رئيس  أزرقي،  فاضل  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

إقليم السمارة

النو ،  فاضل  محمد  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

السمارة.

رئيس  حرطن،  سيدي  السيد 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بالنيابة.

النو ،  فاضل  محمد  الدكتور 

االستشفائي  املركز  مدير 

اإلقليمي بالسمارة بالنيابة.

رئيسة  داحا،  لالالرباب  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

 قـــردرىلوزيرىدلصحةىرقمى 706.0)ىصلسرىفيى8)ىمنىربيعىداملى0  0

)6)ىنوف 30ى 30)(ىبتفويضىدإلمضلءىمدملصلسقةىعل ىدلصفقلت

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى السيدة بوشر  مداح،)مديرة األدوية والصيدلة بوزارة)

الصحة بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع)

الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية األدوية والصيدلة بما في)

اململكة) داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك 

ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على جميع) يفوض إجى السيدة بوشر  مداح اإلمضاء)

الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات املفوضة إليها برسم ميزانية)

وزارة الصحة الخاصة بمديرية األدوية والصيدلة.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيدة بوشر  مداح املصادقة على الصفقات املبرمة)

الصحة) بوزارة  والصيدلة  األدوية  ملديرية  التابعة  املصالح  لفائدة 

وفسخها.
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املادة الرابعة

إذا تغيبت السيدة بوشر  مداح أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

األدوية) بمديرية  الصيدلة  قسم  رئيس  الزرهوني،) وديع  محمد 

والصيدلة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قـــردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)

0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 733.0))  دالوت لعيى

عل ) مدملصلسقةى دإلمضلء) بتفويضى أكتوبر) 30)() (( (

دلصفقلت

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى السيد عدنان أفقير،)مدير املعهد العاجي الدوجي للسياحة)

بطنجة بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة)

الوثائق) التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع 

املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك الوثائق الخاصة بالحياة اإلدارية)

 للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) اإلمضاء) يفوض كذلك إجى السيد عدنان أفقير،)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية املعهد العاجي الدوجي للسياحة بطنجة.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد عدنان أفقير املصادقة على الصفقات املتعلقة)

باملعهد العاجي الدوجي للسياحة بطنجة وفسخها وعلى جميع الوثائق)

الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)

0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 730.0))  دالوت لعيى

) ))أكتوبر) 30)()بتفويضىدإلمضلء)مدملصلسقةىعل ىدلصفقلت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛
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1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

املنهي) التأهيل  مركز  مدير  الخنيفي،) جمال  السيد  إجى  يفوض 

عن) نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) البيضاء،) بالدار  والسياحي  الفندقي 

واالقتصاد) الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املركز بما في ذلك الوثائق)

الخاصة بالحياة اإلدارية للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام)

بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إجى السيد جمال الخنيفي اإلمضاء)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية مركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي بالدار البيضاء.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد جمال الخنيفي املصادقة على الصفقات املتعلقة)

بمركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي بالدار البيضاء)وفسخها وعلى)

جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات).

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)

0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 0.)73))  دالوت لعيى

عل ) مدملصلسقةى دإلمضلء) بتفويضى أكتوبر) 30)() (( (

دلصفقلت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

املتخصص) املعهد  مدير  كياط،) الدين  نور  السيد  إجى  يفوض 

أو) اإلمضاء) بأكادير،) والسياحية  الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا 

التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي)

واالقتصاد االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما)

األوامر) وكذا  للموظفين  اإلدارية  بالحياة  الخاصة  الوثائق  ذلك  في 

املراسيم) عدا  ما  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام  لهم  الصادرة 

والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

يفوض كذلك إجى السيد نور الدين كياط اإلمضاء)أو التأشير على)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية)

والسياحية بأكادير).

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد نور الدين كياط املصادقة على الصفقات املتعلقة)

والسياحية) الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا  املتخصص  باملعهد 

بأكادير وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات).

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)
0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 0.)73))  دالوت لعيى
عل ) مدملصلسقةى دإلمضلء) بتفويضى أكتوبر) 30)() (( (

دلصفقلت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 
املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى السيد سعيد الطهاوي،)مدير مركز التأهيل املنهي الفندقي)
أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة) اإلمضاء) والسياحي ببنسليمان،)
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع)
الوثائق املتعلقة بنفس املركز بما في ذلك الوثائق الخاصة بالحياة)
بمأموريات) للقيام  لهم  الصادرة  األوامر  وكذا  للموظفين  اإلدارية 

داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إجى السيد سعيد الطهاوي اإلمضاء)أو التأشير على)
األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)
واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية مركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي ببنسليمان.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد سعيد الطهاوي املصادقة على الصفقات املتعلقة)
وعلى) وفسخها  ببنسليمان  والسياحي  الفندقي  املنهي  التأهيل  بمركز 

جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات).

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)
0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 0. 73))  دالوت لعيى
عل ) مدملصلسقةى دإلمضلء) بتفويضى أكتوبر) 30)() (( (

دلصفقلت

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛
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1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى السيد ادريس دهبي،)مدير معهد التكنولوجيا الفندقية)

السياحة) وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) بسال،) والسياحية 

والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع)

بالحياة) الوثائق الخاصة  الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك 

اإلدارية للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل)

اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إجى السيد ادريس دهبي اإلمضاء)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة))للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية))معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسال.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد ادريس دهبي))املصادقة على الصفقات املتعلقة)

بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسال وفسخها وعلى جميع)

الوثائق))الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح

قـــردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)

0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 735.0))  دالوت لعيى

عل ) مدملصلسقةى دإلمضلء) بتفويضى أكتوبر) 30)() (( (

دلصفقلت

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى السيد عبد الصمد الرازيقي،)مدير معهد التكنولوجيا)

الفندقية والسياحية بالجديدة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزيرة)

السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 

على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك الوثائق الخاصة)

للقيام) لهم  الصادرة  األوامر  وكذا  للموظفين  اإلدارية  بالحياة 

بمأموريات داخل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

يفوض كذلك إجى السيد عبد الصمد الرازيقي اإلمضاء)أو التأشير)

املثبتة)) الوثائق  وعلى  االعتمادات  تحويل  أو  بصرف  األوامر  على 

الوثائق) على جميع  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

الحسابية املتعلقة بميزانية))معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية)

بالجديدة.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد عبد الصمد الرازيقي))املصادقة على الصفقات)

املتعلقة بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالجديدة وفسخها)

وعلى جميع الوثائق))الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)

0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 736.0))  دالوت لعيى

عل ) مدملصلسقةى دإلمضلء) بتفويضى أكتوبر) 30)() (( (

دلصفقلت

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

املتخصص) املعهد  مدير  ميسيوي،) خالد  السيد  إجى  يفوض 

اإلمضاء باملحمدية،) والسياحية  الفندقية  التطبيقية   للتكنولوجيا 

والنقل) التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو 

بنفس) املتعلقة  الوثائق  جميع  على  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي 

املعهد بما في ذلك الوثائق الخاصة بالحياة اإلدارية للموظفين وكذا)

األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إجى السيد خالد ميسيوي اإلمضاء)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية)

والسياحية باملحمدية.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد خالد ميسيوي املصادقة على الصفقات املتعلقة)

والسياحية) الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا  املتخصص  باملعهد 

باملحمدية وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قـــردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)

0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 737.0))  دالوت لعيى

عل ) مدملصلسقةى دإلمضلء) بتفويضى أكتوبر) 30)() (( (

دلصفقلت

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

املنهي) التأهيل  مركز  مدير  بلعسري،) محمد  السيد  إجى  يفوض 

وزيرة) عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) بتواركة،) والسياحي  الفندقي 

السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 

على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املركز بما في ذلك الوثائق الخاصة)

للقيام) لهم  الصادرة  األوامر  وكذا  للموظفين  اإلدارية  بالحياة 

بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إجى السيد محمد بلعسري اإلمضاء)أو التأشير على)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية مركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي بتواركة.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد محمد بلعسري املصادقة على الصفقات املتعلقة)

بمركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي بتواركة وفسخها وعلى جميع)

الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)

0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 738.0))  دالوت لعيى

عل ) مدملصلسقةى دإلمضلء) بتفويضى أكتوبر) 30)() (( (

دلصفقلت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛
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1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

التكنولوجيا) معهد  مدير  بندومة،) محمد  السيد  إجى  يفوض 

وزيرة) عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) بفاس،) والسياحية  الفندقية 

السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي)

على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك الوثائق الخاصة)

للقيام) لهم  الصادرة  األوامر  وكذا  للموظفين  اإلدارية  بالحياة 

بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إجى السيد محمد بندومة اإلمضاء)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد محمد بندومة املصادقة على الصفقات املتعلقة)

بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس وفسخها على جميع)

الوثائق الخاصة بتلك الصفقات).

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)
 0  0( صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 0. 73)) دالوت لعيى
) ))أكتوبر) 30)()بتفويضىدإلمضلء)مدملصلسقةىعل ىدلصفقلت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

التكنولوجيا) معهد  مديرة  العوني،) كريمة  السيدة  إجى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن) اإلمضاء) الفندقية والسياحية بفاس حي اناس،)

واالقتصاد) الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك الوثائق)

الخاصة بالحياة اإلدارية للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام)

بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إجى السيدة كريمة العوني اإلمضاء)أو التأشير على)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس حي)

اناس.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيدة كريمة العوني املصادقة على الصفقات املتعلقة)

بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس حي اناس وفسخها)

وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات).

