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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

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

نصوصدعيمة

منعدصنعدامكييسدمندمي ةدالبالستيكدجاستيرا هيدجتصد 6هيد
جتسويقهيدجاستعليلهي.

 ظهير شريف رقم 1.19.126 صادر في 16 من ربيع اآلخر 1441 )13 ديسمبر 2019(
بتنفيذ القانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القا�ضي 
وتصديرها  واستيرادها  البالستيك  مادة  من  األكياس  صنع  بمنع 
73وتسويقها واستعمالها.............................................................................. 

سفندالصيد.

1441 اآلخر  ربيع  من   16 في  صادر   1.19.128 رقم  شريف   ظهير 
)13 ديسمبر 2019( بتنفيذ القانون رقم 78.19 القا�ضي بتغيير وتتميم 
بنائها  ومباشرة  الصيد  سفن  باقتناء  املتعلق  رقم 59.14  القانون 
76وترميمها................................................................................................... 

نصوصدخيصة

تفويضداإلمضيءدجاملصي قةدعل0دالصفقيت.

قرار لوزير الصحة رقم 3941.19 صادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 
 .................................................................................... 77بتفويض اإلمضاء

قرار لوزير الصحة رقم 3942.19 صادر في 11 من صفر 1441  )10 أكتوبر 2019( 
77بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

قرار لوزير الصحة رقم 3943.19 صادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 
 .................................................................................... 79بتفويض اإلمضاء

قـــرار لوزير الصحة رقم 3944.19 صادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 
79بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

قرار لوزير الصحة رقم 3972.19 صادر في 11 من صفر 1441  )10 أكتوبر 2019( 
 .................................................................................... 81بتفويض اإلمضاء

 1441 األول  ربيع  من   24 في  صادر   3754.19 رقم  الصحة  لوزير  قـــرار 
90)22 نوفمبر 2019( بتفويض املصادقة على الصفقات.......................... 
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الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
رقم 3971.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 )22 نوفمبر 2019( 

 ........................................................ 90بتفويض املصادقة على الصفقات.

الحكومة   باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قـــرار 
رقم 3940.19 صادر في 9 ربيع اآلخر 1441 )6 ديسمبر 2019( بتفويض 

90اإلمضاء.................................................................................................... 

 1441 األول  ربيع  من   27 في  صادر   3961.19 رقم  العدل  لوزير  قرار 
 ..................................................... 91)25 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

 1441 األول  ربيع  من   28 في  صادر   3966.19 رقم  العدل  لوزير  قرار 
 ..................................................... 91)26 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

قـــرار لوزير الداخلية رقم 3753.19 صادر في 9 ربيع اآلخر 1441 )6 ديسمبر 2019( 
 .................................................................................... 92بتفويض اإلمضاء

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 3988.19 صادر  في 15 من ربيع اآلخر 1441 )12 ديسمبر 2019( 

 ................................................................................... 92بتفويض اإلمضاء.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 3989.19 صادر  في 15 من ربيع اآلخر 1441 )12 ديسمبر 2019( 

 ................................................................................... 93بتفويض اإلمضاء.

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  لوزير  قرار 
1441 اآلخر  ربيع  من   15 في  صادر  رقم 3990.19   بالخارج 
93)12 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء ................................................... 

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 3991.19 صادر  في 15 من ربيع اآلخر 1441 )12 ديسمبر 2019( 

 ................................................................................... 93بتفويض اإلمضاء.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 3992.19 صادر  في 15 من ربيع اآلخر 1441 )12 ديسمبر 2019( 

 ................................................................................... 94بتفويض اإلمضاء.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 3993.19 صادر  في 15 من ربيع اآلخر 1441 )12 ديسمبر 2019( 

 ................................................................................... 94بتفويض اإلمضاء.

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3946.19 

95صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3947.19 
صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء 

 ...................................................................... 95واملصادقة على الصفقات.

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3948.19 

96صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3949.19 

97صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3950.19 

97صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3951.19 

98صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3952.19 

98صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3953.19 

99صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3954.19 
صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء 

 ...................................................................... 99واملصادقة على الصفقات.

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3955.19 

100صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3956.19 

100صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3957.19 

101صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء. 

قـــرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 3958.19 

101صادر في 12 من ربيع اآلخر 1441 )9 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء. 

املعي التدبيندالشهي ات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )28 نوفمبر   1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3877.19 رقم 

 ................................................. 102بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3878.19 رقم 

 ................................................. 102بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3879.19 رقم 

 ................................................. 103بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3880.19 رقم 

 ................................................. 103بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3881.19 رقم 

 ................................................. 104بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3882.19 رقم 

 ................................................. 104بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3883.19 رقم 

 ................................................. 105بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3884.19 رقم 

 ................................................. 105بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3885.19 رقم 

 ................................................. 106بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3886.19 رقم 

 ................................................. 106بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3887.19 رقم 

 ................................................. 107بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3888.19 رقم 

 ................................................. 107بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3889.19 رقم 

 ................................................. 108بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3890.19 رقم 

 ................................................. 108بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3891.19 رقم 

 ................................................. 109بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3892.19 رقم 

 ................................................. 109بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3893.19 رقم 

 ................................................. 110بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3909.19 رقم 

 ................................................. 110بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3910.19 رقم 

 ................................................. 111بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3911.19 رقم 

 ................................................. 111بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3912.19 رقم 

 ................................................. 112بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3913.19 رقم 

 ................................................. 112بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3914.19 رقم 

 ................................................. 113بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3915.19 رقم 

 ................................................. 113بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3916.19 رقم 

 ................................................. 114بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3917.19 رقم 

 ................................................. 114بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3918.19 رقم 

 ................................................. 115بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3919.19 رقم 

 ................................................. 115بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3920.19 رقم 

 ................................................. 116بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 نوفمبر   28(  1441 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   3921.19 رقم 

 ................................................. 116بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

إسني دانتدابدصحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 4012.19 صادر في 20 من ربيع اآلخر 1441 )17 ديسمبر 2019( 

 .............................................................................. 117بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 4013.19 صادر في 20 من ربيع اآلخر 1441 )17 ديسمبر 2019( 

 .............................................................................. 117بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 4060.19 صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( 

 .............................................................................. 118بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 4061.19 صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( 

 .............................................................................. 118بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 4062.19 صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( 

 .............................................................................. 119بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 4063.19 صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( 

 .............................................................................. 119بإسناد انتداب صحي.
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صفحة صفحة

اإلذندبلليرسةدالهندسةداملعليرية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 4055.19 صادر في 20 من ربيع اآلخر 1441 

)17 ديسمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

120الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 4056.19 صادر في 20 من ربيع اآلخر 1441 

)17 ديسمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

120الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 4057.19 صادر في 20 من ربيع اآلخر 1441 

)17 ديسمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 120الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 4058.19 صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 

)18 ديسمبر 2019( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

120الهندسة املعمارية ................................................................................... 
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 1001 اآلخ6) ربيعد مند (1( في) صي رد (1.19.1(( رقم) ش6يفد ظهيرد

)13) يسلبر)619)()بتنفيذدالقينوندرقم)57.18)بتغييردجتتليم)

القي�ضيدبلنعدصنعدامكييسدمندمي ة) (77.15 القينوندرقم)

البالستيكدجاستيرا هيدجتصد 6هيدجتسويقهيدجاستعليلهي.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم)57.18)بتغيير وتتميم القانون رقم)77.15)القا�ضي بمنع)

صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها)

واستعمالها،)كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع اآلخر)1441 )13)ديسمبر)2019(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *
قينوندرقمد57.18

 بتغييردجتتليمدالقينوندرقمد77.15
 القي�ضيدبلنعدصنعدامكييسدمندمي ةدالبالستيك

جاستيرا هيدجتصد 6هيدجتسويقهيدجاستعليلهي

املادة األو ى)

القا�ضي بمنع) (77.15 يغير على النحو التا ي عنوان القانون رقم)

صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها)

1.15.148 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   واستعمالها 

بتاريخ)25)من صفر)1437 ) 7)ديسمبر)2015 ( :

البالستيكية) األكياس  صنع  بمنع  القا�ضي  (77.15 رقم) »قانون 

»واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.«

املادة الثانية

9 6)و) 5)و) 4)و) 3)و) 2)و)  تغير وتتمم على النحو التا ي أحكام املواد)
الصادر (77.15 من القانون املشار إليه أعاله رقم) (13 و) (11 و) (10  و)

في)25)من صفر)1437 ) 7)ديسمبر)2015 ( : 

»املادة)2.)-)يمنع).....................................)صنع األكياس البالستيكية،)
.................................... أعاله) (1 4)من املادة)  »املنصوص عليها في البند)
»ولو بدون عوض على املستهلكين في نقط بيع السلع أو املواد أو تقديم)

»الخدمات،)وذلك بغرض تلفيف بضائعهم.«

البالستيكية) األكياس  (،.................................. تستثنى) (-.3 »املادة)
واألكياس البالستيكية املسماة) (............................... »ذات االستعمال)
»»األكياس الكاظمة للحرارة«)واألكياس البالستيكية للتجميد وتلك)
»املستعملة)................................،كما تم تعريفها في البنود)5)و6)و7)و8 

»و9)و10)من املادة)1)أعاله.«

4.-)ال يمكن أن تستعمل األكياس البالستيكية املنصوص) »املادة)
»عليها في البنود)5)و6)و7)و8)و9)و10)من املادة)1)أعاله)...............)إليها.

»ويجب أن تحمل األكياس البالستيكية املشار إليها في الفقرة أعاله، 
»حسب الغرض).........................................................)بنص تنظيمي.

»كما يتعين التقيد،)عند صنع هذه األكياس،)بالخصائص التقنية)
 »املحددة بموأب النصوص التنظيمية املتخذة تطبيقا ألحكام املادة)14

»من هذا القانون.«

»املادة)5.)-)عالوة على).........................................................)ومعاينتها،)
ويمكن لهؤالء) مهنية.) (......................................... »املراقبون املحلفون)
تسخير القوة العمومية طبقا) عند الضرورة،) »املراقبين أن يطلبوا،)

»للتشريع الجاري به العمل.

»يجب على املراقبين أن يكونوا حاملين للبطاقة املهنية بشكل ظاهر 
»أثناء)مزاولة مهامهم.

»يلزم املراقبون بكتمان السر املنهي تحت طائلة العقوبات املنصوص 
»عليها في الفصل446))من مجموعة القانون الجنائي.«

محاضر) (،............................ املكلفون) املراقبون  يحرر  (-. (6 »املادة)
»يوأهونها تحت إشراف إدارتهم إ ى النيابة العامة املختصة طبقا ألحكام)
»الفقرة الثانية من املادة)23)واملادة)24)من القانون رقم)22.01)املتعلق)

»باملسطرة الجنائية.«

البالستيكية،) األكياس  (................................... يعاقب) (-.9 »املادة)
»املنصوص عليها في البند)4)من املادة)1)من هذا القانون.«

 »املادة)10).-)يعاقب بغرامة من)2000)إ ى)500.000)درهم))......................

نصوصدعيمة
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»األكياس البالستيكية،)املنصوص عليها في البند)4)من املادة)1 ............
».......................................................)بدون عوض.«

درهم كل) (500.000 إ ى) (2000 يعاقب بغرامة من) (- (.11 »املادة)
 »شخص يحوز األكياس البالستيكية املنصوص عليها في البنود))5)و)6
 »و)7)و)8)و)9)و)10)من املادة)1)أعاله بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو ببيعها،
»أو بتوزيعها بعوض أو بدون عوض ألغراض غير تلك املوأهة إليها.«

»املادة)13).-)تضاعف)................................................)هذا القانون.)

»يعتبر)............)مماثل خالل الخمس))5()سنوات املوالية)......)نهائيا.«

املادة الثالثة

تتمم على النحو التا ي أحكام القانون رقم)77.15)السالف الذكر)
باملواد)2-1)و)4-1)و)4-2)و)4-3)و)5-1)و)5-2)و)5-3)و)6-1)و)10-1)و)1-11 

و)11-2)و)11-3)و)11-4)و)11-5)و)11-6)و)13-1)و)13-2)و)1-14 :

يمنع حيازة املواد األولية البالستيكية أو اللفائف) (- (.1-2 »املادة)
صنع) لغرض  البالستيك  تدوير  من  املتأتية  املواد  أو  »البالستيكية 

»األكياس البالستيكية املنصوص عليها في البند)4)من املادة)1)أعاله.«

»املادة)4-1.)-)يمنع على املصنع أو املستورد لألكياس البالستيكية)
»ذات االستعمال الصناعي واملحددة خصائصها التقنية بنص تنظيمي،)
»أن يزود بهذه األكياس أشخاصا غير األشخاص الذين يستعملونها)

»لألغراض املوأهة لها.

لألكياس) مستورد  أو  مصنع  كل  على  يتعين  الغرض،) »ولهذا 
 »البالستيكية املشار إليها في الفقرة أعاله مسك سجل خاص يضمن فيه،
»على الخصوص،)املعلومات املتعلقة باألشخاص املذكورين في الفقرة)
»أعاله وكذا بكمية األكياس البالستيكية ذات االستعمال الصناعي)

»وخصائصها التي تم التزويد بها.

»كما يمنع اقتناء)األكياس املشار إليها في الفقرة األو ى أعاله إال من)
»قبل األشخاص الذين يستعملونها حصريا لألغراض املوأهة إليها.)
األشخاص مسك سجل تضمن فيه املعلومات) »ويتعين على هؤالء)

»املتعلقة بكل عملية تزويد بهذه األكياس.

»يحدد نموذج ونوع املعلومات التي يتضمنها هذان السجالن بنص)
»تنظيمي.«

يجب على كل مستورد للمواد األولية البالستيكية) (-.2-4 »املادة)
»وكل وحدة لتدوير البالستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير األكياس)
10)من) 9)و) 8)و) 7)و) 6)و) 5)و) »البالستيكية،)املنصوص عليها في البنود)

»املادة)1)أعاله،)أن يودع لدى اإلدارة تصريحا بنشاطه.)