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)
 0  0( صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 703.0)) دالوت لعيى
عل ) مدملصلسقةى دإلمضلء) بتفويضى ) ))أكتوبر) 30)()

دلصفقلت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى السيد لحسن تغزاز،)مدير مركز التأهيل املنهي الفندقي)

السياحة) وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) بأصيلة،) والسياحي 

والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع)

الوثائق املتعلقة بنفس املركز بما في ذلك الوثائق الخاصة بالحياة)

بمأموريات) للقيام  لهم  الصادرة  األوامر  وكذا  للموظفين  اإلدارية 

داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إجى السيد لحسن تغزاز اإلمضاء)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية مركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي بأصيلة).

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد لحسن تغزاز املصادقة على الصفقات املتعلقة)

بمركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي بأصيلة وفسخها وعلى جميع)

الوثائق الخاصة بتلك الصفقات).

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)

 0  0( صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 700.0)) دالوت لعيى

عل ) مدملصلسقةى دإلمضلء) بتفويضى ) ))أكتوبر) 30)()

دلصفقلت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،
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قررت ما يلي :

املادة األوجى

التكنولوجيا) معهد  مدير  حاميد،) الباسيدي  السيد  إجى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن) اإلمضاء) الفندقية والسياحية بأرفود بالنيابة،)

واالقتصاد) الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك الوثائق)

الخاصة بالحياة اإلدارية للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام)

بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إجى السيد الباسيدي حاميد اإلمضاء)أو التأشير على)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود).

املادة الثالثة

الصفقات) على  املصادقة  حاميد  الباسيدي  السيد  إجى  يفوض 

بأرفود وفسخها) الفندقية والسياحية  التكنولوجيا  املتعلقة بمعهد 

وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات).

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)

0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 0.)70))  دالوت لعيى

عل ) مدملصلسقةى دإلمضلء) بتفويضى أكتوبر) 30)() (( (

دلصفقلت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

التكنولوجيا) معهد  مدير  غريوة،) إدريس  السيد  إجى  يفوض 

أو التأشير نيابة) اإلمضاء) الفندقية والسياحية بالسعيدية بالنيابة،)

عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)

االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك الوثائق)

الخاصة بالحياة اإلدارية للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام)

بمأموريات داخل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إجى السيد إدريس غريوة اإلمضاء)

)للنفقات) األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالسعيدية.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد إدريس غريوة))املصادقة على الصفقات املتعلقة)

بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالسعيدية وفسخها وعلى)

جميع الوثائق))الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح
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قـــردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)

 0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 0.)70)) دالوت لعيى

) ))أكتوبر) 30)()بتفويضىدإلمضلء)مدملصلسقةىعل ىدلصفقلت

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى السيد محمد ستيتو،)مدير معهد التكنولوجيا الفندقية)

السياحة) نيابة عن وزيرة  التأشير  أو  اإلمضاء) والسياحية بطنجة،)

والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع)

بالحياة) الوثائق الخاصة  الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك 

اإلدارية للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل)

اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إجى السيد محمد ستيتو اإلمضاء)

)للنفقات) األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية))معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد محمد ستيتو))املصادقة على الصفقات املتعلقة)

بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة وفسخها وعلى جميع)

الوثائق))الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح

قـــردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)

 0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 0. 70)) دالوت لعيى

) ))أكتوبر) 30)()بتفويضىدإلمضلء)مدملصلسقةىعل ىدلصفقلت

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جماد  األوجى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،



00 (( الجريدة الرسميةعدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019( 

قررت ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى السيد محمد ختوش،)مدير معهد التكنولوجيا الفندقية)
والسياحية بورزازات،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة)
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع)
بالحياة) الوثائق الخاصة  الوثائق املتعلقة بنفس املعهد بما في ذلك 
اإلدارية للموظفين وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل)

اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إجى السيد محمد ختوش اإلمضاء)
األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)
واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)
املتعلقة بميزانية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بورزازات.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيد محمد ختوش املصادقة على الصفقات املتعلقة)
بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بورزازات وفسخها وعلى)

جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــردرىلوزيرةىدلديلحةىمدلصنلعةىدلتقليديةىمدلنقلىدلجويىمدالقتصلس)
 0  0 صفر) منى ((5 في) صلسرى رقم) 705.0)) دالوت لعيى
) ))أكتوبر) 30)()بتفويضىدإلمضلء)مدملصلسقةىعل ىدلصفقلت

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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)؛

األوجى) جماد   (8 في) الصادر  (2.12.349 رقم) املرسوم   وعلى 

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

املتخصص) املعهد  مديرة  عفان،) هد   السيدة  إجى  يفوض 

بالنيابة،) بمراكش  والسياحية  الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا 

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية) اإلمضاء)

املتعلقة) الوثائق  جميع  على  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل 

بنفس املعهد بما في ذلك الوثائق الخاصة بالحياة اإلدارية للموظفين)

وكذا األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) اإلمضاء) يفوض كذلك إجى السيدة هد  عفان،)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية)

والسياحية بمراكش.

املادة الثالثة

يفوض إجى السيدة هد  عفان املصادقة على الصفقات املتعلقة)

والسياحية) الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا  املتخصص  باملعهد 

بمراكش وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من صفر)1441 )24)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قـــردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)
0  0 دامل) ربيعى منى في) )) صلسرى رقم) 0.))7))  دلعل يى

))))نوف 30) 30)()بتفويضىدإلمضلء.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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 الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377
بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية) ()1958 فبراير) (24(

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)75)املكرر منه)؛

1421 صفر) (6 في) الصادر  (2.99.1216 رقم) املرسوم   وعلى 
)10)ماي)2000()بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم)12.81 
والجماعات) الدولة  وأعوان  رواتب موظفي  االقتطاعات من  بشأن 
4 وال سيما املادة)  املحلية املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة،)

منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.93.534)الصادر في)20)من ربيع األول1414
الذين) للموظفين  تعويض  منح  بتحديد شروط  ()1993 سبتمبر) (8(
يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين املستمر واستكمال الخبرة)

املنظمة لفائدة األطر التابعة لوزارة التربية الوطنية)؛

1439 جماد  األوجى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفوض إجى السيد عبد السالم ميلي،)املكلف بتدبير شؤون املركز)
الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء)-)سطات،)في حدود)
اختصاصه الترابي،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية)

والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي على ما يلي):

1)-)الوثائق والتصرفات اإلدارية):

ملهن  الجهوي  املركز  لخريجي  املسلمة  الوطنية  املهنية  الشواهد   -
التربية والتكوين ؛

التربية والتكوين الجهوي ملهن  باملركز  املتعلقة  الوثائق اإلدارية   - 
بما في ذلك شواهد النجاح في املباريات واالمتحانات التي ينظمها 

املركز ؛

- األوامر الصادرة للموظفين واألعوان العاملين باملركز الجهوي ملهن 
التربية والتكوين للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- بيانات التعويض للموظفين الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب 
التكوين املستمر واستكمال الخبرة املنظمة لفائدة األطر التابعة 
لقطاع التربية الوطنية وكذا بيانات التعويض عن ساعات العمل 

اإلضافية ؛

- الترخيص للموظفين للمشاركة في امتحانات الكفاءة املهنية ؛

- تسليم شهادة العمل.

2)-)الترقية في الرتبة):

- القيام بالتقييم السنوي لألداء املنهي للموظف وتوقيع البطاقة 
الفردية للتنقيط.

3)-)الرخص اإلدارية والرخص ألسباب صحية):

- القيام باملراقبة الطبية واإلدارية لرخصة املرض قصيرة األمد ؛

 14 مدتها  رخصة  من  الحامل  املوظفة  استفادة  مقرر  توقيع   -
أسبوعا ؛

- توقيع الرخصة االستثنائية ألسباب عائلية أو خطيرة ؛

- توقيع الرخصة السنوية.

4)-)االقتطاع من الراتب):

- االقتطاع من الراتب بالنسبة للموظف الذي تغيب عن العمل 
حول  كتابي  استفسار  توجيه  بعد  وذلك  مشروعة  غير  بصفة 

أسباب تغيبه.

5)-)ترك الوظيفة):

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف الذي تعمد االنقطاع 
رسالة مضمونة  بواسطة  وذلك  قانوني  مبرر  بدون  العمل  عن 

الوصول بإشعار بالتسلم ؛

- إيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة الذي لم يستأنف 
عمله بعد انصرام أجل سبعة )7( أيام سواء توصل برسالة اإلنذار 

أم تعذر تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1441 )22)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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دلعلجي) مدلتعليمى دملنهيى مدلتكوينى دلوطنيةى دلت3بيةى لوزيرى قردرى

 0  0 ربيعىدآلخر) (7 صلسرىفي) مدلبحثىدلعل يىرقم) 0.0)7))

) )سيد 30) 30)()بتفويضىدإلمضلء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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 الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)75)املكرر منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.99.1216)الصادر في)6)صفر)1421 )10)ماي)2000(

بشأن) (12.81 رقم) القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  بتحديد 

االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية)

املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة الرابعة منه)؛

1439 جماد  األوجى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

بالرياضة) االرتقاء) مدير  ميلي،) السالم  عبد  السيد  إجى  يفـوض 

املدرسية،)اإلمضاء)أو التأشير))نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

التالية):

- الوثائق املتعلقة بمديرية االرتقاء بالرياضة املدرسية بقطاع التربية 

الوطنية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية ؛

- األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين للمديرية املذكورة 

أعاله للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف التابع للمديرية املذكورة 

أعاله الذي تعمد االنقطاع عن العمل بدون مبرر قانوني ؛

التابع  للموظف  بالنسبة  الراتب  - تحريك مسطرة االقتطاع من 

غير  بصفة  العمل  عن  تغيب  الذي  أعاله  املذكورة  للمديرية 

مشروعة وذلك بعد توجيه استفسار كتابي حول أسباب تغيبه ؛

- إيقاف راتب املوظف التابع للمديرية املذكورة أعاله املؤاخذ بترك 

الوظيفة الذي لم يستأنف عمله بعد انصرام أجل 7 أيام سواء 

توصل برسالة اإلنذار أم تعذر تبليغه بها 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ربيع اآلخر)1441 )4)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

دلعلجي) مدلتعليمى دملنهيى مدلتكوينى دلوطنيةى دلت3بيةى لوزيرى قردرى

 0  0 ربيعىدآلخر) (7 صلسرىفي) مدلبحثىدلعل يىرقم) 0.))7))

في) دلصلسرى ( 60.08 رقم) دلقردرى بتغيي3ى سيد 30) 30)() ( (

5))منىو لس ىدامج ) ) 0 ))0)ف30دير)308)()بتفويضىدملصلسقة)

عل ىدلصفقلت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث 

العلمي،

25)من جماد  الصادر في) (461.18  بعد االطالع على القرار رقم)

األوجى)1439 )12)فبراير)2018()بتفويض املصادقة على الصفقات)؛

1439 جماد  األوجى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

 تغير على النحو التاجي املادة األوجى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)461.18)بتاريخ)25)من جماد  األوجى)1439 )12)فبراير)2018():

يفوض إجى مديري األكاديميات الجهوية للتربية (- املادة األوجى.) (« 

 »والتكوين التالية أسماؤهم).....................................................................

»...............................)املفوضة إليهم من ميزانية قطاع التربية الوطنية :
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مديرمىداكلسي يلتىدلجهويةىللت3بيةىمدلتكوين
دالختصلصىدلت3دبيىلألكلسي يلتى

دلجهويةىللت3بيةىمدلتكوين

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

للتربية  الجهوية  األكاديمية  مدير  األصفر،  العاطي  عبد  موالي   -

والتكوين لجهة كلميم - واد نون

جهة كلميم - وادنون

جهة العيون - الساقية الحمراء- ........................................................................................................................

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ربيع اآلخر)1441 )4)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

دلعلجي) مدلتعليمى دملنهيى مدلتكوينى دلوطنيةى دلت3بيةى لوزيرى قردرى
 0  0 ربيعىدآلخر) (7 صلسرىفي) مدلبحثىدلعل يىرقم) 0. )7))

) )سيد 30) 30)()بتفويضىدإلمضلء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث 
العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

1439 جماد  األوجى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يفـوض إجى السيد خالد بنيشو،)مدير الشؤون القانونية واملنازعات،)

أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي) اإلمضاء)

والتعليم العاجي والبحث العلمي على جميع الوثائق املتعلقة بمديرية)

الشؤون القانونية واملنازعات بقطاع التربية الوطنية ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ربيع اآلخر)1441 )4)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

دلعلجي) مدلتعليمى دملنهيى مدلتكوينى دلوطنيةى دلت3بيةى لوزيرى قردرى

 0  0 ربيعىدآلخر) (7 صلسرىفي) مدلبحثىدلعل يىرقم) 5.0)7))

) )سيد 30) 30)()بتفويضىدإلمضلء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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 الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)75)املكرر منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.99.1216)الصادر في)6)صفر)1421 )10)ماي)2000(

بشأن) (12.81 رقم) القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  بتحديد 

االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية)

املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة الرابعة منه)؛

1439 جماد  األوجى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يفـوض إجى السيد خالد بنيشو،)مدير الشؤون القانونية واملنازعات،)

نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي) ( أو التأشير) اإلمضاء)

اإلدارية والتصرفات  الوثائق  على  العلمي  والبحث  العاجي   والتعليم 

التالية):

املعنية  للمديرية  التابعين  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -

للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف التابع للمديرية املعنية 

الذي تعمد االنقطاع عن العمل بدون مبرر قانوني ؛
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التابع  للموظف  بالنسبة  الراتب  - تحريك مسطرة االقتطاع من 

للمديرية املعنية الذي تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة وذلك 

بعد توجيه استفسار كتابي حول أسباب تغيبه ؛

- إيقاف راتب املوظف التابع للمديرية املعنية املؤاخذ بترك الوظيفة 

والذي لم يستأنف عمله بعد انصرام أجل 7 أيام سواء توصل 

برسالة اإلنذار أم تعذر تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ربيع اآلخر)1441 )4)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

دلعلجي) مدلتعليمى دملنهيى مدلتكوينى دلوطنيةى دلت3بيةى لوزيرى قردرى
 0  0 ربيعىدآلخر) (7 صلسرىفي) مدلبحثىدلعل يىرقم) 6.0)7))

) )سيد 30) 30)()بتفويضىدإلمضلء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث 
العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

1439 جماد  األوجى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

القانونية) الشؤون  مدير  بنيشو،) خالد  السيد  إجى  يفـوض 

الوطنية) التربية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) واملنازعات،)

الوثائق) العلمي على جميع  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين 

اإلدارية واملقررات املتعلقة بالتعويض عن الحوادث املدرسية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ربيع اآلخر)1441 )4)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

دلعلجي) مدلتعليمى دملنهيى مدلتكوينى دلوطنيةى دلت3بيةى لوزيرى قردرى

 0  0 ربيعىدآلخر) (7 صلسرىفي) مدلبحثىدلعل يىرقم) 7.0)7))

) )سيد 30) 30)()بتفويضىدإلمضلء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث 

العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

وعلى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.74.447)الصادر)

باملصادقة على نص) ()1974 سبتمبر) (28(  1394 من رمضان) (11 في)

قانون املسطرة املدنية وال سيما الفقرتين)4)و)5)من الفصل)354)منه)؛

1439 جماد  األوجى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

القانونية) الشؤون  مدير  بنيشو،) خالد  السيد  إجى  يفـوض 

نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي) واملنازعات،)اإلمضاء)

والتعليم العاجي والبحث العلمي على مقررات انتداب الوكيل القضائي)

للمملكة للنيابة عن قطاع التربية الوطنية أمام محكمة النقض.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد خالد بنيشو أو عاقه عائق ناب عنه السيد هشام)

مرودي،)رئيس قسم املنازعات بمديرية الشؤون القانونية واملنازعات)

بقطاع التربية الوطنية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ربيع اآلخر)1441 )4)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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دلعلجي) مدلتعليمى دملنهيى مدلتكوينى دلوطنيةى دلت3بيةى لوزيرى قردرى
 0  0 ربيعىدآلخر) (7 صلسرىفي) مدلبحثىدلعل يىرقم) 8.0)7))

) )سيد 30) 30)()بتفويضىدإلمضلء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث 
العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 
بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)45)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.99.1219)الصادر في)6)صفر)1421 )10)ماي)2000(
املحددة بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.58.008 
الصادر في)4)شعبان)1377 )24)فبراير)1958()في شأن النظام األسا�ضي)
العام للوظيفة العمومية املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة)

الوالدة)؛

 1427 اآلخر) ربيع  (5 في) الصادر  (2.05.66 رقم) املرسوم   وعلى 
 011.71 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم) ()2006 ماي) (3(
بتاريخ)12)من ذي القعدة)1391 )30)ديسمبر)1971()املحدث بموجبه)

نظام املعاشات املدنية املتعلقة بمعاش الزمانة)؛

1439 جماد  األوجى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

القانونية) الشؤون  مدير  بنيشو،) خالد  السيد  إجى  يفـوض 
الوطنية) التربية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) واملنازعات،)
أداء) مقررات  على  العلمي  والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين 
املصاريف املرتبطة باألمراض أو الحوادث املنسوبة إجى العمل وكذا)
على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة بحوادث املصلحة بقطاع)

التربية الوطنية.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد خالد بنيشو أو عاقه عائق ناب عنه كل من السيد)
البغدادي،) سهام  والسيدة  املنازعات  قسم  رئيس  مرودي،) هشام 
والحوادث) املصلحة  وحوادث  الشغل  حوادث  مصلحة  رئيسة 

املدرسية بمديرية الشؤون القانونية واملنازعات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ربيع اآلخر)1441 )4)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

دلعلجي) مدلتعليمى دملنهيى مدلتكوينى دلوطنيةى دلت3بيةى لوزيرى قـــردرى
0  0 ربيعىدآلخر) (7 صلسرىفي)  مدلبحثىدلعل يىرقم) 0. )7))

) )سيد 30) 30)()بتفويضىدإلمضلء).

العاجي والبحث  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

 1439 جماد  األوجى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

القانونية) الشؤون  مدير  بنيشو،) خالد  السيد  إجى  يفوض 
الوطنية) التربية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) واملنازعات،)
والتكوين املنهي والتعليم العاجي والبحث العلمي قصد املصادقة على)
والدبلومات) والشهادات  العاجي  التقني  وشهادة  البكالوريا  شهادة 
وعلى) الوطنية  التربية  لقطاع  التابعة  التكوين  مراكز  من  املسلمة 
الوثائق اإلدارية املسلمة من األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين)

املتعلقة بالدبلومات والشهادات وكذا من املصالح اإلدارية األخر .