»)يحدد بنص تنظيمي نموذج هذا التصريح وكيفيات إيداعه.«

يجب على كل مستورد للمواد األولية البالستيكية) (-.3-4 »املادة)
تصدير) أو  استيراد  أو  تصنيع  أو  البالستيك  لتدوير  وحدة  »وكل 
 »األكياس البالستيكية،)املنصوص عليها في البنود))5)و)6)و)7)و)8)و)9

املتعلقة) البيانات  يتضمن  سجل  مسك  أعاله،) (1 املادة) من  »و10)

»بنشاطه سواء)على حامل ورقي أو))إلكتروني،)وذلك وفق نموذج يحدد)

»بنص تنظيمي.«

يجب على األشخاص الخاضعين للمراقبة السماح) (-.1-5 »املادة)

بالقيام بمهامهم وتسهيل) أعاله،) (5 »للمراقبين املشار إليهم في املادة)

»عمليات املراقبة والبحث والتفتيش.)وفي حالة امتناعهم من الخضوع)

»للمراقبة،)يحرر املراقبون محاضر بذلك.«

عن) والبحث  املعاينة  بعمليات  القيام  أأل  من  (- (.2-5 »املادة)

»املخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه،)يمكن)

»للمراقبين املشار إليهم في املادة)5)أعاله):

»أ()الولوج إ ى أميع األماكن املخصصة لتصنيع أو تخزين أو بيع)

»األكياس البالستيكية ووسائل النقل املعدة لهذا الغرض،)وأن يطلبوا)

 »االطالع على السجالت والفاتورات وغيرها من الوثائق الضرورية وأخذ

»نسخ منها.)وإذا كانت هذه األماكن تستعمل أيضا كمنزل،)فإن عملية)

القانون من  (62 و) (60 و) (59 املواد) ملقتضيات  وفقا  تتم   »التفتيش 

»رقم)22.01)املتعلق باملسطرة الجنائية)؛

األولية) واملواد  املمنوعة  البالستيكية  األكياس  حجز  »ب()

تدوير) من  املتأتية  واملواد  البالستيكية  واللفائف  »البالستيكية 

»البالستيك وكذا اآلالت واملعدات التي استعملت في ارتكاب املخالفة)

»أو التي كانت ستستعمل في ارتكابها)؛

»ج()حجز الوثائق الضرورية إلثبات املخالفات.

»توضع املحجوزات رهن إشارة النيابة العامة.

يختاره) مكان  في  االقتضاء،) عند  املذكورة،) املحجوزات  »تودع 

»املراقبون،)وإذا تعذر ذلك تترك تحت حراسة حائزها.«

تحت مسؤوليتهم،) يمكن للمراقبين أن يستعينوا،) (- (.3-5 »املادة)

»بكل شخص مؤهل من أأل مساعدتهم في عمليات معاينة املخالفات)

»ألحكام هذا القانون.«

-)يمكن للمراقبين أخذ العينات الالزمة قصد إأراء) »املادة)1-6.)

»التحاليل الضرورية إلثبات املخالفة.

مختومة) عينة  وتسلم  مأخوذة  عينة  كل  على  األختام  »توضع 

»للشخص الذي يخضع للبحث مع تحرير محضر بذلك.«

»املادة)10-1.)-)يعاقب بغرامة من)200.000)إ ى)1.000.000)درهم)

»كل شخص يحوز املواد األولية البالستيكية أو اللفائف البالستيكية)

األكياس) صنع  بغرض  البالستيك  تدوير  من  املتأتية  »أو املواد 

»البالستيكية،)املنصوص عليها في البند)4)من املادة)1)أعاله.«
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»املادة)11-1.)-)يعاقب بغرامة من)10.000)إ ى)100.000)درهم كل)

 »شخص يصنع األكياس البالستيكية املنصوص عليها في البنود)5)و)6

»و)7)و)8)و)9)و)10)من املادة)1)أعاله دون أن تحمل العالمة أو الوسم)

»املطبوع وفق الكيفيات املحددة في النص التنظيمي املنصوص عليه)

»في الفقرة الثانية من املادة)4)أعاله.

»كما يعاقب بنفس الغرامة كل شخص يصنع األكياس البالستيكية)

»املذكورة في الفقرة أعاله دون التقيد بالخصائص التقنية املحددة في)

»النص التنظيمي املتخذ تطبيقا ألحكام املادة)14)من هذا القانون.«

1.000.000 إ ى) (100.000 من) بغرامة  يعاقب  (- (.2-11  »املادة)

»درهم كل مصنع أو مستورد لألكياس البالستيكية ذات االستعمال)

»الصناعي املنصوص عليها في الفقرة األو ى من املادة))4-1)أعاله يزود)

»بهذه األكياس أشخاصا غير األشخاص الذين يستعملونها لألغراض)

»املوأهة إليها.

درهم كل مصنع (200.000 إ ى) (50.000  »كما يعاقب بغرامة من)

ن املعلومات املطلوبة في السجل) »أو مستورد لم يمسك أو لم ُيَضّمِ

»الخاص،)املنصوص عليه في الفقرة الثانية من املادة))4-1)املذكورة.«

درهم) (100.000 إ ى) (10.000 يعاقب بغرامة من) (- (.3-11 »املادة)

»كل شخص يستعمل األكياس ذات االستعمال الصناعي املنصوص)

»عليها في الفقرة األو ى من املادة))4-1)أعاله وال يمسك السجل الخاص)

ن في) »املنصوص عليه في الفقرة الثالثة من املادة))4-1)أعاله أو ال ُيَضّمِ

»هذا السجل املعلومات املطلوبة.«

 )»املادة)11-4.)-)يعاقب بغرامة من)100.000)إ ى)200.000)درهم كل

»شخص ال يقوم بإيداع تصريح بنشاطه لدى اإلدارة كما هو منصوص)

»عليه في املادة))4-2)أعاله.«

»املادة)11-5.)-)يعاقب بغرامة من)50.000)إ ى)200.000)درهم كل)

أعاله) (3-4 ( »شخص ال يتوفر على السجل املنصوص عليه في املادة)

»أو ال يتقيد بنموذأه.«

يعاقب) دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد،) (- (.6-11 »املادة)

100.000)درهم كل من امتنع عن الخضوع) 50.000)إ ى) »بغرامة من)

»للمراقبة أو عمل بأية وسيلة كيفما كانت على عرقلة عمليات البحث)

»أو املعاينة للمخالفات املنصوص عليها في هذا القانون.«

»املادة)13-1.)-)للمحكمة أن تحكم ب):

املخالفة  موضوع  واملواد  البالستيكية  األكياس  مصادرة   -  «

»أو إتالفها على نفقة املخالف وبمصادرة األدوات واألشياء التي 

»استعملت في ارتكاب املخالفة أو التي كانت ستستعمل في ارتكابها ؛

»)-)إغالق املؤسسة التي استعملت في ارتكاب املخالفة.«

150من) و) (149 و) (146 ال تطبق أحكام الفصول) (- (.2-13 »املادة)
»مجموعة القانون الجنائي املتعلقة بالظروف املخففة على العقوبات)

»الصادرة طبقا لهذا القانون.«

)»املادة)14-1.)-)يجب على كل مستورد للمواد األولية البالستيكية)
»وكل وحدة لتدوير البالستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير األكياس)
10)من) 9)و) 8)و) 7)و) 6))و) 5)و) »البالستيكية املنصوص عليها في البنود)
»املادة)1)أعاله،)الذي يزاول نشاطه في تاريخ دخول هذا القانون حيز)
أعاله داخل أأل) (4-2 تسوية وضعيته طبقا ألحكام املادة) »التنفيذ،)
أشهر يبتدئ من تاريخ صدور النص التنظيمي املنصوص) ()3( »ثالثة)
»عليه في املادة املذكورة،)وذلك تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها)

»في املادة)11-4)من هذا القانون.«

املادة الرابعة

تنسخ وتعوض على النحو التا ي أحكام املادتين)1)و)7)من القانون)
السالف الذكر رقم)77.15 :

»املادة)1.)-)ألأل تطبيق هذا القانون،)يراد بما يلي):

»1)-)مادة أولية بالستيكية):)الجزيئات الكبيرة))بوليميرات()الطبيعية)
»أو االصطناعية أو املصنعة)؛

»2)-)البالستيك):)كل منتوج مصنع من مادة أولية بالستيكية)؛

أغلفة) شكل  على  أشرطة  لفائف  (: البالستيك) من  لفائف  (- (3«
»مسطحة من البالستيك)؛

»4)-)األكياس البالستيكية):)األكياس بمقابض أو بدونها مصنعة من)
»مادة أولية بالستيكية أو من لفائف بالستيكية)؛

األكياس) (: األكياس البالستيكية ذات االستعمال الصناعي) (- (5«
»املصنعة من مادة أولية بالستيكية أو من لفائف بالستيكية،)املوأهة)
»حصريا لتلفيف أو توضيب املواد داخل مكان التصنيع أو التوضيب)؛

األكياس) (: الفالحي) البالستيكية ذات االستعمال  األكياس  (- (6«
»املصنعة من مادة أولية بالستيكية أو من لفائف بالستيكية،)املوأهة)
ألغراض فالحية متعلقة بإنتاج املواد الفالحية وتخزينها) »حصريا،)

»وتوضيبها ونقلها))؛

(: للحرارة«) كاظمة  »أكياس  املسماة) البالستيكية  األكياس  (- (7«
»األكياس املصنعة من مادة أولية بالستيكية أو لفائف بالستيكية التي)
»تمكن من نقل األغذية املجمدة دون التعرض لخطر انقطاع سلسلة)
»التبريد.)وتعمل هذه األكياس بواسطة عوازل حرارية تقوم بإبطاء)

»عمليات التبادل الحراري)؛

األكياس املصنعة من مادة) (: األكياس البالستيكية للتجميد) (- (8«
»أولية بالستيكية أو من لفائف بالستيكية،)املوأهة حصريا لتلفيف)

»األغذية أو غيرها،)من أأل حفظها عن طريق التجميد)؛
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األكياس) (: املنزلية) النفايات  لجمع  البالستيكية  األكياس  (- (9«

»املصنعة من مادة أولية بالستيكية أو من لفائف بالستيكية،)املوأهة)

»حصريا الحتواء)ونقل النفايات املنزلية أو ما شابهها كما تم تعريفها في)

»القانون رقم)28.00)املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والنصوص)

»املتخذة لتطبيقه)؛

األكياس) (: النفايات األخرى) البالستيكية لجمع  األكياس  (- (10«

»املصنعة من مادة أولية بالستيكية أو من لفائف بالستيكية،)املوأهة)

أو ما شابهها،) املنزلية  النفايات  النفايات غير  ونقل  »حصريا الحتواء)

والنصوص) (28.00 »كما تم تعريفها في القانون السالف الذكر رقم)

»املتخذة لتطبيقه.«

على طلب من اإلدارة املعنية) بناء) للوا ي أو العامل،) (- (.7 »املادة)

»أن يأمر بإغالق املؤسسة التي تقوم بتصنيع األكياس البالستيكية)

»املنصوص عليها في البند)4)من املادة)1)إ ى حين صدور حكم قضائي.«

1001 اآلخ6) ربيعد مند (1( في) صي رد (1.19.1(8 رقم) ش6يفد  ظهيرد

القي�ضي) (78.19 رقم) القينوند بتنفيذد ()(619 )13) يسلبر)

بتغييردجتتليمدالقينوندرقم)59.10)املتعلقدبيقتنيء)سفندالصيد)

جمبيش6ةدبنيئهيدجت6ميلهي.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 

رقم)59.14  القانون  وتتميم  بتغيير  القا�ضي  (78.19 القانون رقم)

املتعلق باقتناء)سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها،)كما وافق عليه)

مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع اآلخر)1441 )13)ديسمبر)2019(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *

قينوندرقمد78.19

  ق�ضيدبتغييردجتتليمدالقينوندرقم)59.10 

املتعلقدبيقتنيء)سفندالصيددجمبيش6ةدبنيئهيدجت6ميلهي

املادة األو ى

تغير وتتمم مقتضيات املادة األو ى من القانون رقم)59.14)املتعلق)

باقتناء)سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها كما يلي):

يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها) (- »املادة األو ى.)

»اإلدارة املختصة):

»أ()بناء)كل سفينة،)....................................................)أو اقتنائها)؛

»ب()ترميم كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم املغربي عندما):

املبينة األساسية  خصائصها  في  تغيير  الترميم  هذا  عن  ينتج   -  « 

 »في وثيقة أنسية السفينة املذكورة أو أواز أمانها دون تغيير

»في طول صالب السفينة وحمولتها ؛

» - يتطلب هذا الترميم إزالة محرك السفينة ألسباب أخرى غير 

 »إصالحه أو إزالة أضلع السفينة دون أن تؤدي األشغال إ ى تغيير

 »في الخصائص األساسية املبينة في وثيقة أنسية السفينة املذكورة

»أو أواز أمانها ؛

» - ينتج عن هذا الترميم تغيير نوع الصيد الذي تمارسه السفينة 

»املذكورة ؛

»ج()البيع الجزئي أو الكلي لكل سفينة صيد):

» - مسجلة تحت العلم املغربي ؛

» - في طور البناء طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل.

»يقدم طلب الرخصة)........................................)سفن الصيد.)«

املادة)2

تتمم مقتضيات القانون رقم)59.14)املتعلق باقتناء)سفن الصيد)

ومباشرة بنائها وترميمها كما يلي):

املتعلقة) املسبقة  الرخصة  طلب  يقدم  أن  يجب  (- (.1-1 »املادة)

»بالحاالت املنصوص عليها في البندين أ()و ب()من املادة األو ى أعاله)

»داخل اآلأال والشروط املحددة بنص تنظيمي.

طلب) قبول  يمكن  ال  الذكر،) السالفة  اآلأال  انصرام  »عند 

»الرخصة املسبقة املذكورة.«
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 ق6اردلوزي6دالصحةدرقمد3901.19دصي ردفيد11دمندصف6د1001
)16دأكتوب6د619)(دبتفويضداإلمضيء

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى 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)
العالأات) عرض  تنظيم  يخص  فيما  العالأات،) وبعرض  الصحية 

والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالأات)؛

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

قرر ما يلي :

املادة األو ى

املدير الجهوي للصحة بجهة) يفوض إ ى الدكتور إكرام عفيفي،)
على) الصحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء) طنجة-تطوان-الحسيمة،)
الترابي) االختصاص  حدود  في  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.        

 ق6اردلوزي6دالصحةدرقمد19.)390دصي ردفيد11دمندصف6د1001د
)16دأكتوب6د619)(دبتفويضداإلمضيءدجاملصي قةدعل0دالصفقيت

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى 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)أمادى األو ى)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)أمادى األو ى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

قرر ما يلي :

املادة األو ى

يفوض إ ى 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)
الصادرة) األوامر  ذلك  في  بما  لهم  التابعة  للمصالح  املوكولة  باملهام 
للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إ ى املدير الجهوي للصحة واملندوبين املشار إليهم)
أعاله ونوابهم اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على األوامر)
برسم) لهم  التابعة  باملصالح  الخاصة  االعتمادات  أو تحويل  بصرف 
للخزينة) الخصو�ضي  الحساب  الصحة وكذا  لوزارة  العامة  امليزانية 
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 أميع الوثائق الحسابية املتعلقة)

باالعتمادات املذكورة.