املادة الثانية

إذا تغيب السيد خالد بنيشو أو عاقه عائق ناب عنه السيد امحمد)
الحداد،)رئيس قسم الدراسات القانونية بمديرية الشؤون القانونية)

واملنازعات بقطاع التربية الوطنية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)ربيع اآلخر)1441 )4)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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 قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقمى 0.) 7)ىصلسرىفيى8)ىمنىربيعىداملى0  0ى)6)ىنوف 30ى 30))

بتفويضىدإلمضلء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

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

قانون املسطرة املدنية وال سيما الفصل)354)منه)؛

وعلى القانون رقم)22.01)املتعلق))باملسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.02.255)بتاريخ)25)من رجب)1423 

)3)أكتوبر)2002()وال سيما املادة)529)منه)؛

املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) ()2019 1411 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

نيابة عن وزير االقتصاد واملالية) يفوض إجى مسؤوجي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة التالية أسماؤهم اإلمضاء)

وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق القضائية املتعلقة بمتابعة القضايا املثبتة داخل دائرة نفوذهم أمام محاكم اململكة بما في)

ذلك اإلمضاء)على مذكرات النقض):
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1441 صفر) (2 في) الصادر  (3068.19 رقم) القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر  (- الثانية.)  املادة 

)فاتح أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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بتفويضىدإلمضلء

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة) ()1958 فبراير) (24(  1377 شعبان) (4 الصادر في) (1.58.008 وعلى الظهير الشريف رقم)
العمومية)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية)
وإصالح اإلدارة،

قرر مـا يلي :

املـادة األوجى

يفوض إجى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده،)كل حسب اختصاصه الترابي،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين):

- الترخيص للموظفين للمشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة قصيرة األمد باملغرب ؛

- الترخيص للموظفين للمشاركة في املباريات واالمتحانات املنظمة من طرف وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

- الترخيص للموظفين املتابعين لدراساتهم العليا باملؤسسات الجامعية وغير التابعة للجامعات بالتغيب 3 ساعات في األسبوع ؛

- الترخيص للموظفين للقيام بالتداريب ؛

- الترخيص لغير موظفي وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بإجراء تداريب باملصالح التابعة للمديرية وكذا تخويل الشهادات 
املرتبطة بذلك ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين املدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية داخل 
املغرب ؛

- الترخيص للموظفين لتقديم دروس في مؤسسات للتكوين بصفة مدرسين مؤقتين خارج أوقات العمل الرسمية ؛

- الرخص اإلدارية داخل املغرب لفائدة املوظفين ؛

- الترخيص بمغادرة التراب الوطني للموظفين بمناسبة استفادتهم من إجازتهم السنوية ؛

- الرخص ألسباب صحية قصيرة األمد األقل من 90 يوما ؛

- رخصة الوالدة للموظفات ؛

- رخصة الحج إجى بيت هللا الحرام لفائدة املوظفات واملوظفين ؛

- الرخصة االستثنائية بالتغيب ملبررات عائلية وألسباب خطيرة واستثنائية التتعد  مدتها 10 أيام في السنة ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين األعضاء في الجمعيات ذات املنفعة العامة والتعاضديات لحضور مؤتمرات واجتماعات 
الهيئات التي يمثلونها ؛

-)شهادة مشاركة املوظفين في دورات التكوين املستمر املرخص للمشاركة فيها)؛

-)اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالحياة اإلدارية للموظفين ألصولها)؛

-)تخويل شهادة األجرة)؛
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-)تخويل شهادة العمل)؛

-)استدعاء)أعضاء)اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)؛

-)استدعاء)املوظفين املساءلين تأديبيا للمثول أمام املجلس التأديبي)؛

-)إنذار املوظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئناف عملهم)؛

-)استفسار املوظفين املخلين بالتزاماتهم املهنية)؛

-)توقيع عقوبتي اإلنذار والتوبيخ)؛

-)إعادة انتشار املوظفين داخل النفوذ الترابي للمديرية لحاجيات املصلحة)؛

-)مقرر النقل داخل النفوذ الترابي للمديرية)؛

-)األمر بإجراء)الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض بالنسبة للموظفين)؛

-)البطاقة السنوية لتنقيط وتقييم املوظفين.

دلنودبدملفوضىإليهمدالختصلصىدلت3دبي

- السيدة دليلة عدنان، رئيسة مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية - السيد حسن بتربتني، املدير اجلهوي للدار البيضاء-سطات.الدار البيضاء-سطات

الجهوية للدارالبيضاء-سطات.

- السيد عبد املطلب وداع، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة ملديرية - السيد أحمد جييد، مدير الجمارك مليناء الدار البيضاء.ميناء الدار البيضاء

الجمارك مليناء الدار البيضاء.

- السيد رشيد صروخ، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية - السيد عبد الحكيم زحاف، املدير الجهوي للرباط-سال-القنيطرة.الرباط-سال-القنيطرة 

الجهوية للرباط-سال-القنيطرة.

- السيد محمد مو�ضى، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين املكلف بمصلحة - السيد عبد السالم الكبير، املدير الجهوي لفاس-مكناس.فاس-مكناس

تدبير العالقة بالزبون واملساعدة على اتخاذ القرار باملديرية الجهوية لفاس-مكناس.

- السيد عبد اللطيف بصوري، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة - السيد عزالعرب الرحماني، املدير الجهوي للوسط الجنوبي.الوسط الجنوبي

للمديرية الجهوية للوسط الجنوبي.

- السيدة نوال حيدار، رئيسة مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية - السيد مراد بوشعرة، املدير الجهوي لطنجة-تطوان-الحسيمة.طنجة-تطوان-الحسيمة 

الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة.

- السيد أحمد لعفو، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة ملديرية السيد رشيد مليموني، مدير الجمارك مليناء طنجة-املتوسط.ميناء طنجة-املتوسط

الجمارك مليناء طنجة-املتوسط.

-  رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للشرق - السيد الحسين زروقي، املدير الجهوي للشرق.الشرق

)شاغر(.

- السيد الحسين املودن، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية - السيد عبد هللا ادريش، املدير الجهوي ألكادير. أكادير

الجهوية ألكادير.

املكلف)- السيد لحسن حر�ضي، املدير الجهوي للجنوب.الجنوب والتكوين  البشرية  املوارد  تدبير  مصلحة  رئيس  حمزاوي،) حسن  السيد  (-

وتدبير العالقة بالزبون واملساعدة على) بمصلحتي اللوجيستيك والنظام املعلوماتي،)

اتخاذ القرار باملديرية الجهوية للجنوب.

1439 الحجة) ذي  من  (12 في) الصادر  (2791.18 رقم) القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر  (- الثانية.)  املادة 

)24)أغسطس)2018()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



00 (( الجريدة الرسميةعدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019( 

 قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقمى 5.0 7)ىصلسرىفيى8)ىمنىربيعىداملى0  0ى)6)ىنوف 30ى 30))

بتفويضىدإلمضلء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم)130.13)لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.62)بتاريخ)14)من شعبان)1436 

)2)يونيو)2015()وال سيما املواد)8)و)14)و)42)و)58)منه)؛

2016()بتحديد كيفيات تنفيذ) 1437 )21)يناير) 10)ربيع اآلخر) 193.16)الصادر في) وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية رقم)

النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يفوض إجى املديرين الجهويين ومديري الجمارك باملوانئ واملديرين اإلقليميين ومديري الواردات والصادرات واملسافرين)

ومخازن وساحات االستخالص الجمركي واآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير)

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على) املباشرة الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده اإلمضاء)

مقررات التسديدات واإلرجاعات الضريبية املثبتة داخل دائرة نفوذهم.

املادة الثانية

يفوض إجى اآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة الواردة أسماؤهم في)

نفس الجدول اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على مقررات التخفيضات الضريبية املثبتة)

داخل دائرة نفوذهم):

دملفوضىإليهم دالختصلصىدلت3دبي
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00 (5 الجريدة الرسميةعدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019( 

دلكريم
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بنوشن



00 (7 الجريدة الرسميةعدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019( 

 1441 صفر) (2 في) الصادر  (3069.19 رقم) القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر  (- الثالثة.)  املادة 

)فاتح أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقمى 6.0 7)ىصلسرىفيى8)ىمنىربيعىداملى0  0ى)6)ىنوف 30ى 30))

بتفويضىدإلمضلء

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

الوزراء)وكتاب) في شأن تفويض إمضاء) أكتوبر2008() (30( 1429 30)من شوال) الصادر في) (2.05.768 وعلى املرسوم رقم)

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)1350 )20)سبتمبر1931()بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات)

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

املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال) فبراير1998() (2(  1418 4)شوال) الصادر في) (2.97.1053 وعلى املرسوم رقم)

السيارات الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر مـا يلي :

املادة األوجى

نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر الصادرة) يفوض إجى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء)

للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة):

دلنودبدملفوضىإليهم

- السيد محمد الزهاوي، مدير املوارد والبرمجة ؛- السيد نبيل االخضر، املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

- السيد أحمد البوعزاوي، رئيس قسم املوارد البشرية ؛

- السيد ضعيف السرغيني، رئيس قسم امليزانية والتجهيزات ؛

- السيد سعيد عليلة، رئيس مصلحة التسيير اإلداري للموظفين؛

- السيد هشام حبحوبة، رئيس مصلحة التجهيزات واملعدات.

- السيد عبد املطلب وداع، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة ملديرية الجمارك مليناء الدارالبيضاء ؛- السيد أحمد جييد، مدير الجمارك مليناء الدارالبيضاء.

- السيد علي اعدي، مدير الواردات مليناء الدار البيضاء ؛

- السيد عمر ادليز، مدير الصادرات مليناء الدار البيضاء.

- السيدة دليلة عدنان، رئيسة مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للدارالبيضاء - سطات ؛- السيد حسن بتبرتين، املدير الجهوي للدار البيضاء - سطات.

- السيد عبد هللا لحلو، مدير مخازن وساحات االستخالص الجمركي للدارالبيضاء ؛

- السيد سعيد مكتفي، املدير اإلقليمي للدارالبيضاء - الضواحي ؛

- السيد البشير فاضل، املدير اإلقليمي للنواصر ؛

- السيد عبد الرحيم حسوني، اآلمر بالصرف باملحمدية ؛

- السيد الحسين صبيري، اآلمر بالصرف بسطات.
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- السيد عبد اللطيف بصوري، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للوسط الجنوبي ؛- السيد عز العرب الرحماني، املدير الجهوي للوسط الجنوبي.

- السيد عبد الكريم الشرادي، املدير اإلقليمي ملراكش ؛

- السيد محمد الصالحي، املدير اإلقليمي آلسفي ؛

- السيد عبد الباسط االيمامي، اآلمر بالصرف بورزازات ؛

- السيد خالد اصالح، آمر بالصرف بآسفي ؛

- السيد عبد الرحيم بوط، اآلمر بالصرف بالصويرة.

- السيد رشيد صروخ، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للرباط - سال - القنيطرة ؛- السيد عبد الحكيم زحاف، املدير الجهوي للرباط - سال - القنيطرة.

- السيد ابراهيم صرف، املدير اإلقليمي للرباط - سال ؛ 

- السيد محمد بنجلول، املدير اإلقليمي للقنيطرة.

- السيد محمد مو�ضى، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين املكلف بمصلحة تدبير العالقة بالزبون واملساعدة - السيد عبد السالم الكبير، املدير الجهوي لفاس - مكناس.

على اتخاذ القرار باملديرية الجهوية لفاس - مكناس ؛

- السيد عبد الجليل بنيعيش ، املدير اإلقليمي لفاس ؛

- السيد عبد الفتاح العراقي، املدير اإلقليمي ملكناس ؛

- السيد الحسن وريتي، اآلمر بالصرف بتازة.

- السيدة نوال حيدار، رئيسة مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية لطنجة - تطوان - - السيد مراد بوشعرة، املدير الجهوي لطنجة - تطوان - الحسيمة.

الحسيمة ؛

- السيد محمدين بادي، املدير اإلقليمي لطنجة ؛

- السيد حميد حسني ، املدير اإلقليمي لتطوان ؛

- السيد رضوان يتهدا، املدير اإلقليمي للحسيمة ؛

- السيد محمد عزوز، اآلمر بالصرف بالعرائش.

- السيد أحمد لعفو، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة ملديرية الجمارك مليناء طنجة - املتوسط ؛- السيد رشيد مليموني، مدير الجمارك مليناء طنجة - املتوسط.

- السيد عبد الرحيم قلوش، مدير الواردات لطنجة - املتوسط ؛

- مدير الصادرات لطنجة - املتوسط )شاغر( ؛

- السيد املهدي بن داوود، مدير املسافرين لطنجة - املتوسط.

- رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للشرق )شاغر( ؛- السيد الحسين زروقي، املدير الجهوي للشرق.

- السيد محمد ازويري، املدير اإلقليمي لوجدة ؛

- السيد محمد البعون، املدير اإلقليمي للناضور.

- السيد الحسين املودن، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية ألكادير ؛- السيد عبد هللا ادريش، املدير الجهوي ألكادير.

- السيد رشيد الحدجي، اآلمر بالصرف بطانطان.

- السيد حسن حمزاوي، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين املكلف بمصلحتي اللوجيستيك والنظام املعلوماتي، - السيد لحسن حر�ضي، املدير الجهوي للجنوب.

وتدبير العالقة بالزبون واملساعدة على اتخاذ القرار باملديرية الجهوية للجنوب ؛

- املدير اإلقليمي للداخلة )شاغر(.

1439 من ذي الحجة) (12 الصادر في) (2789.18 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم) (-  املادة الثانية.)

)24)أغسطس)2018()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



الجريدة الرسميةعدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019(  ) 00

 قردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقمى 7.0 7)ىصلسرىفيى8)ىمنىربيعىداملى0  0ى)6)ىنوف 30ى 30))

بتفويضىدلدلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

املتعلق بزجر جنح نظام الصرف والسيما) ()1949 أغسطس) (30(  1368 ذي القعدة) (5 وعلى الظهير الشريف الصادر في)

الفصول)9)و)10)و)11)و)20)منه)؛

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

قانون املسطرة املدنية وال سيما الفصل)34)منه)؛

املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) ()2019 1411 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

املتابعات القضائية) تفوض إجى مسؤوجي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة التالية أسماؤهم السلطة قصد إجراء)

وعرض القضايا أمام املحاكم وإبرام املصالحات املتعلقة بقضايا نظام الصرف وكذا تمثيل اإلدارة املذكورة أمام محاكم اململكة)

والقيام في هذا اإلطار بجميع اإلجراءات املرتبطة بذلك):
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00  0 الجريدة الرسميةعدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019( 



عدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     00  (

1441 صفر) (2 في) الصادر  (3070.19 رقم) القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر  (- الثانية.)  املادة 

)فاتح أكتوبر)2019()بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قــــــــردرىلـــوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقمى 8.0 7)ىصلسرىفيى8)ىمنىربيعىداملى0  0ى)6)ىنوف 30ى 30))

بتفويضىدملصلسقةىعل ىدلصفقلت

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

كل حسب اختصاصه) الواردة أسماؤهم في الجدول التاجي،) ( يفوض إجى موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة)

الترابي،)املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات املبرمة لفائدة املصالح التابعة لهم وكذا فسخها):

دلنودبدملفوضىإليهمدالختصلصىدلت3دبي

السيدة فاطمة طيبان، رئيسة مصلحة، املكلفة باللوجيستيك والنظام املعلوماتي.السيد أحمد جييد، مدير الجمارك مليناء الدار البيضاء.ميناء الدار البيضاء

السيد عبد العزيز أحنكير، رئيس مصلحة، املكلف باللوجيستيك والنظام املعلوماتي.السيد حسن بتبرتين، املدير الجهوي للدار البيضاء - سطات.الدار البيضاء - سطات

والنظام السيد عز العرب الرحماني، املدير الجهوي للوسط الجنوبي.الوسط الجنوبي باللوجيستيك  املكلف  مصلحة،  رئيس  ادياسين،  اللطيف  عبد  السيد 

املعلوماتي.

 السيد هشام تلعايني، رئيس مصلحة، املكلف باللوجيستيك والنظام املعلوماتي.السيد عبد الحكيم زحاف، املدير الجهوي للرباط - سال - القنيطرة.الرباط - سال - القنيطرة

السيد توفيق الطلحاوي، رئيس مصلحة، املكلف باللوجيستيك والنظام املعلوماتي.السيد عبد السالم الكبير، املدير الجهوي لفاس - مكناس.فاس - مكناس

السيد عبد املجيد نبيل، رئيس مصلحة، املكلف باللوجيستيك والنظام املعلوماتي.السيد مراد بوشعرة، املدير الجهوي لطنجة - تطوان - الحسيمة.طنجة - تطوان - الحسيمة

السيدة مرية الرامي، رئيسة مصلحة، املكلفة باللوجيستيك والنظام املعلوماتي.السيد رشيد مليموني، مدير الجمارك مليناء طنجة - املتوسط.ميناء طنجة - املتوسط
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السيد زهير يافتاح، رئيس مصلحة، املكلف باللوجيستيك والنظام املعلوماتي.السيد الحسين زروقي، املدير الجهوي للشرق.الشرق

السيد الحسين املودن، رئيس مصلحة، املكلف باللوجيستيك والنظام املعلوماتي السيد عبد هللا ادريش، املدير الجهوي ألكادير.أكادير

بالنيابة.

املكلف السيد لحسن حر�ضي، املدير الجهوي للجنوب.الجنوب والتكوين،  البشرية  املوارد  تدبير  مصلحة  رئيس  حمزاوي،  حسن  السيد 

بمصلحتي اللوجيستيك والنظام املعلوماتي، وتدبير العالقة بالزبون واملساعدة على 

اتخاذ القرار.

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)2869.19)الصادر في)2)محرم)1441 )2)سبتمبر)2019()
بتفويض املصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قـــردرىلوزيرةىإعددسىدلت3دبىدلوطنيىمدلتع ي3ىمدإلسكلنىمسيلسةىدملدينة)

سيد 30) 30))  (((  0  0 ربيعىدآلخر) (5 في) صلسرى رقم) 0.) 6))

بتفويضىدإلمضلء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

1438 9)رجب) 1.17.07)الصادر في)  بناء)على الظهير الشريف رقم)

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768 رقم) املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 في) الصادر  (330.66 رقم) امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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 

)2)فبراير)1998()املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات)

الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية)؛

1441 صفر) من  (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني) )17)أكتوبر)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األوجى

يفوض إجى السيد محمد حكيم الشرقاوي الدقاقي،)مدير املدرسة)

التراب) إعداد  لوزارة  التابعة  بتطوان  املعمارية  للهندسة  الوطنية 

الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة)

عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)

على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املدرسة بما في ذلك األوامر الصادرة)

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص)

لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إجى السيد محمد حكيم الشرقاوي الدقاقي اإلمضاء)

أو التأشير على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق)

املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق)

املعمارية) للهندسة  الوطنية  املدرسة  بميزانية  املتعلقة  الحسابية 

بتطوان.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد حكيم الشرقاوي الدقاقي أو عاقه عائق)

الكاتب العام للمدرسة املشار) ناب عنه السيد محمد هشام الخراز،)

إليها أعاله بالنيابة وذلك فيما يخص التفويض موضوع املادتين األوجى)