نصوصدخيصة
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املادة الثالثة

يفوض إ ى املدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري)
املراكز االستشفائية ونوابهم املشار إليهم أعاله املصادقة على الصفقات)
املبرمة لفائدة املصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل)
الوثائق) أميع  وعلى  فسخها  وكذا  التفاوض  طريق  عن  أو  أشكالها 

الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):

* الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية 
واملباراة التي يفوق مبلغها :

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 توأد املندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 
5.000.000 درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وأب 
عرضها على السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة 

عليها ؛

- 1.000.000 درهم فيما يخص ميزانية االستثمار بالنسبة :

• للمركز االستشفائي الجهوي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد 
املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة الذي يوأد املركز 
داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 5.000.000 درهم وإذا فاق 
مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وأب عرضها على السلطة املختصة 

باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛

• للمركز االستشفائي اإلقليمي والتي ال يمكن البدء في تنفيذها إال بعد 
املصادقة عليها من طرف مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو اإلقليم 
الذي يوأد املركز داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 2.000.000 
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وأب عرضها على املدير 
الجهوي للصحة املعني قصد املصادقة عليها في حدود 5.000.000 
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وأب عرضها على 

السلطة املختصة باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها ؛

* الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها :

- 1.000.000 درهم بالنسبة للمديرية الجهوية للصحة والتي 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 وأب 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.

*

*         *

الجدجلدامللحق

االختصيصدالترابي
النواباملفوضدإليهم

 أهة طنجة -

 تطوان -

الحسيمة

 عمالة طنجة -

أصيلة

املدير  عفيفي،  إكرام  الدكتور 

 - طنجة  بجهة  للصحة  الجهوي 

تطوان - الحسيمة.

املرابطي،  الزهراء  فاطمة  السيدة 

املالية  املوارد  مصلحة  رئيسة 

واللوأيستيك والشراكة.

الداودي،  عبده  محمد  الدكتور 

بعمالة  الصحة  وزارة  مندوب 

طنجة - أصيلة.

رئيس  قسو،  بوأمعة  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  حساني،  املهدي  الدكتور 

الجهوي  االستشفائي  املركز 

بطنجة.

السيد مراد اغريس، رئيس قطب 

املركز  بنفس  اإلدارية  الشؤون 

بالنيابة.

عمالة 

 املضيق -

الفنيدق

الصمدي،  االله  عبد  الدكتور 
بعمالة  الصحة  وزارة  مندوب 

املضيق - الفنيدق.

شميشة،  اللوي  عبد  السيدة 

رئيسة املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  ملزوزي،  حسن  الدكتور 

املركز االستشفائي بعمالة املضيق 

- الفنيدق.

رئيس  الجباري،  رشيد  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم تطوان

مندوب  وهبي،  محمد  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم تطوان.

رئيس  ألو ي،  الدين  نور  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  خصال،  محمد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بتطوان.

رئيسة  عتاف،  فاطمة  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم الفحص 

- أنجرة

الدليمي، مندوبة  ملياء  الدكتورة 

- بإقليم الفحص   وزارة الصحة 

أنجرة.

السيد سعيد الحسناوي، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

إقليم 

العرائش

دهبي،  السالم  عبد  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

العرائش.

رئيس  حكيمي،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتورة أسماء بنعرفة، مديرة 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالعرائش.

رئيس  األحمر،  مجدي  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم 

الحسيمة

مندوب  عكي،  موحى  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم الحسيمة.

السيد الحسن البلعي�ضي، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتور موحى عكي، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 

بالنيابة.

رئيسة  بيكوار،  رشيدة  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم 

شفشاون

الدكتور خالد امال، مندوب وزارة 

الصحة بإقليم شفشاون.

فاضل،  محمد  الدحمي  السيد 

رئيس املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

–

رئيس  بورحموني،  بوعزة  السيد 

باملركز  اإلدارية  الشؤون  قطب 

االستشفائي اإلقليمي بشفشاون.

إقليم وزان

الدكتور مصطفى عادل، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم وزان.
رئيس  بويا،  مصطفى  السيد 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بالنيابة.

السيد محمد قداد، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي بوزان.

السيد يونس دكان، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
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 ق6اردلوزي6دالصحةدرقمد3903.19دصي ردفيد11دمندصف6د1001
)16دأكتوب6د619)(دبتفويضداإلمضيء

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى 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)
العالأات) عرض  تنظيم  يخص  فيما  العالأات،) وبعرض  الصحية 

والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالأات)؛

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

قرر ما يلي :

املادة األو ى

يفوض إ ى الدكتورة نبيلة الرميلي،)املديرة الجهوية للصحة بجهة)
الدار البيضاء)-)سطات،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الصحة على مقررات)
للمديرية) الترابي  التالية في حدود االختصاص  في املناصب  التعيين 

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.

 قـــ6اردلوزي6دالصحةدرقمد3900.19دصي ردفيد11دمندصف6د1001
)16دأكتوب6د619)(دبتفويضداإلمضيءدجاملصي قةدعل0دالصفقيت

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى 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)أمادى األو ى)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)أمادى األو ى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

قرر ما يلي :

املادة األو ى

يفوض إ ى 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 إ ى 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 أميع الوثائق الحسابية املتعلقة)

باالعتمادات املذكورة.

املادة الثالثة

الصحة) وزارة  ومندوبي  للصحة  الجهوي  املدير  إ ى  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 

أميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):
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* الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية 
واملباراة التي يفوق مبلغها :

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 توأد املندوبية داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 
5.000.000 درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وأب 
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)
يوأد املركز داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود)5.000.000 
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وأب 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 يوأد املركز داخل نفوذه الترابي)
وذلك في حدود)2.000.000)درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا)
املبلغ األخير وأب عرضها على املدير الجهوي للصحة املعني)
قصد املصادقة عليها في حدود)5.000.000)درهم وإذا فاق مبلغ)
الصفقة هذا املبلغ األخير وأب عرضها على السلطة املختصة)

باإلدارة املركزية قصد املصادقة عليها)؛

*)الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها):

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 وأب 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.

*
*  *

الجدجلدامللحق

النواباملفوضدإليهماالختصيصدالترابي

أهة

 الدار البيضاء -

سطات.

أهة
 الدار البيضاء -

سطات

املديرة  الرميلي،  نبيلة  الدكتورة 
الدار  بجهة  للصحة  الجهوية 

البيضاء - سطات.

السيدة خديجة سليم، رئيسة مصلحة 
املوارد املالية واللوأيستيك والشراكة.

 عمالة مقاطعات
 الدار البيضاء-

أنفا

مندوب  السقاط،  حسن  الدكتور 
مقاطعات  بعمالة  الصحة  وزارة 

الدار البيضاء - أنفا بالنيابة.

السيد عبد الحميد خيرات، رئيس 
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

 الدكتورة أمينة فاهم، مديرة املركز
االستشفائي الجهوي بالدار البيضاء.

السيدة فاطمة الزهراء علمي لواتي، 
اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيسة 

بنفس املركز.

 عمالة مقاطعات
الفداء - مرس 

السلطان

 الدكتورة وفاء اأناو، مندوبة وزارة
الصحة بعمالة الفداء - مرس السلطان.

السيدة سناء الساوي، رئيسة املصلحة 
اإلدارية واالقتصادية.

السيد خالد خمليش، مدير املركز 
االستشفائي اإلقليمي بعمالة الفداء - 

مرس السلطان.

قطب  رئيس  نوح،  مروان  السيد 
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

عمالة مقاطعات 
 عين السبع -
الحي املحمدي

زمزامي،  الواحد  عبد  الدكتور 
مندوب وزارة الصحة بعمالة عين 

السبع - الحي املحمدي.

رئيس  القدوري،  محمد  السيد 
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الزرقي،  شكيب  محمد  الدكتور 
مدير املركز االستشفائي بعمالة عين 

السبع-الحي املحمدي.

الرحيم بخاش، رئيس  السيد عبد 
بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

وزارة  مندوبة  ربيع،  بهاء  الدكتورة 
الصحة بعمالة الحي الحسني.

السيدة هند مغفور، رئيسة املصلحة 
اإلدارية واالقتصادية بالنيابة.

املركز  مدير  النقي،  أحمد  السيد 
الحي  مقاطعة  بعمالة  االستشفائي 

الحسني.

السيدة مريم علوات، رئيسة قطب 
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

عمالة مقاطعة 
عين الشق

وزارة  مندوب  لطفي،  محمد  الدكتور 
الصحة بعمالة عين الشق.

رئيسة  وسطريف،  تورية  السيدة 
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتورة مينة الكو، مديرة املركز 
االستشفائي بعمالة عين الشق.

رئيسة  مشكور،  تورية  السيدة 
بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

عمالة مقاطعات 
سيدي البرنو�ضي

الدكتور طارق يفوت، مندوب وزارة 
الصحة بعمالة سيدي البرنو�ضي.

السيد محمد شهيب، رئيس املصلحة 
اإلدارية واالقتصادية.

مدير  أرسالن،  هشام  الدكتور 
سيدي  بعمالة  االستشفائي  املركز 

البرنو�ضي.

السيدة سناء اسعد، رئيسة قطب 
املركز  بنفس  اإلدارية  الشؤون 

بالنيابة.

 عمالة مقاطعات
ابن مسيك

مندوبة  بعيد،  خديجة  الدكتورة 
وزارة الصحة بعمالة ابن مسيك.

رئيس  شاقور،  اللـه  عبد  السيد 
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مديرة متواضع،  اعتماد   الدكتورة 
املركز االستشفائي بعمالة ابن مسيك.

السيدة فاطمة وعيد، رئيسة قطب 
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

 عمالة مقاطعات
موالي رشيد

مندوب  شفيق،  خالد  الدكتور 
وزارة الصحة بعمالة موالي رشيد.

السيد إبراهيم آيت العسري، رئيس 
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

 الدكتور أحمد ديبان، مدير املركز
االستشفائي بعمالة موالي رشيد.

السيد محمد شقران، رئيس قطب 
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

عمالة املحمدية

الدكتور محمد حافظ، مندوب وزارة 
الصحة بعمالة املحمدية بالنيابة.

السيد ادريس بلعلو، رئيس املصلحة 
اإلدارية واالقتصادية.

الدكتور فؤاد عرشان، مدير املركز 
االستشفائي بعمالة املحمدية.

السيد ابراهيم اتهادي، رئيس قطب 
الشؤون اإلدارية بنفس املركز.
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إقليم

الجديدة

اصباغي،  أالل  سعيد  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

الجديدة.

رئيس  األنصاري،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتور عثمان بعيد، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي بالجديدة.

السيدة نجية بوزيان، رئيسة قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم

النواصر

مندوب  عميريش،  مصطفى  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم النواصر بالنيابة.
–

مديرة  بنعي�ضى،  فوزية  الدكتورة 

املركز االستشفائي اإلقليمي بالنواصر.

رئيسة  اإلدري�ضي،  زينب  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز  بالنيابة.

إقليم

مديونة

الدكتورة فتيحة برنص، مندوبة وزارة 

الصحة بإقليم مديونة.

السيد توفيق مريمة، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.

املركز  مدير  أوقزة،  خالد  الدكتور 

االستشفائي اإلقليمي بمديونة بالنيابة.

السيد محمد إذعزي، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم

بنسليمان

الدكتور بوشعيب عشاق، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم بنسليمان.

املصلحة  رئيس  إفلح،  محمد  السيد 

اإلدارية واالقتصادية.

مديرة  مجمع،  حنان  الدكتورة 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

ببنسليمان.

السيد الحسين رحا ي، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم

برشيد

الحمي،  الكريم  عبد  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

برشيد.

رئيس  بنمريس،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

 الدكتور رشيد الناصري، مدير املركز

االستشفائي اإلقليمي ببرشيد.

السيد يوسف سبيع، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم

سطات

الدكتور محمد أيت الخضر، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم سطات.

رئيس  الرضاوي،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

املركز  مدير  رقيب،  خالد  الدكتور 

االستشفائي اإلقليمي بسطات.

السيد محمد بنرقية، رئيس قطب 

املركز  بنفس  اإلدارية  الشؤون 

بالنيابة.

إقليم

سيدي بنور

السيد عز الدين ملنوني، مندوب وزارة 

الصحة بإقليم سيدي بنور.

اإلدري�ضي،  مصطفى  أمين  السيد 

رئيس املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  رمح،  العظيم  عبد  الدكتور 

املركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي 

بنور.

الدين،  نصر  الرحيم  عبد  السيد 

اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيس 

بنفس املركز.

 ق6اردلوزي6دالصحةدرقمد19.)397دصي ردفيد11دمندصف6د1001د
)16دأكتوب6د619)(دبتفويضداإلمضيء

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)أمادى األو ى)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 
)24)فبراير)1958()بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية)؛

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

قرر ما يلي :

املادة األو ى

في) إليهم  املشار  ونوابهم  للصحة  الجهويين  املديرين  إ ى  يفوض 
الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة)
شؤون) بتدبير  املتعلقة  التالية  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على 
املوظفين العاملين باملصالح املكونة للمديرية الجهوية املعنية وكذا)
العاملين في مختلف املصالح التابعة لوزارة الصحة املوأودة داخل)

نفوذها الترابي):

- قرار فتح مباريات التوظيف ؛

- قرار تعيين أعضاء لجان املباراة ولجان الحراسة ؛

- اإلعالن عن نتائج املباريات ؛

- قرار عرض املوظفين الجدد باملديرية الجهوية على اللجنة الطبية ؛

للمديرية  الترابي  النفوذ  داخل  العاملين  للموظفين  الترخيص   -
الجهوية للمشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة قصيرة األمد 

باملغرب ؛

للمديرية  الترابي  النفوذ  داخل  العاملين  للموظفين  الترخيص   -
من  املنظمة  واالمتحانات  املباريات  في  املشاركة  قصد  الجهوية 

طرف وزارة الصحة ؛

للمديرية  الترابي  النفوذ  داخل  العاملين  للموظفين  الترخيص   -
الجهوية من أأل متابعة الدراسات العليا باملؤسسات الجامعية 

وغير التابعة للجامعات ؛

- الترخيص للموظفين للقيام بتداريب داخل النفوذ الترابي للمديرية 
الجهوية وخارأه ؛
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باملصالح  تداريب  بإأراء  الصحة  وزارة  موظفي  لغير  الترخيص   -
التابعة لوزارة الصحة املتواأدة داخل النفوذ الترابي للمديرية 

الجهوية ؛

بتداريب  للقيام  املدعوين  املوظفين  لفائدة  بالتغيب  الترخيص   -
إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية داخل 

املغرب ؛

- الترخيص للموظفين لتقديم دروس في مؤسسات التكوين بصفة 
مدرسين مؤقتين ؛

الصحة  وزارة  مندوبي  لفائدة  املغرب  داخل  اإلدارية  الرخص   -
ومديري  املعنية  الجهوية  للمديرية  التابعة  واألقاليم  بالعماالت 
التابعة  باملصالح  العاملين  واملوظفين  االستشفائية  املراكز 

للمديرية الجهوية ؛

- الترخيص بمغادرة التراب الوطني للموظفين العاملين داخل النفوذ 
الترابي للمديرية الجهوية بمن فيهم املندوبين بالعماالت واألقاليم ؛

- الرخص ألسباب صحية قصيرة األمد أقل من 90 يوما ؛

وكذا  الجهوية  للمديرية  التابعات  للموظفات  الوالدة  رخص   -
املندوبات ومديرات املراكز االستشفائية الجهوية ؛

- رخص الحج إ ى بيت اللـه الحرام لفائدة املوظفين العاملين داخل 
النفوذ الترابي للمديرية الجهوية للصحة ؛

- الرخصة االستثنائية بالتغيب لفائدة موظفي املديرية الجهوية 
تتعدى  ال  واستثنائية  خطيرة  وألسباب  عائلية  ملبررات  للصحة 

مدتها عشرة )10( أيام في السنة ؛

الجهوية  املديرية  موظفي  لفائدة  بالتغيب  االستثنائية  الرخص   -
للصحة األعضاء في املجالس الجماعية واإلقليمية والجهوية من 

أأل حضور أشغال دورات املجالس ؛

للصحة  الجهوية  املديرية  موظفي  لفائدة  بالتغيب  الترخيص   -
املهنية  والنقابات  العامة  املنفعة  ذات  الجمعيات  في  األعضاء 
والتعاضديات لحضور مؤتمرات واأتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

املرخص  املستمر  التكوين  دورات  في  املوظفين  مشاركة  شهادة   -
للمشاركة فيها ؛

- شهادة التدريب بالنسبة لغير املوظفين ؛

- قرار إعادة انتشار املوظفين داخل النفوذ الترابي للمديرية الجهوية 
لحاأيات املصلحة ؛

- قرارات االنتقاالت داخل الجهة ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

الجهوية  املديرية  موظفي  وتقييم  لتنقيط  السنوية  البطاقة   -
للصحة وكذا مندوبي وزارة الصحة بالعماالت واألقاليم الواقعة 

داخل النفوذ الترابي للمديرية الجهوية ؛

اإلدارية  بالحياة  املتعلقة  الوثائق  نسخ  مطابقة  على  اإلشهاد   -
للموظفين ألصولها ؛

- شهادة األأرة ؛

- شهادة العمل ؛

- استدعاء أعضاء اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ؛

- استدعاء املوظفين املساءلين تأديبيا للمثول أمام املجلس التأديبي ؛

- األمر بإأراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص 
املرض بالنسبة ملوظفي املديرية الجهوية للصحة ؛

الوظيفة ألأل  ترك  في وضعية  يوأدون  الذين  املوظفين  إنذار   -
استئناف عملهم ؛

مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبين  املوظفين  استفسار   -
واملخلين بالتزاماتهم املهنية ؛

- دعوة املوظفين املخلين بالتزاماتهم املهنية لالنضباط ؛

- قرار توقيف األأرة ؛

- قرار االقتطاع من األأرة ؛

- قرار تعيين لجنة البحث التمهيدي ؛

- اإلخبار باإلحالة على التقاعد بسبب حد السن القانوني ؛

- عرض امللف الطبي املتعلق باملرض أو اإلصابة على لجنة اإلعفاء.

املادة الثانية

يفوض إ ى مندوبي وزارة الصحة بعماالت وأقاليم اململكة ونوابهم)
املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار،)ضمن حدود النفوذ الترابي)
لكل مندوبية،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق)
والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين)

باملصالح املكونة للمندوبية املعنية وكذا املصالح األخرى التابعة لها):

- قرار عرض موظفي املندوبية الجدد على اللجنة الطبية ؛

- الرخص اإلدارية داخل املغرب للموظفين التابعين للمندوبية ؛

- رخصة الوالدة للموظفات العامالت في املندوبية واملصالح التابعة 
لها وكذا مديرات املراكز االستشفائية اإلقليمية الواقعة داخل 

النفوذ الترابي للمندوبية ؛

- عرض امللف الطبي املتعلق باملرض أو اإلصابة على لجنة اإلعفاء ؛

- الرخصة االستثنائية لفائدة موظفي املندوبية بالتغيب ملبررات 
عائلية وألسباب خطيرة واستثنائية ال تتعدى مدتها عشرة )10( 

أيام في السنة ؛

في  األعضاء  املندوبية  ملوظفي  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة   -
املجالس الجماعية واإلقليمية والجهوية من أأل حضور أشغال 

دورات مجالسهم ؛
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- الترخيص بالتغيب لفائدة موظفي املندوبية األعضاء في الجمعيات 
لحضور  والتعاضديات  املهنية  والنقابات  العامة  املنفعة  ذات 

مؤتمرات واأتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

- البطاقة السنوية لتنقيط وتقييم موظفي املندوبية ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

النفوذ  داخل  للمندوبية  التابعين  املوظفين  انتشار  إعادة  قرار   -
الترابي للمندوبية لحاأيات املصلحة ؛

- قرارات االنتقاالت داخل املندوبية ؛

- شهادة األأرة ؛

- شهادة العمل ؛

ملوظفي  بالنسبة  املستمر  التكوين  دورات  في  املشاركة  شهادة   -
املندوبية ؛

- اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالحياة اإلدارية ملوظفي 
املندوبية ألصولها ؛

- األمر بإأراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص 
املرض ملوظفي املندوبية ؛

- إنذار املوظفين التابعين للمندوبية الذين يوأدون في وضعية ترك 
الوظيفة ألأل استئناف عملهم ؛

- استفسار املوظفين التابعين للمندوبية املتغيبين عن العمل بصفة 
غير مشروعة واملخلين بالتزاماتهم املهنية ؛

- قرار تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة ملوظفي املندوبية ؛

املهنية  بالتزاماتهم  املخلين  ومصالحها  املندوبية  موظفي  دعوة   -
لالنضباط.

املادة الثالثة

يفوض إ ى مديري املراكز االستشفائية الجهوية واإلقليمية التابعة)
لوزارة الصحة ونوابهم املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار)
اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق والتصرفات)
باملركز) العاملين  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  التالية  اإلدارية 

االستشفائي املعني وكذا املستشفيات واملصالح الصحية امللحقة به):

- الرخص اإلدارية السنوية داخل املغرب للموظفين املعينين باملركز 
االستشفائي املعني ؛

- الرخصة االستثنائية لفائدة موظفي املركز االستشفائي بالتغيب 
مدتها تتعدى  ال  واستثنائية  خطيرة  وألسباب  عائلية   ملبررات 

عشرة )10( أيام في السنة ؛

اإلدارية  بالحياة  املتعلقة  الوثائق  نسخ  مطابقة  على  اإلشهاد   -
للموظف ألصولها ؛

- األمر بإأراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص 

املرض ؛

- البطاقة السنوية لتنقيط وتقييم املوظفين ؛

- شهادة األأرة ؛

- شهادة العمل ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

للمركز  التابعة  املصالح  مستوى  على  املوظفين  انتشار  إعادة   -

االستشفائي ؛

الوظيفة ألأل  ترك  في وضعية  يوأدون  الذين  املوظفين  إنذار   -

استئناف عملهم ؛

مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبين  املوظفين  استفسار   -

واملخلين بالتزاماتهم املهنية ؛

- دعوة املوظفين املخلين بالتزاماتهم املهنية لالنضباط.

املادة الرابعة

املشار) الصحة  وزارة  ومندوبي  الجهويين  املديرين  إ ى  يفوض 

إليهم في املادتين األو ى والثانية أعاله اإلمضاء)نيابة عن وزير الصحة)

للترخيص للجمعيات على املستوى الجهوي واملحلي من أأل تنظيم)

قوافل طبية،)كل حسب اختصاصه الترابي.

املادة الخامسة

الصحة) وزارة  ومندوبي  للصحة  الجهويين  املديرين  إ ى  يفوض 

اإلمضاء)على االتفاقيات املبرمة مع مؤسسات التكوين بالقطاع الخاص)

من أأل استفادة هذه املؤسسات من التداريب امليدانية لفائدة طلبتها)

باملستشفيات واملصالح الصحية التابعة لنفوذهم الترابي.

كما يفوض للمديرين الجهويين للصحة املصادقة على االتفاقيات)

املشار إليها في هذه املادة وكذا على االتفاقيات املبرمة من طرف مندوبي)

وزارة الصحة بالعماالت واألقاليم التابعة للمديرية الجهوية املعنية)

في نفس املوضوع.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
*

*  *
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الجدجلدامللحق

االختصيصدالترابي
النواباملفوضدإليهم

 أهة طنجة -

 تطوان -

الحسيمة

 عمالة طنجة -

أصيلة

املدير  عفيفي،  إكرام  الدكتور 

 - طنجة  بجهة  للصحة  الجهوي 

تطوان - الحسيمة.

رئيسة  الولهاني،  نجوى  السيدة 

مصلحة املوارد البشرية واملنازعات.

الداودي،  عبده  محمد  الدكتور 

بعمالة  الصحة  وزارة  مندوب 

طنجة - أصيلة.

رئيس  بوأمعة،  قسو  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  حساني،  املهدي  الدكتور 

الجهوي  االستشفائي  املركز 

بطنجة.

السيد مراد اغريس، رئيس قطب 

املركز  بنفس  اإلدارية  الشؤون 

بالنيابة.

عمالة 

 املضيق -

الفنيدق

الصمدي،  االله  عبد  الدكتور 

بعمالة  الصحة  وزارة  مندوب 

املضيق - الفنيدق.

شميشة،  اللوي  عبد  السيدة 

رئيسة املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتور حسن ملزوزي، مدير املركز 

- املضيق  بعمالة   االستشفائي 

الفنيدق.

رئيس  الجباري،  رشيد  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم تطوان

مندوب  وهبي،  محمد  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم تطوان.

رئيس  ألو ي،  الدين  نور  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  خصال،  محمد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بتطوان.

رئيسة  عتاف،  فاطمة  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم 

 الفحص -

أنجرة

الدليمي، مندوبة  ملياء  الدكتورة 

- بإقليم الفحص   وزارة الصحة 

أنجرة.

السيد سعيد الحسناوي، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

إقليم 

العرائش

دهبي،  السالم  عبد  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

العرائش.

رئيس  حكيمي،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتورة أسماء بنعرفة، مديرة 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالعرائش.

رئيس  األحمر،  مجدي  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم 

الحسيمة

مندوب  عكي،  موحى  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم الحسيمة.

السيد الحسن البلعي�ضي، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتور موحى عكي، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 

بالنيابة.

رئيسة  بيكوار،  رشيدة  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم 

شفشاون

الدكتور خالد أمال، مندوب وزارة 

الصحة بإقليم شفشاون.

فاضل،  محمد  الدحمي  السيد 

رئيس املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

–

رئيس  بورحموني،  بوعزة  السيد 

باملركز  اإلدارية  الشؤون  قطب 

االستشفائي اإلقليمي بشفشاون.

إقليم وزان

الدكتور مصطفى عادل، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم وزان.

رئيس  بويا،  مصطفى  السيد 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بالنيابة.

السيد محمد قداد، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي بوزان.

السيد يونس دكان، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

أهة الشرق

أهة الشرق

الدكتور عبد املالك كواال، املدير 

أهة  بوالية  للصحة  الجهوي 

الشرق.

رئيسة  الوغميري،  عتيقة  السيدة 

مصلحة املوارد البشرية واملنازعات.

 عمالة وأدة -

أنجاد

الدكتور محمد يزناسني، مندوب 

- وأدة  بعمالة  الصحة   وزارة 

أنجاد.

رئيسة  السني،  نجاة  السيدة 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  يزناسني،  محمد  السيد 

الجهوي  االستشفائي  املركز 

بعمالة وأدة - أنجاد بالنيابة.

الرواشد، رئيس  بالراشد  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم الناضور

 الدكتورة نسرين العمري، مندوبة

وزارة الصحة بإقليم الناضور.

رئيس  االوي،  عبد  أمال  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مديرة  البوطي،  نادية  الدكتورة 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالناضور.

 السيدة خديجة بن شطر، رئيسة

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم 

الدريوش

الدكتور ديدوح مصطفى، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم الدريوش.

السيد عبد السالم بوزݣو، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

––

إقليم أرادة

مندوب  الشريف،  محمد  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم أرادة.

ادري�ضي،  أناتي  الدين  نور  السيد 

رئيس املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  الشريف،  محمد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بجرادة بالنيابة.

رئيس  عثماني،  صالح  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

إقليم بركان

الدكتور عبد القادر  بنتها، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم بركان.
–

الدكتور عبد القادر بنتها، مدير 

ببركان  اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالنيابة.

–

إقليم تاوريرت

مندوب  لحسن،  بولحسن  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم تاوريرت.

السيد بلعباس السالسلي، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الحيلة،  الدين  أمال  الدكتور 

مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بتاوريرت بالنيابة.

رئيس  ألو ي،  يوسف  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم 

أرسيف

الدكتور اسماعيلي هشام علوي، 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

أرسيف.

رئيس  العيساوي،  عادل  السيد 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بالنيابة.

السيد عبد املجيد الرامي، مدير 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بجرسيف.

رئيس  الحجاجي،  سعيد  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم فجيج

الدكتور عبد اللـه وديع، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم فجيج.

رئيس  كبوري،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

–

السيدة فاطمة بوكرموز، رئيسة قطب 

االستشفائي  باملركز  اإلدارية  الشؤون 

اإلقليمي بفجيج بالنيابة.
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 أهة فاس -
مكناس

 أهة فاس -
مكناس

املدير  البلوطي،  املهدي  الدكتور 
 الجهوي للصحة بوالية أهة فاس -

مكناس.

السيد بشرى كريم، رئيس مصلحة 
املوارد البشرية واملنازعات.

عمالة فاس

مندوب  سنيتر،  خالد  الدكتور 
وزارة الصحة بعمالة فاس.

رئيس  كحيل،  أحمد  السيد 
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

العلوي يوسف  موالي   الدكتور 

االستشفائي املركز  مدير   اليوسفي، 
الجهوي بعمالة فاس.

رئيس  الكطيبي،  محمد  السيد 
بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

عمالة مكناس

مندوب  لفقير،  سعيد  الدكتور 
وزارة الصحة بعمالة مكناس.

–

الدكتور نبيل ازويني، مدير املركز 
االستشفائي بعمالة مكناس.

رئيس  مصطفى،  بوخيي  السيد 
بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

إقليم 
الحاأب

مندوب أكهو،  حسن   الدكتور 
وزارة الصحة بإقليم الحاأب.

رئيس أخربي،  أحمد   السيد 
املصلحة اإلدارية  واالقتصادية.

مدير  لقوي�ضي،  فؤاد  الدكتور 
اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالحاأب.

الحبيب، رئيس  السيد حمداوي 
بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم إفران

الدكتور عبد اللطيف العسري، 
بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

إفران.

رئيس  اسمخ،  عمار  السيد 
املصلحة اإلدارية  واالقتصادية.

املركز  مديرة  واهبي،  نوال  السيدة 
االستشفائي اإلقليمي بإفران.

مختطيف،  محيدين  السيد   
اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيس 

بنفس املركز.