والثانية أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)ربيع اآلخر)1441 )2)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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قـــردرىلوزيرةىإعددسىدلت3دبىدلوطنيىمدلتع ي3ىمدإلسكلنىمسيلسةىدملدينة)

سيد 30) 30))  (((  0  0 ربيعىدآلخر) (5 صلسرىفي) رقم) 0.) 6))

بتفويضىدإلمضلء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األوجى

مدير املدرسة الوطنية) يفوض إجى السيد محمد عزيز الوهابي،)

الوطني) التراب  إعداد  لوزارة  التابعة  بالرباط  املعمارية  للهندسة 

أو التأشير نيابة عن) اإلمضاء) والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،)

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على)

جميع الوثائق املتعلقة بنفس املدرسة بما في ذلك األوامر الصادرة)

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص)

لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إجى السيد محمد عزيز الوهابي اإلمضاء)أو التأشير)

املثبتة) الوثائق  وعلى  االعتمادات  تحويل  أو  بصرف  األوامر  على 

الوثائق) على جميع  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

املعمارية) للهندسة  الوطنية  املدرسة  بميزانية  املتعلقة  الحسابية 

بالرباط.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد عزيز الوهابي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

الكاتب العام للمدرسة املشار إليها أعاله وذلك فيما) يوسف زراد،)

يخص التفويض موضوع املادتين األوجى والثانية أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)ربيع اآلخر)1441 )2)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قـــردرىلوزيرةىإعددسىدلت3دبىدلوطنيىمدلتع ي3ىمدإلسكلنىمسيلسةىدملدينة)
سيد 30) 30))  (((  0  0 ربيعىدآلخر) (5 صلسرىفي) رقم) 0.  6))

بتفويضىدإلمضلء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛
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1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األوجى

يفوض إجى السيد محمد طيطة،)مدير املدرسة الوطنية للهندسة)
والتعمير) الوطني  التراب  إعداد  لوزارة  التابعة  بأكادير  املعمارية 
وزيرة) عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) املدينة،) وسياسة  واإلسكان 
على) املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد 
جميع الوثائق املتعلقة بنفس املدرسة بما في ذلك األوامر الصادرة)
للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص)
لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إجى السيد محمد طيطة اإلمضاء)
األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)
واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بأكادير.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد طيطة أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

الكاتبة العامة للمدرسة املشار إليها أعاله وذلك فيما) عائشة أمغار،)
يخص التفويض موضوع املادتين األوجى والثانية أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)ربيع اآلخر)1441 )2)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قـــردرىلوزيرةىإعددسىدلت3دبىدلوطنيىمدلتع ي3ىمدإلسكلنىمسيلسةىدملدينة)
سيد 30) 30))  (((  0  0 ربيعىدآلخر) (5 صلسرىفي) رقم) 5.0 6))

بتفويضىدإلمضلء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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  )2)فبراير)1998()
التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األوجى

الوطنية) املدرسة  مدير  السعدي،) كمال  السيد  إجى  يفوض 
الوطني) التراب  إعداد  لوزارة  التابعة  بفاس  املعمارية  للهندسة 
أو التأشير نيابة عن) اإلمضاء) والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،)
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على)
جميع الوثائق املتعلقة بنفس املدرسة بما في ذلك األوامر الصادرة)
للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص)
لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إجى السيد كمال السعدي اإلمضاء)
األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)
واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بفاس.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد كمال السعدي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد)

املجيد منصوري،)الكاتب العام للمدرسة املشار إليها أعاله وذلك فيما)
يخص التفويض موضوع املادتين األوجى والثانية أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)ربيع اآلخر)1441 )2)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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قـــردرىلوزيرةىإعددسىدلت3دبىدلوطنيىمدلتع ي3ىمدإلسكلنىمسيلسةىدملدينة)
سيد 30) 30))  (((  0  0 ربيعىدآلخر) (5 صلسرىفي) رقم) 6.0 6))

بتفويضىدإلمضلء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األوجى

مديرة معهد تكوين التقنيين) يفوض إجى السيدة أمينة الزعري،)

والتقنيين املتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية بمكناس التابع)

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،) لوزارة إعداد 

نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان) اإلمضاء)

وسياسة املدينة على األوامر الصادرة ملوظفي وأعوان نفس املعهد)

الستعمال) لهم  الترخيص  وكذا  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام 

سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة أمينة الزعري أو عاقها عائق نابت عنها السيدة)

املكلفة بالشؤون اإلدارية واملحاسباتية بمعهد تكوين) نادية نصيري،)

املعمارية) والهندسة  التعمير  في  املتخصصين  والتقنيين  التقنيين 

بمكناس.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)ربيع اآلخر)1441 )2)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قـــردرىلوزيرةىإعددسىدلت3دبىدلوطنيىمدلتع ي3ىمدإلسكلنىمسيلسةىدملدينة)
سيد 30) 30))  (((  0  0 ربيعىدآلخر) (5 صلسرىفي) رقم) 7.0 6))

بتفويضىدإلمضلء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األوجى منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األوجى

مدير معهد تكوين التقنيين) يفوض إجى السيد محمد الحموتي،)

والتقنيين املتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية بوجدة التابع)

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،) لوزارة إعداد 

نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان) اإلمضاء)

وسياسة املدينة على األوامر الصادرة ملوظفي وأعوان نفس املعهد)

الستعمال) لهم  الترخيص  وكذا  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام 

سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة.
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املادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد الحموتي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

املكلفة بالشؤون البيداغوجية بمعهد تكوين التقنيين) لبنى عزيزي،)

والتقنيين املتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية بوجدة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)ربيع اآلخر)1441 )2)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قـــردرىلوزيرةىإعددسىدلت3دبىدلوطنيىمدلتع ي3ىمدإلسكلنىمسيلسةىدملدينة)

سيد 30) 30))  (((  0  0 ربيعىدآلخر) (5 صلسرىفي) رقم) 8.0 6))

بتفويضىدإلمضلء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األوجى

يفوض إجى السيد محمد حنزاز،)مدير املعهد الوطني للتهيئة والتعمير)
التابع لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،)
أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير) اإلمضاء)
 واإلسكان وسياسة املدينة على جميع الوثائق املتعلقة بنفس املعهد
بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات)
الخاصة) سياراتهم  الستعمال  لهم  الترخيص  وكذا  اململكة  داخل 

ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) يفوض كذلك إجى السيد محمد حنزاز اإلمضاء)
األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)
واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية املعهد الوطني للتهيئة والتعمير.

املادة الثالثة

السيد عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  حنزاز  محمد  السيد  تغيب   إذا 
والتعمير) للتهيئة  الوطني  للمعهد  العام  الكاتب  الغربي،) الرفيع  عبد 

وذلك فيما يخص التفويض موضوع املادتين األوجى والثانية أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)ربيع اآلخر)1441 )2)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قـــردرىلوزيرةىإعددسىدلت3دبىدلوطنيىمدلتع ي3ىمدإلسكلنىمسيلسةىدملدينة)
سيد 30) 30))  (((  0  0 ربيعىدآلخر) (5 صلسرىفي) رقم) 0.  6))

بتفويضىدإلمضلء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األوجى والثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛
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 وعلى القرار الصادر في)7)جماد  األوجى)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  )2)فبراير)1998()

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األوجى

الوطنية) املدرسة  مدير  الطيبي،) الغني  عبد  السيد  إجى  يفوض 

الوطني) التراب  إعداد  لوزارة  التابعة  بمراكش  املعمارية  للهندسة 

أو التأشير نيابة عن) اإلمضاء) والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،)

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على)

جميع الوثائق املتعلقة بنفس املدرسة بما في ذلك األوامر الصادرة)

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص)

لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إجى السيد عبد الغني الطيبي اإلمضاء)أو التأشير على)

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانية املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بمراكش.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عبد الغني الطيبي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

املكلف بالبحث باملدرسة الوطنية للهندسة املعمارية) جمال مناجي،)

بمراكش وذلك فيما يخص التفويض موضوع املادتين األوجى والثانية)

أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)ربيع اآلخر)1441 )2)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 776.0))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

: Gestion(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Degree(of(master(of( science( in(business(and(economics(

major( :( business( administration( with( specialization( in(

international(strategic(management,(préparé(et(délivré(au(

siège(de(Lunds(Universitet(Ekonomihogskolan(-(Suède(-(le(

21(septembre(2018,

مشفوعة بباكالوريوس علوم في الهندسة وعلوم التسيير املسلمة)

من جامعة األخوين بإفران.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)
0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 777.0))  دلعل يى
)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Droit

-(Diplôme(de( licence(de(droit,( économie,(gestion,(mention( : 
droit,( préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( d’Aix-
Marseille(-(France(-(le(17(octobre(2017,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)
0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 778.0))  دلعل يى
)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

في) التالية  الشهادة  الدراسات األساسية،) في  تقبل ملعادلة اإلجازة 

: Gestion

-(Bachelor( of( science( in( business( administration,( préparé(

et( délivré( au( siège( de( American(University( of( Sharjah( -(

Émirats(Arabes(Unis(-(le(1er(juin(2006,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 0. 77))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،
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قرر ما يلي :

املـادة األوجى

: Gestion(تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( master( gestion,( à( finalité( professionnelle,(

mention( :( sciences( du( management,( spécialité( :(

management(financier(international,(préparé(et(délivré(au(

siège(de( l’Université(Aix-Marseille(3( -(Aix-en-Provence( -( 

France( -( le(28(avril(2009,(assorti(du(bachelor(of(science(

in(business(administration,(préparé(et(délivré(au(siège(de(

American(University(of(Sharjah(-(Émirats(Arabes(Unis(-(le(

1er(juin(2006,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 783.0))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