إقليم موالي 
يعقوب

الـله،  ذاكر  سناء  الدكتورة 
بإقليم  الصحة  وزارة  مندوبة 

موالي يعقوب.

رئيس  البدرو�ضي،  التهامي  السيد 
املصلحة اإلدارية  واالقتصادية.

إقليم صفرو

البقا ي،  السالم  عبد  الدكتور 
بإقليم   الصحة  وزارة  مندوب 

صفرو.

السيد حفيظ أيد، رئيس املصلحة 
اإلدارية  واالقتصادية.

املنصوري،  اللـه  عبد  الدكتور 
مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بصفرو بالنيابة.

 السيد أحمد الوا ي، رئيس قطب 
املركز  بنفس  اإلدارية  الشؤون 

بالنيابة.

إقليم بوملان

الفضل،  أبو  الحسين  الدكتور 
بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

بوملان بالنيابة.

رئيس  دحماني،  عزيز  السيد 
املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتورة فتيحة حموني، مديرة 
اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

ببوملان.
–

إقليم تاونات

غواني،  الهادي  عبد  الدكتور 
بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

تاونات بالنيابة.

رئيس  زهير،  الرزاق  عبد  السيد 
املصلحة اإلدارية  واالقتصادية.

اسماعيل،  موالي  علي  الدكتور 
مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بتاونات بالنيابة.

رئيسة  األعور،  فاطمة  السيدة 
بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

إقليم تازة

مندوب  الحسني،  محمد  السيد 
وزارة الصحة بإقليم تازة.

–

الدكتور خالد فيال ي، مدير املركز 
االستشفائي اإلقليمي بتازة.

رئيس  أواد،  أغشوي  السيد 
بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

 أهة الرباط -

سال - القنيطرة

 أهة  الرباط -

سال - القنيطرة

بوملعيزات،  املو ى  عبد  الدكتور 

بوالية  للصحة  الجهوي  املدير 

أهة الرباط - سال - القنيطرة.

رئيس  ابراهمي،  عزيز  السيد 

مصلحة املوارد البشرية واملنازعات.

عمالة الرباط

الدكتورة نورية سعيدي، مندوبة 

وزارة الصحة بعمالة الرباط.

رئيس  الصغير،  ادري�ضي  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

السيدة ملياء أليل، مديرة املركز 

االستشفائي الجهوي بالرباط.

رئيس  الحيمر،  رشيد  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

عمالة سال

السيد اليعقوبي بوبكر، مندوب 

وزارة الصحة بعمالة سال.
–

مدير  بحيري،  هشام  الدكتور 

سال  بعمالة  االستشفائي  املركز 

بالنيابة.

رئيسة  نعيمة،  شويدة  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

عمالة 

 الصخيرات -

تمارة

أموي،  عثماني  إلهام  الدكتورة 

بعمالة  الصحة  وزارة  مندوبة 

الصخيرات - تمارة.

–

محدوش،  الناصر  عبد  الدكتور 

لعمالة  االستشفائي  املركز  مدير 

الصخيرات - تمارة.

السيد أحمد لحمر، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم 

القنيطرة

مندوب  برحال،  محمود  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم القنيطرة.

رئيس  ماأيد،  عصام  السيد 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بالنيابة.

الدكتورة حسناء كشاش، مديرة 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالقنيطرة.

السيدة حفيظة لكميحي، رئيسة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم 

الخيمسات

مندوب  خرماز،  فؤاد  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم الخميسات.

السيد عبد االله الزعري، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

السامي،  الحميد  عبد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز  مدير 

بالخميسات.

السيد رشيد الهمة، رئيس قطب 

املركز  بنفس  اإلدارية  الشؤون 

بالنيابة.

إقليم سيدي 

قاسم

مندوب  كسوس،  محمد  السيد 

سيدي  بإقليم  الصحة  وزارة 

قاسم.

رئيس  كويس،  عزيز  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  كسوس،  محمد  السيد 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بسيدي قاسم بالنيابة.

رئيس  حشحاش،  عزيز  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم سيدي 

سليمان

مندوب  شريفي،  ادريس  الدكتور 

سيدي  بإقليم  الصحة  وزارة 

سليمان.

السيدة خديجة مواديلي، رئيسة 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

–

رئيسة  بلعبدية،  سامية  السيدة 

باملركز  اإلدارية  الشؤون  قطب 

بسيدي  اإلقليمي  االستشفائي 

سليمان.
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 أهة بني مالل -

خنيفرة

أهة

 بني مالل -

خنيفرة

الدكتور عبد الرحمان بنحمادي، 

بوالية  للصحة  الجهوي  املدير 

أهة بني مالل - خنيفرة.

رئيسة  الزاوي،  الزهرة  السيدة 

مصلحة املوارد البشرية واملنازعات.

إقليم بني مالل

الدكتور خليد بن رحال، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم بني مالل.

رئيس  السعيد،  كمال  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

اعشيبات،  املصطفى  الدكتور 

مدير املركز االستشفائي الجهوي 

ببني مالل.

الغوفيري،  مولودة  السيدة 

اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيسة 

بنفس املركز.

إقليم أزيالل

السيد عادل ايت حدو، مندوب 

أزيالل  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

رئيس  صالح،  لكزيني  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  املذكوري،  صالح  السيد 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بأزيالل.

السيد رشيد القرفي، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم الفقيه 

بن صالح

مندوب  النبطي،  أحمد  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم الفقيه بن 

صالح.

 السيد سيف الدين عبد الرحمان،

رئيس املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  العمري،  الرحيم  عبد  السيد 

بالفقيه  اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بن صالح.

رئيس  الحمزاوي،  فيصل  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم خنيفرة

مندوب  الغز ي،  ادريس  الدكتور 

خنيفرة  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

رئيس  شكيري،  ابراهيم  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

قدور،  حمو  نادية  الدكتورة 

االستشفائي  املركز  مديرة 

اإلقليمي بخنيفرة بالنيابة.

مبشور،  الكريم  عبد  السيد 

اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيس 

بنفس املركز.

إقليم خريبكة

الدكتور أحمد والديش، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم خريبكة.

السيد عيال حجاج، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.

مدير  لغروس،  مصطفى  الدكتور 

املركز االستشفائي اإلقليمي بخريبكة 

بالنيابة.

حروق،  الرحمان  عبد  السيد 

اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيس 

بنفس املركز بالنيابة .

أهة

 الدار البيضاء -

سطات.

أهة

الدار البيضاء- 

سطات

املديرة  الرميلي،  نبيلة  الدكتورة 

الدار  بجهة  للصحة  الجهوية 

البيضاء- سطات.

رئيس  اسوي�ضي،  محمد  السيد 

مصلحة املوارد البشرية واملنازعات.

عمالة 

 مقاطعات

 الدار البيضاء-

أنفا

الدكتور حسن السقاط، مندوب 

مقاطعات  بعمالة  الصحة  وزارة 

الدار البيضاء- أنفا بالنيابة.

رئيس  خيرات،  الحميد  عبد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مديرة  فاهم،  أمينة  الدكتورة 

املركز االستشفائي الجهوي بالدار 

البيضاء.

علمي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

الشؤون  قطب  رئيسة  لواتي، 

اإلدارية بنفس املركز.

عمالة 

 مقاطعات

الفداء-مرس 

السلطان

مندوبة  اأناو،  وفاء  الدكتورة 

 - الفداء  بعمالة  الصحة  وزارة 

مرس السلطان.

رئيسة  الساوي،  سناء  السيدة 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

السيد خالد خمليش، مدير املركز 

بعمالة  اإلقليمي  االستشفائي 

الفداء-مرس السلطان.

السيد مروان نوح، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

عمالة 

مقاطعات عين 

 السبع -

الحي املحمدي

زمزامي،  الواحد  عبد  الدكتور 

بعمالة  الصحة  وزارة  مندوب 

عين السبع-الحي املحمدي.

رئيس  القدوري،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الزرقي،  شكيب  محمد  الدكتور 

بعمالة  االستشفائي  املركز  مدير 

عين السبع-الحي املحمدي.

السيد عبد الرحيم بخاش، رئيس 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

عمالة 

 مقاطعات

ابن مسيك

مندوبة  بعيد،  خديجة  الدكتورة 

وزارة الصحة بعمالة ابن مسيك.

رئيس  شاقور،  اللـه  عبد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

 الدكتورة اعتماد متواضع، مديرة

ابن  بعمالة  االستشفائي  املركز 

مسيك.

رئيسة  وعيد،  فاطمة  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

عمالة 

 مقاطعات

موالي رشيد

مندوب  شفيق،  خالد  الدكتور 

موالي  بعمالة  الصحة  وزارة 

رشيد.

رئيس  العسري،  آيت  إبراهيم  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

 الدكتور أحمد ديبان، مدير املركز

االستشفائي بعمالة موالي رشيد.

السيد محمد شقران، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

عمالة 

املحمدية

مندوب  حافظ،  محمد  الدكتور 

املحمدية  بعمالة  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

رئيس  بلعلو،  ادريس  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  عرشان،  فؤاد  الدكتور 

بعمالة  االستشفائي  املركز 

املحمدية.

رئيس  اتهادي،  ابراهيم  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

عمالة مقاطعة 

الحي الحسني

الدكتورة بهاء ربيع، مندوبة وزارة 

الصحة بعمالة الحي الحسني.

السيدة هند مغفور، رئيسة املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية بالنيابة.

املركز  مدير  النقي،  أحمد  السيد 

الحي  بعمالة مقاطعة  االستشفائي 

الحسني.

رئيسة  علوات،  مريم  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

عمالة مقاطعة 

عين الشق

الدكتور محمد لطفي، مندوب وزارة 

الصحة بعمالة عين الشق.

رئيسة  وسطريف،  تورية  السيدة 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مديرة  الكو،  مينة  الدكتورة 

عين  بعمالة  االستشفائي  املركز 

الشق.

رئيسة  مشكور،  تورية  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

عمالة 

مقاطعات 

سيدي 

البرنو�ضي

مندوب  يفوت،  طارق  الدكتور 

سيدي  بعمالة  الصحة  وزارة 

البرنو�ضي.

رئيس  شهيب،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  أرسالن،  هشام  الدكتور 

املركز االستشفائي بعمالة سيدي 

البرنو�ضي.

رئيسة  اسعد،  سناء  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.
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إقليم

الجديدة

اصباغي،  أالل  سعيد  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

الجديدة.

رئيس  األنصاري،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  بعيد،  عثمان  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالجديدة.

رئيسة  بوزيان،  نجية  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم

النواصر

عميريش،  مصطفى  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

النواصر بالنيابة.

–

الدكتورة فوزية بنعي�ضى، مديرة 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالنواصر.

رئيسة  اإلدري�ضي،  زينب  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز  بالنيابة.

إقليم

مديونة

مندوبة  برنص،  فتيحة  الدكتورة 

وزارة الصحة بإقليم مديونة.

السيد توفيق مريمة، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.

الدكتور خالد أوقزة، مدير املركز 

بمديونة  اإلقليمي  االستشفائي 

بالنيابة.

رئيس  إذعزي،  محمد  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم

بنسليمان

عشاق،  بوشعيب  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

بنسليمان.

السيد محمد إفلح، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.

مديرة  مجمع،  حنان  الدكتورة 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

ببنسليمان.

رئيس  رحا ي،  الحسين  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم

برشيد

الحمي،  الكريم  عبد  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

برشيد.

رئيس  بنمريس،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  الناصري،  رشيد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

ببرشيد.

رئيس  سبيع،  يوسف  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم

سطات

الخضر،  أيت  محمد  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

سطات.

رئيس  الرضاوي،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتور خالد رقيب، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي بسطات.

رئيس  بنرقية،  محمد  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

إقليم

سيدي بنور

مندوب  ملنوني،  الدين  عز  السيد 

وزارة الصحة بإقليم سيدي بنور.

اإلدري�ضي، مصطفى  أمين   السيد 

رئيس املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتور عبد العظيم رمح، مدير 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بسيدي بنور.

السيد عبد الرحيم نصر الدين، 

اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيس 

بنفس املركز.

أهة

 مراكش -

آسفي.

أهة

مراكش - آسفي

املديرة  شاكيري،  ملياء  الدكتورة 

أهة  بوالية  للصحة  الجهوية 

مراكش- آسفي.

رئيس  ناعيري،  نجيب  السيد 

مصلحة املوارد البشرية واملنازعات.

عمالة مراكش

الدكتور عبد الـله البوني، مندوب 

وزارة الصحة بعمالة مراكش.
–

ميسيامري،  لكبير  موالي  السيد 

مدير املركز االستشفائي الجهوي 

بمراكش.

–

إقليم شيشاوة

 الدكتور الطيب العمراني اإلدري�ضي،

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

شيشاوة بالنيابة.

–

مدير  شكري،  محمد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بشيشاوة.

السيد محمد موس، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم

الحوز

الدكتور املصطفى أادر، مندوب 

الحوز  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

رئيس  مجون،  ادريس  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

زغادي،  اللطيف  عبد  السيد 

مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بالحوز.

رئيس  بواله،  اللـه  عبد  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم قلعة 

السراغنة

املنصوري،  املالك  عبد  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

قلعة السراغنة.

رئيس  أالئدي،  سعيد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  الكريك،  يونس  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بقلعة السراغنة.

–

إقليم

الصويرة

الدكتور زكريا ايت لحسن، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم الصويرة.

رئيس  الكرومي،  محمد  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  الزوهوي،  كريم  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالصويرة.

أبوصولة،  املصطفى  السيد 

اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيس 

بنفس املركز.

إقليم

الرحامنة

الدكتور كمال الينصلي، مندوب 

الرحامنة  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

رئيسة  الخياطي،  هدى  السيدة 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  أوشك،  محمد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالرحامنة بالنيابة.

رئيسة  الخياطي،  هدى  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

إقليم

آسفي

مستعيد،  الحكيم  عبد  الدكتور 

مندوب وزارة الصحة بإقليم آسفي.

رئيس  السحيمي،  لحسن  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  بنزروال،  محمد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بآسفي.

رئيسة  هالل،  أبو  آمال  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم

اليوسفية

الدكتور محمد العتقي، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم اليوسفية.

السيد محمد علي بومزيريك، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

–

رئيس سعيد،  أكوأان   السيد 

باملركز اإلدارية  الشؤون   قطب 

االستشفائي اإلقليمي باليوسفية.
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أهة درعة - 

تافياللت

 أهة درعة  -

تافياللت.

املدير سلمي،  خالد   الدكتور 

أهة  بوالية  للصحة  الجهوي 

درعة - تافياللت.

صو�ضي  هاشم  موالي  السيد 

املوارد  مصلحة  رئيس  علوي، 

البشرية واملنازعات.

إقليم 

الرشيدية

الدكتور امحمد برأاوي، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم الرشيدية.

السيد ابراهيم العشاوي، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

حسونة،  عادل  محمد  السيد 

مدير املركز االستشفائي الجهوي 

بالرشيدية.

السيد أحمد العمري، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

إقليم ورزازات

اللوي،  عبد  بديعة  الدكتورة 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوبة 

ورزازات.

السيد محمد فندو، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.

متوكل، اللطيف  عبد   الدكتور 

مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بورزازات بالنيابة.

رئيس  شاهب،  بن  عالل  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم ميدلت

الدكتورة فاطمة شبعتو، مندوبة 

وزارة الصحة بإقليم ميدلت.

السيد مصطفى الناصري، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

وحميدو،  الحميد  عبد  السيد 

مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بميدلت بالنيابة.

–

إقليم تنغير

مندوبة  بوهالل،  نادية  الدكتورة 

تنغير  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

السيد عبد الحكيم أوزال، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

السيد لحسن الدهر، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي بتنغير.
–

إقليم زاكورة

مندوب لغفيري،  محمد   الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم زاكورة.

رئيس الساهيد،  موالي   السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

–

رئيس  الناصري،  نبيل  السيد 

باملركز  اإلدارية  الشؤون  قطب 

االستشفائي اإلقليمي بزاكورة.

أهة 

سوس- ماسة

- سوس   أهة 

ماسة

املدير  قدار،  رشدي  الدكتور 

أهة  بوالية  للصحة  الجهوي 

سوس - ماسة.

السيد عماد هوف، رئيس مصلحة 

املوارد البشرية واملنازعات.

 عمالة أكادير -

إداوتنان

الدكتور سعيد بوأالبة، مندوب 

- أكادير  بعمالة  الصحة   وزارة 

إداوتنان.

رئيس مكاي�ضي،  محمد   السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الريماني،  العزيز  عبد  الدكتور 

مدير املركز االستشفائي الجهوي 

بأكادير.

السيد رشيد اللب، رئيس قطب 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

 عمالة إنزكان -

آيت ملول

مندوب  مخلوف،  عزيز  الدكتور 

 - إنزكان  بعمالة  الصحة  وزارة 

آيت ملول.

رئيس بنبيهي،  محمد   السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  بوحاحي،  ادريس  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بإنزكان - آيت ملول.

األسكندراني،  خديجة  السيدة 

اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيسة 

بنفس املركز  بالنيابة.

إقليم اشتوكة 

- آيت باها

مندوب الريفي،  خالد   الدكتور 

- اشتوكة  بإقليم  الصحة   وزارة 

آيت باها.

رئيس  هرواش،  الحسين  السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتور وديع لزرق، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي باشتوكة - 

آيت باها.

رئيس  اإلدري�ضي،  مراد  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم 

تارودانت

مندوب  الغري�ضي،  ربيع  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم تارودانت.

رئيس ارأال،  ادريس   السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  أامع،  لعضام  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بتارودانت.

رئيس  بوقدير،  محمد  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

إقليم تيزنيت

مندوب  موتاقي،  خالد  الدكتور 

وزارة الصحة بإقليم تيزنيت.

السيد علي إكرو، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.

مدير  الغزواني،  يونس  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بتيزنيت.

رئيسة  أوبيهي،  حفيظة  السيدة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

إقليم طاطا

مندوب  أزناك،  الحبيب  السيد 

–وزارة الصحة بإقليم طاطا.

مدير  السعداوي،  مهدي  السيد 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بطاطا بالنيابة.

رئيس  أوبراهيم،  عمر  السيد 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.
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 - كلميم  أهة 

واد نون.

أهة كلميم - 

واد نون

الصفي، الـله  عبد  موالي   الدكتور 

بوالية  للصحة  الجهوي  املدير 

أهة كلميم - واد نون.

يحيى،  بوعالم  محمد  السيد 

البشرية  املوارد  مصلحة  رئيس 

واملنازعات.

إقليم كلميم

الدكتورة فدوى بعيش، مندوبة 

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.

رئيس خونا،  فريد   السيد 

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.

رئيس لبكام،  بابا   السيد 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

الدكتور عادل امليم، مدير املركز 

بسيدي  اإلقليمي  االستشفائي 

إفني.

قطب  رئيس  لبكام،  بابا  السيد 

الشؤون اإلدارية بنفس املركز.

 أهة العيون -

الساقية 

الحمراء

 أهة العيون -

الساقية 

الحمراء

املدير  الهواري،  علي  الدكتور 

الجهوي للصحة بجهة العيون - 

الساقية الحمراء.

السيد مصطفى ازويدة، رئيس مصلحة 

املوارد البشرية واملنازعات.

إقليم العيون

الدكتورة حليمة صالح، مندوبة 

وزارة الصحة بإقليم العيون.

رئيسة العينين،  ماء  أمينة   السيدة 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مديرة  صبار،  ملياء  الدكتورة 

الجهوي  االستشفائي  املركز 

للعيون بالنيابة.

–

إقليم بوأدور

بوأالل،  فاضل  محمد  السيد 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

بوأدور بالنيابة.

السيد محمد فاضل بوأالل، رئيس 

املصلحة اإلدارية واالقتصادية.

مدير  بحاحي،  محمد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

ببوأدور.

–

إقليم طرفاية

مندوب  بركة،  عماد  الدكتور 

طرفاية  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

السيد فاضل أزرقي، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.

إقليم السمارة

النوى،  فاضل  محمد  الدكتور 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

السمارة.

رئيس  حرطن،  سيدي  السيد 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بالنيابة.

النوى،  فاضل  محمد  الدكتور 

مدير املركز االستشفائي اإلقليمي 

بالسمارة بالنيابة.

السيدة لال الرباب داحا، رئيسة 

بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز.

- الداخلة   أهة 

وادي الذهب

 أهة الداخلة -

وادي الذهب

صعصاع،  سليمة  الدكتورة 

بوالية  للصحة  الجهوية  املديرة 

أهة الداخلة - وادي الذهب.

رئيس  القباج،  محسن  السيد 

واملنازعات  البشرية  املوارد  مصلحة 

بالنيابة.

إقليم وادي 

الذهب

مندوب  عهدي،  عصام  الدكتور 

وادي  بإقليم  الصحة  وزارة 

الذهب.

السيد أباه دلبوح، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.

مديرة  اسالو،  فاطمة  السيدة 

الجهوي االستشفائي   املركز 

بوادي الذهب.

الرحمان عبد  محمد   السيد 

اند كسعد، رئيس قطب الشؤون 

اإلدارية بنفس املركز بالنيابة.

إقليم أوسرد
 الدكتورة سليمة صعصاع، مندوبة

وزارة الصحة بإقليم أوسرد بالنيابة.

السيد امحمد حمانة، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.
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 قـــ6اردلوزي6دالصحةدرقمد3750.19دصي ردفيد0)دمندربيعدامجلد1001
)))دنوفلبرد619)(دبتفويضداملصي قةدعل0دالصفقيت

وزير الصحة،

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

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

1434 8)أمادى األو ى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

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

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

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

قرر ما يلي :

املادة األو ى

العامة) التجهيزات  مديرة  بنمو�ضى،) زينب  السيدة  إ ى  يفوض 

بوزارة التجهيز والنقل واللوأيستيك واملاء،)املصادقة على الصفقات)

وفسخها بما في ذلك اإلمضاء)على قرارات اإلعذار املتعلقة باألشغال)

أو التوريدات أو الخدمات املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الصحة)

في إطار االعتمادات املفوضة لوزارة التجهيز والنقل واللوأيستيك)

واملاء)من ميزانية وزارة الصحة.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�ضى أو عاقها عائق ناب عنها السيد ياسر)

السو�ضي،)رئيس قسم الدراسات بمديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز)

والنقل واللوأيستيك واملاء.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1441 )22)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

بيسم) ال6سليد النيطقد جال6ييضة،) جالشبيبد الثقيفةد لوزي6د ق6ارد
1001 امجل) ربيعد مند ((0 في) صي رد (3971.19 رقم)  الحكومةد

))))نوفلبر)619)()بتفويضداملصي قةدعل0دالصفقيت.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

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

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

1434 8)أمادى األو ى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

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

1441 صفر) من  (23 في) الصادر  (2.19.957 رقم) املرسوم   وعلى 

والشباب) الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (22(

والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة،

قرر ما يلي :

املادة األو ى

العامة) التجهيزات  مديرة  بنمو�ضى،) زينب  السيدة  إ ى  يفوض 

بوزارة التجهيز والنقل واللوأيستيك واملاء،)املصادقة على الصفقات)

وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال أو)

التوريدات أو الخدمات املبرمة لحساب الدولة لفائدة قطاع الثقافة)

في إطار االعتمادات املفوضة لوزارة التجهيز والنقل واللوأيستيك)

من امليزانية العامة لقطاع الثقافة وكذا الحساب الخصو�ضي) واملاء)

للعمل) الوطني  »الصندوق  املسمى) (3.2.0.0.1.29.001 رقم) للخزينة 

الثقافي«.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�ضى أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

ياسر السو�ضي،)رئيس قسم الدراسات بمديرية التجهيزات العامة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1441 )22)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

بيسم) ال6سليد النيطقد جال6ييضة،) جالشبيبد الثقيفةد لوزي6د قـــ6ارد
1001 اآلخ6) ربيعد (9 في) صي رد (3906.19 رقم) (  الحكومة)

))) يسلبر)619)()بتفويضداإلمضيء.

باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  وزير 

الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)أمادى األو ى)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)؛



91 الجريدة الرسميةعدد)6845 - 10)أمادى األو ى)1441 )6)يناير)2020( 

1441 صفر) من  (23 في) الصادر  (2.19.957 رقم) املرسوم   وعلى 
والشباب) الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (22(

والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة،

قرر ما يلي :

املادة األو ى

مديرة املوارد البشرية لقطاع) يفوض إ ى السيدة سميرة باينة،)
الثقافة) وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) والرياضة،) الشباب 
الوثائق) على  الحكومة  باسم  الرسمي  والرياضة،الناطق  والشباب 
قطاع) موظفي  شؤون  بتدبير  املتعلقة  التالية  اإلدارية  والتصرفات 

الشباب))والرياضة):

- إمضاء األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- الرخص اإلدارية واملرضية ؛

- شواهد العمل ؛

- شواهد األأرة ؛

- التنقيط والتقييم ؛

- ملفات حوادث الشغل ؛

- إنزال العقوبات من الدرأة األو ى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين ؛

- اإلعذار  بالرأوع إ ى العمل ؛

- طلب إأراء الفحص الطبي املضاد.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9))ربيع اآلخر)1441 )6)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

 ق6اردلوزي6دالعدلدرقمد1.19)39دصي ردفيد7)دمندربيعدامجلد1001
)5)دنوفلبرد619)(دبتفويضداإلمضيء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 الثانية 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)؛

1441 صفر) من  (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 

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

قرر ما يلي :

املادة األو ى

من) القضائي  املنتدب  بنعمر،) السالم  عبد  السيد  إ ى  يفوض 

الدرأة املمتازة بمحكمة النقض،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

االعتمادات) بصرف  املتعلقة  للنفقات  املثبتة  الوثائق  على  العدل 

الخاصة بمحكمة النقض برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب)

»الصندوق) املسمى) (3.2.0.0.1.06.001 رقم) للخزينة  الخصو�ضي 

الخاص لدعم املحاكم«.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد السالم بنعمر أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

بمحكمة) الثانية  الدرأة  من  القضائية  املحررة  شريكان،) حسناء)

النقض.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1441 )25)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 ق6اردلوزي6دالعدلدرقمد19.))39دصي ردفيد8)دمندربيعدامجلد1001

)))دنوفلبرد619)(دبتفويضداإلمضيء

وزير العدل،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى 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)أمادى األو ى)1350 )20)سبتمبر)1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛
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1441 صفر) من  (18 في) الصادر  (2.19.946 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األو ى

يفوض إ ى السيدة ابتسام مودن،)املستشارة،)رئيسة مركز النشر)
أو التأشير نيابة عن) اإلمضاء) والتوثيق القضائي بمحكمة النقض،)
وزير العدل على الوثائق الحسابية املتعلقة بتنفيذ موارد ونفقات)
ميزانية املركز املذكور املعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.

املادة الثانية

يفوض إ ى السيدة ابتسام مودن اإلمضاء)نيابة عن وزير العدل على)
األوامر الصادرة للموظفين التابعين ملركز النشر والتوثيق القضائي)
بمحكمة النقض للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا املصادقة على)

وثائق التعويضات التي تخصهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قـــ6اردلوزي6دالداخليةدرقمد3753.19دصي ردفيد9دربيعداآلخ6د1001
))د يسلبرد619)(دبتفويضداإلمضيء

وزير الداخلية،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 1438 رأب) من  (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم  وعلى 
)18)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إ ى السيد عبد اللـه ناصف،)العامل امللحق باإلدارة املركزية)
أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على) اإلمضاء) لوزارة الداخلية،)
أميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة)
للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة)

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)ربيع اآلخر)1441 )6)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ق6اردلوزي6دالشؤجندالخيرأيةدجالتعيجنداإلف6يقيدجاملغيربةداملقيلين)

1001 اآلخ6) ربيعد مند (15 في) ( صي ر) رقم)3988.19)  بيلخيرجد

))1) يسلبر)619)) بتفويضداإلمضيء.

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  وزير 

بالخارج،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.19.955)الصادر في)23)من ربيع األول)1441

الخارأية) الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 نوفمبر) (21(

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج)،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إ ى السيد موالي إسماعيل املغاري املبرض،)مدير العمل)

االأتماعي والثقافي والتربوي والشؤون القانونية،)اإلمضاء)أو التأشير)

واملغاربة) اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  وزير  عن  نيابة 

املقيمين بالخارج على أميع الوثائق املتعلقة بمديرية العمل االأتماعي)

والثقافي والتربوي والشؤون القانونية ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ناصر بوريطة.
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ق6اردلوزي6دالشؤجندالخيرأيةدجالتعيجنداإلف6يقيدجاملغيربةداملقيلين)

1001 اآلخ6) ربيعد مند (15 في) ( صي ر) رقم)3989.19)  بيلخيرجد

))1) يسلبر)619)()بتفويضداإلمضيء.

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  وزير 

بالخارج،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.19.955)الصادر في)23)من ربيع األول)1441

الخارأية) الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 نوفمبر) (21(

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج)،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

والدراسات) التعاون  مدير  الدقيوق،) أواد  السيد  إ ى  يفـوض 

الشؤون) وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) القطاعي،) والتنسيق 

الخارأية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على أميع)

القطاعي والتنسيق  والدراسات  التعاون  بمديرية  املتعلقة   الوثائق 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

ق6اردلوزي6دالشؤجندالخيرأيةدجالتعيجنداإلف6يقيدجاملغيربةداملقيلين)

1001 اآلخ6) ربيعد مند (15 في) ( صي ر) رقم)3996.19)  بيلخيرجد

))1) يسلبر)619)()بتفويضداإلمضيء.