في) التالية  الشهادة  الدراسات األساسية،) في  تقبل ملعادلة اإلجازة 
: Economie

-(Qualification( bachelor( degree( program( subject( area(
»human( resources( an( labour( economics«,( préparée( et(
délivrée( au( siège( de( Simon( Kuznets( Kharkiv( National(
University(of(economics(-(Ukraine(-(le(30(juin(2019,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.
اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)
0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 780.0))  دلعل يى
)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
العلمي،

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 العاجي)؛

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

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

: Gestion(تقبل ملعادلةاملاستر،)الشهادة التالية في

-(Degree(of(master(of(business(administration,(préparé(et(
délivré(au(siège(de(Oklahoma(City(University(-(Etats-Unis(- 
le(13(décembre(2002,

مشفوعة باإلجازة في العلوم االقتصادية،)تخصص):)علم اإلدارة)
املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة.)
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 0.)78))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

)BAC + 5((تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية :

-(Diplôme( du( programme( grande( école( grade( de( master,(

préparé(et(délivré(au(siège(de(Neoma(business( school( -(

Rouen(-(France(-(le(8(mars(2019,

مشفوعة بشهادة النجاح باألقسام التحضيرية وبشهادة الباكالوريا)

للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 0.)78))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

: Sciences(de(gestion(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( doctorat( en( science( de( gestion,( préparé( et(

délivré( au( siège( de( l’Université( de( Bordeaux( -( France( - 

le( 23( octobre( 2018,( assorti( du( diplôme( de( master(

droit,( économie,( gestion,( à( finalité( recherche,( mention( : 

management,( spécialité( :( recherche( en( gestion( des(

organisations,( préparé( et( délivré( au( siège( de( la( même(

université(-(France(-(le(28(octobre(2014,

وبشهادة السلك الثاني،)شعبة إدارة وتسيير املقاوالت السياحية)

إدارة وتسيير املقاوالت السياحية والفندقية) (: والفندقية،)تخصص)

املسلمة من املعهد العاجي الدوجي للسياحة بطنجة.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 0. 78))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

: Gestion(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( master( droit,( économie,( gestion,( à( finalité(

recherche,(mention(:(management,(spécialité(:(recherche(

en(gestion(des(organisations,(préparé(et(délivré(au(siège(

de(l’Université(de(Bordeaux(-(France(-(le(28(octobre(2014,

شعبة إدارة وتسيير املقاوالت) مشفوعة بشهادة السلك الثاني،)

إدارة وتسيير املقاوالت السياحية) (: تخصص) السياحية والفندقية،)

والفندقية املسلمة من املعهد العاجي الدوجي للسياحة بطنجة.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 785.0))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

 Management الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)

: des(ressources(humaines

-(Diplôme( de( master( droit,( économie,( gestion,( à( finalité(

professionnelle,( mention( :( management,( spécialité( :(

management(des(ressources(humaines,(préparé(et(délivré(

au( siège( de( l’Université( de( Bordeaux( 4( Montesquieu( -(

Bordeaux(-(France(-(le(18(octobre(2013,

شعبة إدارة وتسيير املقاوالت) مشفوعة بشهادة السلك الثاني،)

إدارة وتسيير املقاوالت السياحية) (: تخصص) السياحية والفندقية،)

والفندقية املسلمة من املعهد العاجي الدوجي للسياحة بطنجة.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.



00 5( الجريدة الرسميةعدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019( 

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 786.0))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Droit

-(Baccalauréat(universitaire(en(droit,(préparé(et(délivré(au(

siège(de(l’Université(de(Genève(-(Suisse,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 787.0))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

: Droit(des(affaires(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Maîtrise( universitaire( en( droit,( préparée( et( délivrée( au(

siège( de( l’Université( de( Genève( -( Suisse,( assortie( du(

baccalauréat(universitaire(en(droit,(préparé(et(délivré(au(

siège(de(la(même(université,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.



عدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019( الجريدة الرسمية 5 00  

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 788.0))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

: Logistique(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( master( droit,( économie,( gestion,( à( finalité(

recherche,(mention( :(management( logistique( et( stratégie,(

spécialité(:(logistique(et(stratégie,(préparé(et(délivré(au(siège(

de(l’Université(Aix-Marseille(II,(Aix-en-Provence(-(France(-(le(

2(avril(2010,

مشفوعة بدبلوم املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير،)التخصص):)

مسلك التسيير،)اختيار):)التدقيق ومراقبة التسيير املسلم من املدرسة)

الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 0. 78))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Gestion

-(Degree( of( bachelor( of( science( in( business( management,(

préparé(et(délivré(au( siège(de(BPP(University(Royaume( -(

Uni(-((le(29(novembre(2018,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 3.0 7))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

: Gestion(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Master(of(business(administration(in(project(management,(

préparé( et( déliviré( au( siège(de( Limkokwing(University( of(

creation(technology(-(Malaisie(-(le(22(juin(2019,

مشفوعة بشهادة اإلجازة األساسية،)مسلك):)قانون عام بالعربية)

(- واالجتماعية) واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة 

السوي�ضي بالرباط.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 0.0 7))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

 Economie( et( finance الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة املاستر،)

: internationales

-(Diplôme(de(master(de(droit,(économie,(gestion,(mention(:(

finance( internationale( et( économie( de( la( mondialisation(

)FIEM(,( spécialité( :( économie( et( finance( internationales, 

à( finalité( recherche,( délivré( par( l’Université( de( Nice(

)membre(de(la(Comue(Université(Côte(d’Azur((-(France(-(le(

5(décembre(2017,

العلوم) (: مسلك) األساسية،) الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

االقتصادية والتدبير،)تخصص):)العلوم االقتصادية املسلمة من كلية)

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية)-)أكدال بالرباط.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 0.) 7))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Gestion

-(Titulo(universitario(oficial(de(licenciada(en(administracion(

y(direccion(de(empresas,(préparé(et(délivré(au(siège(de(la(

Universidad(Carlos(III(de(Madrid(-(Espagne(-(le(10(juin(2004,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 0.) 7))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

 Gestion في) التالية  الشهادة  املتخصص،) املاستر  ملعادلة  تقبل 

: financière(des(collectivités(locales

-(Diplôme( de( master( droit,( économie,( gestion,( à( finalité(

professionnelle,( mention( :( finance,( spécialité( :( gestion(

financière( des( collectivités( locales,( préparé( et( délivré( au(

siège(de(l’Université(de(Cergy(-(Pontoise(-(Versailles(-(France(- 

le(24(janvier(2012,(assorti(de(la(licence,(mention(:(sciences(

économiques,( dans( le( domaine( sciences( économiques( et(

sociales,( préparée( et( délivrée( au( siège( de( l’Université( de(

Limoges(-(France(-(le(3(novembre(2006,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 0.  7))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

: Gestion(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Titulo(de(doctor(por( la(Universidad(autonoma(de(Madrid(

programa(de(doctorado(en(ciencias(ambientales,(préparé(et(

délivré(au(siège(de( la(Universidad(autonoma(de(Madrid(-(

Espagne(-(le(19(janvier(2016,(assorti(du(certificado(diploma(

de( estudios( avanzados,( préparé( et( délivré( au( siège( de( la(

Universidad(de(Alcala(-(España(-(Espagne.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قردرىلوزيرىدلت3بيةىدلوطنيةىمدلتكوينىدملنهيىمدلتعليمىدلعلجيىمدلبحث)

0  0 دآلخر) ربيعى فلتحى فيى صلسرى رقم) 5.0 7))  دلعل يى

)8))نوف 30) 30)()بتحديدىبعضىدملعلسالتىبينىدلشهلسدت.

والبحث  العاجي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

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 العاجي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)19)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

: Gestion(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Degree( of( master( of( business( administration,( préparé( et(

délivré( au( siège( de( Central( China( Normal( University( -(

République(populaire(de(Chine(-(le(14(juin(2019,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية،)مسلك):)علوم)

كلية) من  املسلمة  واملحاسبة  املالية  (: تخصص) والتدبير،) االقتصاد 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قردرىلوزيرىدلتجهيزىمدلنقلىمدللوويدتيكىمدمللء)رقم) 0.  7))صلسرىفي)

6)ربيعىدامل)0  0 ) )نوف 30) 30)()بتعيينىآمرينىمدلعدين)

بللصرفىمنودبىعنهم.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 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)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يعين األشخاص املشار إجى مهامهم في الجدول التاجي األولون آمرين)

مساعدين واآلخرون نوابا عنهم وذلك):

التجهيز) وزير  لدن  من  إليهم  املفوضة  االعتمادات  لصرف  (- (1

التجهيز) لوزارة  العامة  امليزانية  برسم  واملاء) واللوجيستيك  والنقل 

والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

التجهيز) وزير  لدن  من  إليهم  املفوضة  االعتمادات  لصرف  (- (2

من الحساب املرصد ألمور خصوصية) والنقل واللوجيستيك واملاء)

الحامل عنوان)»الصندوق الخاص بالطرق«)؛

التجهيز) وزير  لدن  من  إليهم  املفوضة  االعتمادات  لصرف  (- (3

من الحساب املرصد ألمور خصوصية) والنقل واللوجيستيك واملاء)

الحامل عنوان)»صندوق تحديد وحماية وتثمين امللك العام البحري)

واملينائي«)؛

التجهيز) وزير  لدن  من  إليهم  املفوضة  االعتمادات  لصرف  (- (4

من الحساب املرصد ألمور خصوصية) والنقل واللوجيستيك واملاء)

الحامل عنوان)»صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري)