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  وزير 

بالخارج،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.19.955)الصادر في)23)من ربيع األول)1441

الخارأية) الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 نوفمبر) (21(

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إ ى السيدة مونية حودي،)مديرة التواصل وتعبئة كفاءات)

مغاربة العالم،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الشؤون الخارأية)

الوثائق) أميع  على  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 

عدا) ما  العالم  مغاربة  كفاءات  وتعبئة  التواصل  بمديرية  املتعلقة 

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

ق6اردلوزي6دالشؤجندالخيرأيةدجالتعيجنداإلف6يقيدجاملغيربةداملقيلين)

1001 اآلخ6) ربيعد مند (15 في) ( صي ر) رقم)3991.19)  بيلخيرجد

))1) يسلبر)619)()بتفويضداإلمضيء.

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  وزير 

بالخارج،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.19.955)الصادر في)23)من ربيع األول)1441

الخارأية) الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 نوفمبر) (21(

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،
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قرر ما يلي :

املـادة األولـى

اإلمضاء مدير شؤون الهجرة،)  يفـوض إ ى السيد أحمد اسكيم،)
أو التأشير نيابة عن وزير الشؤون الخارأية والتعاون اإلفريقي واملغاربة)
 املقيمين بالخارج على أميع الوثائق املتعلقة بمديرية شؤون الهجرة

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

ق6اردلوزي6دالشؤجندالخيرأيةدجالتعيجنداإلف6يقيدجاملغيربةداملقيلين)
1001 اآلخ6) ربيعد مند (15 في) ( صي ر) رقم)19.)399)  بيلخيرجد

))1) يسلبر)619)()بتفويضداإلمضيء.

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  وزير 
بالخارج،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 الثانية 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 املرسوم رقم)2.19.955)الصادر في)23)من ربيع األول)1441
الخارأية) الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 نوفمبر) (21(

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

البشرية واملالية) املوارد  مدير  إ ى السيد فؤاد بوأبير،) يفـوض 
ونظم املعلومات،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الشؤون الخارأية)
 والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على األوامر بصرف
أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر)
 بقبض املوارد في إطار الحساب الخصو�ضي للخزينة رقم)3.2.0.0.1.07.001
»الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالأتماعي) الحامل عنوان)

لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة«.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

ق6اردلوزي6دالشؤجندالخيرأيةدجالتعيجنداإلف6يقيدجاملغيربةداملقيلين)
1001 اآلخ6) ربيعد مند (15 في) ( صي ر) رقم)3993.19)  بيلخيرجد

))1) يسلبر)619)()بتفويضداإلمضيء.

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارأية  الشؤون  وزير 
بالخارج،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى 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)أمادى األو ى)1350 )20)سبتمبر)1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

الكيلومترية)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.19.955)الصادر في)23)من ربيع األول)1441
الخارأية) الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 نوفمبر) (21(

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

البشرية واملالية) املوارد  مدير  إ ى السيد فؤاد بوأبير،) يفـوض 
الشؤون) وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) املعلومات،) ونظم 
الخارأية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على أميع)
املكلفة) للوزارة  التابعة  البشرية  املوارد  بتدبير  املتعلقة  الوثائق 
للموظفين) الصادرة  في ذلك األوامر  بما  بالخارج  املقيمين  باملغاربة 
الستعمال) لهم  الترخيص  وكذا  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام 

سياراتهم الخاصة لحاأيات املصلحة.
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املادة الثانية

يفـوض إ ى السيد فؤاد بوأبير اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)
الشؤون الخارأية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على)
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات املرصدة بميزانية)
املثبتة) الوثائق  وعلى  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  الوزارة 
للنفقات واألوامر بقبض املوارد والوثائق الحسابية املتعلقة بامليزانية)

العامة لنفس الوزارة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)
العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)
رقم)19.)390)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 
)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إ ى السيد محمد أبو صالح،)الكاتب العام للوزارة املكلفة)
بالتعليم العا ي والبحث العلمي،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن الوزير)
العا ي) والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  املنتدب لدى وزير 

أميع) على  العلمي  والبحث  العا ي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)
رقم)3907.19)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء)جاملصي قةدعل0دالصفقيت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى 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)؛

1434 8)أمادى األو ى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

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

وعلى القرار الصادر في)7)أمادى األو ى)1350 )20)سبتمبر)1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من أمادى

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

بمأموريات في الخارج)؛

 1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاأات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛
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1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 

)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إ ى السيد محمد أبو صالح،)الكاتب العام للوزارة املكلفة)

نيابة عن الوزير املنتدب) اإلمضاء) بالتعليم العا ي والبحث العلمي،)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي على األوامر الصادرة)

الوثائق) وكذا  اململكة  وخارج  داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين 

املتعلقة بالترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاأيات)

املصلحة خارج املكان املعينين للعمل فيه.

املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن) يفـوض إ ى السيد محمد أبو صالح اإلمضاء)

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

على) العلمي  والبحث  العا ي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العا ي 

األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة)

الوثائق) أميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

العا ي) بالتعليم  املكلفة  للوزارة  العامة  بامليزانية  املتعلقة  الحسابية 

والبحث العلمي.

املادة الثالثة

الصفقات) على  املصادقة  صالح  أبو  محمد  السيد  إ ى  يفوض 

وفسخها املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات املبرمة لحساب)

الدولة لفائدة الوزارة املكلفة بالتعليم العا ي والبحث العلمي برسم)

امليزانية العامة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)

رقم)3908.19)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)أمادى األو ى)1350 )20)سبتمبر)1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إ ى السيد محمد سعيد بنتيرس علج،)املفتش العام للوزارة)

املكلفة بالتعليم العا ي والبحث العلمي،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

على) العلمي  والبحث  العا ي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العا ي 

أميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة بما في ذلك)

األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني ما)

عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)

رقم)3909.19)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

الشؤون) مدير  علج،) بنتيرس  سعيد  محمد  السيد  إ ى  يفـوض 

العا ي) بالتعليم  املكلفة  بالوزارة  واملنازعات  واملعادالت  القانونية 

والبحث العلمي بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

الوثائق) أميع  على  العلمي  والبحث  العا ي  بالتعليم  املكلف  العلمي 

املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)

رقم)3956.19)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

مدير التعليم العا ي والتنمية) يفـوض إ ى السيد محمد طاهري،)

البيداغوأية بالوزارة املكلفة بالتعليم العا ي والبحث العلمي،)اإلمضاء)

أو التأشير نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث)

 العلمي على أميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)

رقم)3951.19)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إ ى السيدة إيمان كركب،)مديرة امليزانية والشؤون العامة)

أو التأشير) بالوزارة املكلفة بالتعليم العا ي والبحث العلمي،)اإلمضاء)

نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي)

والتعليم العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)

على أميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بها بنفس الوزارة ما عدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)

رقم)19.)395)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

 1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاأات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

والشؤون) امليزانية  مديرة  كركب،) إيمان  السيدة  إ ى  يفـوض 

اإلمضاء) العلمي،) والبحث  العا ي  بالتعليم  املكلفة  بالوزارة  العامة 

نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي)

والتعليم العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)

على الوثائق املتعلقة بالترخيص للموظفين التابعين لنفس الوزارة)

الستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاأيات املصلحة خارج املكان)

املعينين للعمل فيه.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)
رقم)3953.19)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)أمادى األو ى)1350 )20)سبتمبر)1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من أمادى

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

بمأموريات في الخارج)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إ ى السيدة إيمان كركب،)مديرة امليزانية والشؤون العامة)

نيابة عن) اإلمضاء) بالوزارة املكلفة بالتعليم العا ي والبحث العلمي،)

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

على) العلمي  والبحث  العا ي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العا ي 

األوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس الوزارة للقيام بمأموريات)

داخل وخارج اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)

رقم)3950.19)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء)جاملصي قةدعل0دالصفقيت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 الثانية 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)؛

1434 8)أمادى األو ى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

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

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إ ى السيدة إيمان كركب،)مديرة امليزانية والشؤون العامة)

أو التأشير) بالوزارة املكلفة بالتعليم العا ي والبحث العلمي،)اإلمضاء)

نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي)

والتعليم العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)

على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق)

أميع) على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة 

الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز لنفس الوزارة.

املادة الثانية

يفـوض إ ى السيدة إيمان كركب املصادقة على الصفقات وفسخها)

املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات املبرمة لحساب الدولة)

لفائدة الوزارة املكلفة بالتعليم العا ي والبحث العلمي برسم امليزانية)

العامة.
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)

رقم)3955.19)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إ ى السيدة حكيمة خمار،)مديرة املوارد البشرية بالوزارة)

املكلفة بالتعليم العا ي والبحث العلمي،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي على أميع)

الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بها بنفس الوزارة ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)

رقم)19.)395)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

مدير البحث العلمي واالبتكار) يفـوض إ ى السيد أحمد حموش،)

أو التأشير) بالوزارة املكلفة بالتعليم العا ي والبحث العلمي،)اإلمضاء)

نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي)

والتعليم العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)

على أميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة ما عدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)

رقم)3957.19)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إ ى السيد يوسف الوليدي،)مدير االستراتيجيات والنظم)

 املعلوماتية بالوزارة املكلفة بالتعليم العا ي والبحث العلمي،)اإلمضاء

أو التأشير نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث)

 العلمي على أميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قـــ6اردللوزي6داملنتدبدلدىدجزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحثدالعللي)

رقم)3958.19)صي ردفي))1)مندربيعداآلخ6)1001 )9) يسلبر)619)) 

بتفويضداإلمضيء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رأب)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 األو ى منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ ى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

مدير التعاون والشراكة بالوزارة) يفـوض إ ى السيد أنس بناني،)

املكلفة بالتعليم العا ي والبحث العلمي،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي على أميع)

الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من ربيع اآلخر)1441 )9)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3877.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

الشهادة التالية في اللغة) تقبل ملعادلة اإلأازة في الدراسات األساسية،)

العربية :

-)درأة البكالوريوس املسلمة من كلية اللغة العربية التابعة للجامعة)

بتاريخ السعودية  العربية  اململكة  (- املنورة) باملدينة   اإلسالمية 

3)يونيو)2006،)مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3878.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الدراسات اإلنجليزية :

-(Titulo(oficial(de(master(universitario(en(estudios(ingleses(: 

aplicaciones(profesionales(y(comunicacion(intercultural,(

préparé(et(délivré(au(siège(de(la(Universidad(de(Almeria(-(

Espagne(-(le(4(septembre(2017,

الدراسات) (: مسلك) مشفوعة باإلأازة في الدراسات األساسية،)

اإلنجليزية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس)-)فاس.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3879.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علوم التربية :

-(Diplôme( de( master( de( sciences( humaines( et( sociales, 

mention(:(sciences(de(l'éducation,(délivré(par(l'Université(

Lumière( Lyon( 2( )membre( de( l'Université( de( Lyon(,(

Université( Jean( Monnet( Saint-Etienne( -( France( -( le( 20(

septembre(2018,

العلوم) (: مسلك) األساسية،) الدراسات  في  باإلأازة  مشفوعة 

العلوم) كلية  من  املسلمة  التسيير() (: )اختيار) والتسيير) االقتصادية 

القانونية واالقتصادية واالأتماعية بمراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3886.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في اللسانيات):

اللسانيات   - واإلنسانية  االأتماعية  العلوم  ماأستير  شهادة   -

 - العليا  للدراسات  الدوحة  املسلمة من معهد  العربية،  واملعجمية 

الدراسات  في  باإلأازة  مشفوعة   ،2019 ماي   30 بتاريخ  قطر، 

األساسية، مسلك : الدراسات العربية املسلمة من كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3881.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في العلوم اإلنسانية واالأتماعية 

: Education(et(formation

-(Diplôme( de( master( sciences( humaines( et( sociales,(

mention(:(éducation(et(formation,(spécialité(:(ingénierie(de(

l’intervention(en(milieu(socio-éducatif,(préparé(et(délivré(

au( siège( de( l’Université( de( Mulhouse( Haute( -( Alsace( -(

Université(de(Strasbourg(-(France(-(le(29(janvier(2019,

الدراسات) (: مسلك) مشفوعة باإلأازة في الدراسات األساسية،)

األمازيغية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس)-)فاس.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (388(.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علوم التربية :

-(Diplôme( de( master( sciences( humaines( et( sociales,(

mention( :( sciences( de( l’éducation,( préparé( et( délivré( au(

siège( de( l’Université( de( Rouen( Normandie-Université(

Caen(Normandie(-(France(-(le(19(novembre(2018,

إعالميات) (: االختيار) مشفوعة باإلأازة في العلوم االقتصادية،)

واالقتصادية) القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة  التسيير  وتقنيات 

واالأتماعية بمراكش.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3883.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

في) التالية  الشهادة  الدراسات األساسية،) في  تقبل ملعادلة اإلأازة 

الدراسات اإلسالمية):

تربوي،    - اإلسالمية  تخصص/الدراسات  البكالوريوس  درأة   -

املسلمة من كلية التربية التابعة لجامعة املجمعة - اململكة العربية 

الباكلوريا  بشهادة  مشفوعة   ،2019 يناير   3 بتاريخ  السعودية 

للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3880.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علوم اللغة :

-(Diplôme( de( master( de( sciences( humaines( et( sociales,(

mention(:(sciences(du(langage,(spécialité(langage,(langues,(

textes,(sociétés,(délivré(par(l’Université(Sorbonne(nouvelle(

Paris(3()membre(de(la(Comue(Université(Sorbonne(-(Paris(

Cité((I.N.A.L.C.O(de(Paris(-(France(-(le(15(octobre(2018,

الدراسات) (: مسلك) مشفوعة باإلأازة في الدراسات األساسية،)

كلية) من  املسلمة  والتدريس  اللغات  ديداكتيك  (: مسار) الفرنسية،)

اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك بالدار البيضاء.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3885.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الديداكتيك :

-(Diplôme( de( master( sciences( humaines( et( sociales,(

mention( :( sciences( du( langage,( délivré( par( l’Université(

Paris(8()membre(de(la(comue(Université(Paris(Lumière((-(

France(-(le(11(décembre(2018,

الدراسات) (: مسلك) مشفوعة باإلأازة في الدراسات األساسية،)

كلية) من  املسلمة  والتدريس  اللغات  ديداكتيك  (: مسار) الفرنسية،)

اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك بالدار البيضاء.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (388(.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الترأمة :

-(Titolo(di(dottoressa(magistrale( in( traduzione,(préparé(et(

délivré(au(siège(de( la(Universita(degli( studi(di(Torino-Italie( - 

le( 24( septembre( 2018,( assorti( du( titolo( di( dottoressa( in(

lingue(e(letterature(moderne,(préparé(et(délivré(au(siège(

de(la(même(université(-(le(6(mai(2014,

وبشهادة الباكلوريا 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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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3887.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علوم التواصل :

-(Diplôme( de( master( de( sciences( humaines( et( sociales,(

mention(:(sciences(de(l’éducation,(délivré(par(l’Université(

Lumière( Lyon( 2( )membre( de( l’Université( de( Lyon(,(

Université( Jean( Monnet( Saint-Etienne( -( France( -( le 

26(octobre(2018,

الدراسات) (: مسلك) مشفوعة باإلأازة في الدراسات األساسية،)

األمازيغية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس)-)فاس.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3888.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علوم التربية :

-(Degree(of(master(of(education,(préparé(et(délivré(au(siège(

de(Lesley(University(-(Cambridge(-(Massachusetts(-(Etats(

Unis(-( le(25(février(2019,(assorti(du(degree( (of(bachelor(

of(science,(préparé(et(délivré(au(siège(de(Mercy(College(

Mestcheter(County(New(York-Etats(Unis(-(en(mai(2013,

و بشهادة البكالوريا 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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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3889.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الصحافة :

الصحافة،   - واإلنسانية  االأتماعية  العلوم  ماأستير  شهادة   -

بتاريخ قطر   - العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  من   املسلمة 

 30 ماي 2019، مشفوعة باإلأازة في الدراسات األساسية، مسلك :

كلية  من  املسلمة  اللسانيات   : تخصص  اإلنجليزية،  الدراسات 

اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3896.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علوم التربية :

-(Diplôme( de( master( de( sciences( humaines( et( sociales,(

mention(:(sciences(de(l’éducation,(délivré(par(l’Université(

Lumière( Lyon( 2( )membre( de( l’Université( de( Lyon(,(

Université( Jean( Monnet( Saint( -Etienne( -( France( -( le 

26(octobre(2018,

مشفوعة بشهادة اإلأازة في الدراسات األساسية في الدراسات)

اإلنجليزية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3891.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في الدراسات اإلسالمية :

- الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية املسلمة من كلية اإلمام األوزاعي 

للدراسات اإلسالمية - بيروت - لبنان بتاريخ فاتح أبريل 2019، 

مشفوعة بشهادة املاأستير في الدراسات اإلسالمية، وبالليسانس 

في الدراسات اإلسالمية املسلمتين من نفس الكلية على التوا ي 

الباكلوريا  2007، وبشهادة  23 نوفمبر  2013 و  21 يناير  بتاريخ 

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.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (389(.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في الفقه :

- درأة العاملية العالية )الدكتوراه( في الفقه، من قسم : الفقه، 

املسلمة من كلية الشريعة، التابعة للجامعة اإلسالمية باملدينة 

العاملية  بدرأة  مشفوعة  السعودية،  العربية  اململكة  املنورة، 

البكالوريوس  وبدرأة  الفقه،   : قسم  من  الفقه،  في  املاأستير 

 املسلمة من نفس املؤسسة على التوا ي بتاريخ 29 يوليو 2012 

الثانوي للتعليم  الباكلوريا  وبشهادة   ،2007 يونيو   و18 

أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3893.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الفقه :

- درأة العاملية املاأستير  في الفقه، قسم : الفقه، املسلمة من كلية 

- اململكة  باملدينة املنورة   التابعة للجامعة اإلسالمية  الشريعة 

بدرأة  مشفوعة   ،2012 يوليوز   29 بتاريخ  السعودية  العربية 

البكالوريوس املسلمة من نفس املؤسسة بتاريخ 18 يونيو 2007، 

وبشهادة الباكلوريا 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.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3969.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

: Interprétation(de(conférences(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Titulo(oficial(de(master(universitario(en(interpretacion(de(

conferencias,(préparé(et(délivré(au(siège(de(la(Universidad(

de( Granada( -( Espagne( -( le( 21( janvier( 2015,( assorti( du(

titulo( universitario( oficial( de( licenciada( en( traduccion( e(

interpretacion,( préparé( et( délivré( au( siège( de( la( même(

université(-(Espagne(-(le(3(octobre(2013,

و 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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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3916.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

في) التالية  الشهادة  األساسية،) الدراسات  في  اإلأازة  ملعادلة  تقبل 

الترأمة :

-(Titulo( universitario( oficial( de( licenciado( en( traduccion(

e( interpretacion,( préparé( et( délivré( au( siège( de( la(

Universidad(de(Granada(-(Espagne(-(le(3(octobre(2013,

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.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3911.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في اللغة اإلسبانية :

-(Titulo( de( doctora( por( la( Universidad( de( Salamanca,(

préparé( et( délivré( au( siège( de( la( Universidad( de(

Salamanca-Espagne( -( le( 17( décembre( 2014,( assorti(

du( diploma( de( estudios( avanzados,( préparé( et( délivré(

au( siège( de( la( Universidad( de( Salamanca-Espagne( - 

le(17(décembre(2002,

شعبة اللغة اإلسبانية وآدابها املسلمة من) وباإلأازة في اآلداب،)

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (391(.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الدراسات اإلنجليزية :

-(Degree( of( master( of( arts( )english( language( studies(,(

préparé( et( délivré( au( siège( de( Universiti( Kebangsaan(

Malaysia(-(Malaisie(-(le(17(septembre(2005,

مشفوعة باإلأازة في اآلداب في اللسانيات املسلمة من كلية اآلداب)

والعلوم اإلنسانية بتطوان.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3913.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في اللسانيات التطبيقية :

-(Degree( of( doctor( of( philosophy,( préparé( et( délivré(

au( siège( de( Universiti( Sains( Malaysia( -( Malaisie( -( le 

16(mars(2017,(assorti(du(degree(of(master(of(arts()english(

language(studies(,(préparé(et(délivré(au(siège(de(Universiti(

Kebangsaan(Malaysia(-(Malaisie(-(le(17(septembre(2005,

وباإلأازة في اآلداب في اللسانيات املسلمة من كلية اآلداب والعلوم)

اإلنسانية بتطوان.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3910.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة اإلأازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في علوم)

اللغة :

-(Grade( de( licencié,( en( sciences( du( langage,( préparé( et(

délivré( au( siège( de( l’Université( Paris( VIII( Saint( -( Denis( -(

France(-(le(5(juillet(1994,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3915.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

: Texte,(imaginaire,(société(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( d’études( approfondies( texte,( imaginaire,(

société,( préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( Paris(

VIII(-(Créteil(-(France(-(le(24(mars(2000,(assorti(du(grade(

de( licencié( en( sciences( du( langage,( préparé( et( délivré(

au( siège( de( l’Université( Paris( VIII( Saint-Denis( -( France( - 

le(5(juillet(1994,

وبشهادة الباكلوريا 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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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (391(.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

 Littérature( générale( et الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة الدكتوراه،)

: comparée

-(Diplôme(de(docteur(en(littérature(générale(et(comparée,(

préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(de(la(Sorbonne(

nouvelle-Paris(3(-(France(-(le(30(janvier(2012,(assorti(du(

diplôme(d’études(approfondies(texte,(imaginaire,(société,(

préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( Paris( VIII( -(

Créteil(-(France(-(le(24(mars(2000(et(du(grade(de(licencié,(

en( sciences( du( langage,( préparé( et( délivré( au( siège( de(

l’Université(Paris(VIII(Saint-Denis(-(France(-(le(5(juillet(1994,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3917.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في اللسانيات اإلنجليزية :

-(Diplôme( de( master,( domaine( :( lettres,( langues( arts,(

mention(:(littérature(et(civilisations(anglaises,(spécialité(: 

linguistique,( préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université(

Cheikh( -( Anta( -( Diop( de( Dakar( -( Faculté( des( lettres( et(

sciences(humaines(-(Dakar(-(République(du(Sénégal(-( le 

29(avril(2019,

(: مسلك) األساسية،) الدراسات  في  اإلأازة  بشهادة  مشفوعة 

لسانيات املسلمة من كلية اآلداب) (: تخصص) الدراسات اإلنجليزية،)

والعلوم اإلنسانية 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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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3918.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في التاريخ :

-)شهادة ماأستير العلوم االأتماعية واإلنسانية)-)التاريخ املسلمة)

(،2019 30)ماي) من معهد الدوحة للدراسات العليا)-)قطر بتاريخ)

التاريخ) في  األساسية  الدراسات  في  اإلأازة  بشهادة  مشفوعة 

والحضارة،)مسار):)تاريخ وحضارة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم)

اإلنسانية بمكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (3919.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في التاريخ :

-)شهادة ماأستير العلوم االأتماعية واإلنسانية)-)التاريخ املسلمة)

(،2019 30)ماي) من معهد الدوحة للدراسات العليا)-)قطر بتاريخ)

التاريخ) في  األساسية  الدراسات  في  اإلأازة  بشهادة  مسفوعة 

والحضارة،)مسار):)تاريخ وحضارة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم)

اإلنسانية بمكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (39(6.19 رقم)  العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الدراسات األمريكية :

-(Master(of(arts(in(philologist(in(american(studies,(préparé(

et(délivré(au(siège(de(Eotvos(Lorand(University(-(Hongrie(- 

le(15(juillet(2017,

الدراسات) (: مسلك) مشفوعة باإلأازة في الدراسات األساسية،)

والعلوم) اآلداب  كلية  من  املسلمة  لسانيات() )تخصص  اإلنجليزية)

اإلنسانية بفاس.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1441 )28)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق6اردلوزي6دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحث)

 1001 اآلخ6) ربيعد فيتحد فيد صي رد (39(1.19 رقم) العلليد

)8))نوفلبر)619)()بتحد ددبعضداملعي التدبيندالشهي ات.

والبحث  العا ي  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 العا ي)؛

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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األو ى

تقبل ملعادلة اإلأازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في الصحافة :

-(Lisans( diplomasi,( dans( la( filière( journalisme,( préparé(

et( délivré( au( siège( de( Kocaeli( -( Universitesi( Iletisim 

Fakultesi(-(République(de(Turquie(-(le(13(janvier(2019,

وبشهادة الباكلوريا 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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ق6اردلوزي6دالفالحةدجالصيددالبح6يدجالتنليةدالق6جيةدجاملييهدجالغيبيت)

رقم)19.)061)صي ردفي)6))مندربيعداآلخ6)1001 )17) يسلبر)619)) 

بإسني دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من أمادى األو ى)1403 

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

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

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

1416 محرم) (10 في) الصادر  (2.94.264 رقم) املرسوم   وعلى 

قانون بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األو ى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

شلو ي) يوسف  السيد  إ ى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

البياطرة الوطنية تحت رقم  الطبيب البيطري املقيد بجدول هيئة 

 CN/19/1596)بتاريخ)8)أكتوبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية إ ى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

جاملييه) الق6جيةد جالتنليةد البح6يد جالصيدد الفالحةد لوزي6د ق6ارد

 1001 اآلخ6) ربيعد مند ((6 في) صي رد (0613.19 رقم) جالغيبيتد

)17) يسلبر)619)()بإسني دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من أمادى األو ى)1403 

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

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

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

1416 محرم) (10 في) الصادر  (2.94.264 رقم) املرسوم   وعلى 

قانون بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األو ى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

السعيدي) محمد  السيد  إ ى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

البياطرة الوطنية تحت رقم  الطبيب البيطري املقيد بجدول هيئة 

CN/19/1597)بتاريخ)8)أكتوبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إ ى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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جاملييه) الق6جيةد جالتنليةد البح6يد جالصيدد الفالحةد لوزي6د ق6ارد

 1001 اآلخ6) ربيعد مند ((( في) صي رد (06(6.19 رقم) جالغيبيتد

)19) يسلبر)619)()بإسني دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من أمادى األو ى)1403 

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

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

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

1416 محرم) (10 في) الصادر  (2.94.264 رقم) املرسوم   وعلى 

قانون بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األو ى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

بوسونة) سهيل  السيد  إ ى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

البياطرة الوطنية تحت رقم  الطبيب البيطري املقيد بجدول هيئة 

 CN/19/1601)بتاريخ)12)نوفمبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إ ى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

جاملييه) الق6جيةد جالتنليةد البح6يد جالصيدد الفالحةد لوزي6د ق6ارد

1001 اآلخ6) ربيعد مند ((( في) صي رد (06(1.19 رقم)  جالغيبيتد

)19) يسلبر)619)()بإسني دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من أمادى األو ى)1403 

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

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

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

1416 محرم) (10 في) الصادر  (2.94.264 رقم) املرسوم   وعلى 

قانون بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األو ى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

إ ى السيد مصطفى املاأدي) (21.80 إليه أعاله رقم) القانون املشار 

البياطرة الوطنية تحت رقم  الطبيب البيطري املقيد بجدول هيئة 

CN/19/1600)بتاريخ)7)نوفمبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إ ى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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جاملييه) الق6جيةد جالتنليةد البح6يد جالصيدد الفالحةد لوزي6د ق6ارد

1001 اآلخ6) ربيعد مند ((( في) صي رد (06((.19 رقم)  جالغيبيتد

)19) يسلبر)619)()بإسني دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من أمادى األو ى)1403 

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

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

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

1416 محرم) (10 في) الصادر  (2.94.264 رقم) املرسوم   وعلى 

قانون بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األو ى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

اشليق) ابتسام  السيدة  إ ى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

 الطبيبة البيطرية املقيدة بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم

CN/19/1598)بتاريخ)24)أكتوبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إ ى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

جاملييه) الق6جيةد جالتنليةد البح6يد جالصيدد الفالحةد لوزي6د ق6ارد

 1001 اآلخ6) ربيعد مند ((( في) صي رد (06(3.19 رقم) جالغيبيتد

)19) يسلبر)619)()بإسني دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من أمادى األو ى)1403 

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

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

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

1416 محرم) (10 في) الصادر  (2.94.264 رقم) املرسوم   وعلى 

قانون بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير  لتطبيق  ()1995 يونيو) (9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األو ى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

إ ى السيد ياسين صالح الدين) (21.80 القانون املشار إليه أعاله رقم)

البياطرة الوطنية تحت رقم  الطبيب البيطري املقيد بجدول هيئة 

CN/19/1599)بتاريخ)7)نوفمبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إ ى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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اإلذندبلليرسةدالهندسةداملعليرية

في) صادر  (4055.19 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموأب 
20)من ربيع اآلخر)1441 )17)ديسمبر)2019()يرخص تحت عدد)4485 
للسيد يحيى برادة العزيزي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من)
املدرسة العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)بتاريخ)14)مارس)2019،)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه بمدينة مراكش.

*
*  *

في) صادر  (4056.19 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموأب 
20)من ربيع اآلخر)1441 )17)ديسمبر)2019()يرخص تحت عدد)4486 
للسيد محمد علي اليون�ضي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من)
(،2017 يونيو) (20 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه بمدينة القنيطرة.

في) صادر  (4057.19 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموأب 

20)من ربيع اآلخر)1441 )17)ديسمبر)2019()يرخص تحت عدد)4488 

للسيد حمزة زخنوف الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

(،2019 مارس) (14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه بمدينة مراكش.

*

*  *
في) صادر  (4058.19 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموأب 

21)من ربيع اآلخر)1441 )18)ديسمبر)2019()يرخص تحت عدد)4469 

للسيد محمد لحلو الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

(،2019 مارس) (14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع أعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.