والرابط بين املدن«)بالنسبة للعمليات املتعلقة بنقل البضائع لحساب)

الغير ونقل املسافرين بواسطة الحافالت والنقل املزدوج)؛

5)-)إلصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بما يلي):

امليزانية  إطار  في  املبرمة  الصفقات  تهم  التي  األثمنة  مراجعة   -

املخصصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء والحسابات 

الخصوصية للخزينة املشار إليها أعاله ؛

- الغرامات املترتبة عن التأخير في تنفيذ األشغال موضوع الصفقات 

والنقل  التجهيز  لوزارة  املخصصة  امليزانية  إطار  في  املبرمة 

املشار للخزينة  الخصوصية  والحسابات  واملاء   واللوجيستيك 

إليها أعاله ؛

- الغرامات الخاصة بالضريبة على املحور ؛

- أتاو  االحتالل املؤقت مللك الدولة العام ؛

- الرسوم السنوية على اإلشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق 

املواصالت التابعة للدولة وكذا الغرامات والعالوات املترتبة على 

نفس الرسوم ؛

واملضار  املنافع  حول  البحث  بمصاريف  املتعلقة  الرسوم   -

للمؤسسات املضرة وغير املالئمة أو الخطيرة من الدرجة األوجى ؛

- الرسوم الخاصة املفروضة على بيع الرمال ؛

- املبالغ املقبوضة عن دراسة طلبات الترخيص باالحتالل املؤقت 

مللك الدولة العام أو تجديده أو تحويله ؛

- املساهمة املالية ملالك األرا�ضي املجاورة للطرق العامة في إنجاز 

طرق املواصالت التابعة للدولة واملنصوص عليها في املادة 82 من 

القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير ؛

- أتاو  استخراج املواد من ملك الدولة العام ؛

البناء من ملك  املترتبة عن استخراج مواد  الذعائر والغرامات   -

الدولة العام بدون رخصة ؛

- الذعائر والغرامات املترتبة عن االحتالل املؤقت مللك الدولة العام 

بدون رخصة ؛

- إصالح األضرار الالحقة بملك الدولة العام.
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املادة الثانية.)-)تبين في تفويض االعتمادات املسند إجى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي)

يقومون بصرف النفقات منها.

بتعيين آمرين مساعدين) ()2017 يونيو) (23(  1438 28)من رمضان) الصادر في) (2133.17 ينسخ القرار رقم) (- املادة الثالثة.)

بالصرف ونواب عنهم.

املادة الرابعة.)-ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1441 )4)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 قردرىلوزيرىدلتجهيزىمدلنقلىمدللوويدتيكىمدمللءىرقمى 753.0)ىصلسرىفيى6ىربيعىداملى0  0ى) ىنوف 30ى 30))

بتعيينىآمرينىمدلعدينىبللصرفىمنودبىعنهم

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.201)الصادر في فاتح شعبان)1438 )28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يعين األشخاص املشار إجى مهامهم في الجدول التاجي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم وذلك):

1)-)لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)برسم ميزانية مرفق الدولة املسير)

بصورة مستقلة املسمى)»مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية«)التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

2)-)إلصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بما يلي):

- مراجعة األثمنة التي تهم الصفقات املبرمة في إطار ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى »مديرية النقل عبر 

الطرق والسالمة الطرقية« التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- الغرامات املترتبة عن التأخير في تنفيذ األشغال موضوع الصفقات املبرمة في إطار ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة 

املسمى »مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية« املشار إليه أعاله.
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املادة الثانية.)-)تبين في تفويض االعتمادات املسند إجى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي)

يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويسري مفعوله إجى غاية)31)ديسمبر)2019.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1441 )4)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 قـــردرىلوزيرىدالقتصلسىمدمللليةىمإصالحىدإلسدرةىرقمى 0.) 7)ىصلسرىفيى8)ىمنىربيعىداملى0  0ى)6)ىنوف 30ى 30))

بتعيينىآمرينىمدلعدينىبللصرفىمنودبىعنهم

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يعين األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التاجي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة 

إليهم من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من ميزانية وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة :
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الـمادة الثانية.)-)تحدد في تفويض االعتمادات املسند إجى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي)
يقومون بصرف النفقات منها.

الـمادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)2868.19)الصادر في)2)محرم)1441 )2)سبتمبر)2019()
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في 28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

0  0 دامل) ربيعى (( في) صلسرى رقم)  ) دملغربى بنكى لودجيى  مقررى

شركة) تصفيةى أولى بت ديدى نوف 30) 30)() )فلتحى

.»SOGEFINANCEMENT«

واجي بنك املغرب،

بناء)على القانون رقم)103.12)املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات)

 1.14.193 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) املعتبرة في حكمها،)

وال سيما املادتين) ()2014 ديسمبر) (24(  1436 بتاريخ فاتح ربيع األول)

144)و)145)منه)؛

»SOGEFINANCEMENT«(وعلى طلب سحب االعتماد الذي قدمته شركة 

بتاريخ)19)ماي)2019)؛

وعلى مقرر واجي بنك املغرب رقم)56)الصادر في)27)من شوال)1437 

 »SOGEFINANCEMENT«(فاتح أغسطس)2016()بسحب اعتماد شركة(

بصفتها شركة تمويل)؛

 »SOGEFINANCEMENT«(ونظرا لكون األجل املحدد لتصفية شركة

سينتهي في)3)نوفمبر)2019،)دون أن تتم عمليات التصفية)؛

بتاريخ) املنتدب  املصفي  قدمه  الذي  التمديد  طلب  وعلى 

31)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي  :

املادة األوجى

»SOGEFINANCEMENT«(يمدد ملدة ثالث))3()سنوات أجل تصفية شركة 

 املنصوص عليه في املادة)4)من مقرر واجي بنك املغرب رقم)56 الصادر

في)27)من شوال)1437))فاتح أغسطس)2016()املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)ربيع األول)1441))فاتح نوفمبر))2019(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.



عدد)6843 - 3)جماد  األوجى)1441 )30)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية    00 7 

نصوصىخلصة

إدارة الدفاع الوطني

قردرىلرئيسىدلحكومةىرقم) 8.0)0.))صلسرىفي)8))منىربيعىدآلخر)0  0 

)5))سيد 30) 30)) بتغيي3ىمقددرىدملنحةىدليوميةىعنىدلتغذية)

دلجوية) دملالحةى بتح التى دملتعلقى دلتغذيةى عنى مدلتعويضى

مدلتعويضىعنىدلتغذيةىدملتعلقىبللتح التىدلبحرية.

رئيس الحكومة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.08)الصادر في)21)من رجب)1438 

)19)أبريل)2017()بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني)؛

13)من جماد  الصادر في) (1.57.015  وعلى الظهير الشريف رقم)

اآلخرة)1376 )15)يناير)1957()بتحديد مرتبات املوظفين العسكريين)

 بالقوات املسلحة امللكية املتقاضين أجرة شهرية،)كما وقع تغييره وتتميمه

وال سيما الجزئين التاسع والتاسع املكرر من امللحق الثاني املضاف إليه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.56.680)الصادر في)24)من ذي الحجة)1375 

تنقل) وتغذية ومصاريف  أجور  نظام  بتحديد  ()1956 أغسطس) (2(

العسكريين بالقوات املسحلة امللكية املتقاضين أجرة خاصة تصاعدية)

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما) وكذا قواعد اإلدارة واملحاسبة،)

الفصول)8)و)8)املكرر و)9)و)9)املكرر منه)؛

وبعد تأشيرة))وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

درهم() (25,50( يحدد بخمسة وعشرين درهما وخمسين سنتيما)

مقدار املنحة اليومية عن التغذية املنصوص عليها في الفصل)8)املكرر)

من ذي (24 بتاريخ) (2.56.680 رقم) ( إليه أعاله) املشار  املرسوم   من 

الحجة)1375 )2)أغسطس)1956(.

درهم() (24,50( ويحدد بأربعة وعشرين درهما وخمسين سنتيما)

مقدار املنحة املوضوع رهن تصرف الجيوش.

لصندوق) الراجع  املنحة  مقدار  درهم() (1,00( بدرهم) ويحدد 

املوازنة.

املادة الثانية

التغذية املتعلق) التعويض عن  مقدار  التاجي،) النحو  على  يحدد،)

بتحمالت املالحة الجوية والتعويض عن التغذية املتعلق بالتحمالت)

البحرية املنصوص على أولهما في الجزء)التاسع وعلى الثاني في الجزء)

 التاسع املكرر من امللحق الثاني بالظهير الشريف املشار إليه أعاله)

رقم)1.57.015)بتاريخ)13)من جماد  اآلخرة)1376 )15)يناير)1957():

- التعويض عن التغذية املتعلق بتحمالت املالحة الجوية ................ 

.............. 25,50 درهم ؛

- التعويض عن التغذية املتعلق بالتحمالت البحرية ........................

............... 25,50 درهم.

املادة الثالثة

عند) تراجع املقادير املشار إليها في املادتين األوجى والثانية أعاله،)

متم كل سنتين ابتداء)من فاتح يناير))2020.

املادة الرابعة

في) الصادر  (3.264.17 رقم) الحكومة  رئيس  قرار  ينسخ 

24)من ذي القعدة)1438 )17)أغسطس)2017()بتغيير األسعار اليومية)

للمنحة عن التغذية والتعويض عن التغذية املتعلق بتحمالت املالحة)

الجوية والتعويض عن التغذية املتعلق بالتحمالت البحرية.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،)ويعمل به ابتداء)من فاتح)

يناير)2020.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع اآلخر)1441 )25)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

نظلمىموظفيىدإلسدردتىدلعلمة


