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نصوص عامة
قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3521.17صادر في  20من ربيع اآلخر  1441
( 17ديسمبر  )2019بشأن تدقيق وتفصيل املهام املسندة
ألطر التفتيش املنصوص عليهم في املرسوم رقم 2.02.854
الصادرفي  8ذي الحجة  10( 1423فبراير  )2003بشأن النظام
األسا�سي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.02.854الصادر في  8ذي الحجة 1423
( 10فبراير  )2003بشأن النظام األسا�سي الخاص بموظفي وزارة
التربية الوطنية ،كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  113منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.65الصادر في  8جمادى األولى 1439
( 26يناير  )2018املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
قرر ما يلي:
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  113من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.02.854الصادر في  8ذي الحجة  10( 1423فبراير ،)2003
تحدد بموجب هذا القرار املهام املنوطة باألطر التالية:
 املفتشون التربويون ؛ مفتشو املصالح املادية واملالية ؛ املفتشون في التوجيه التربوي ؛ املفتشون في التخطيط التربوي.املادة الثانية
املفتشون التربويون
طبقا ملقتضيات املواد  4و  8مكررة مرتين و 10من املرسوم
السالف الذكر رقم  ،2.02.854يقوم املفتشون التربويون للتعليم
االبتدائي واملفتشون التربويون للتعليم الثانوي اإلعدادي واملفتشون
التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي ،حسب كل سلك تعليمي
وتخصصاتهم ودرجاتهم النظامية ،وتحت إشراف مدير األكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين واملدير اإلقليمي املعني ،كل في حدود دائرة
نفوذه الترابي ،باملهام التالية :

 التأطير واملراقبة التربوية ملختلف أطر هيئة التدريس بمؤسساتالتربية والتعليم العمومي والخصو�صي ،وكذا للمكلفين بمهام
اإلدارة التربوية بمؤسسات التعليم األولي واالبتدائي الخصوصية ؛
 مواكبة ودعم وتقييم األداء املنهي ملختلف أطر هيئة التدريسبمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
 املساهمة في استكمال الخبرات التربوية واملهنية ملختلف أطرهيئةالتدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصو�صي،
وكذا للمكلفين بمهام اإلدارة التربوية بمؤسسات التعليم األولي
واالبتدائي الخصوصية ؛
 إنجاز تقييم تعلمات ومكتسبات تلميذات وتالميذ مؤسساتالتربية والتعليم العمومي والخصو�صي ؛
 املساهمة في تقييم أداء ومردودية مؤسسات التربية والتعليمالعمومي والخصو�صي ؛
 مراقبة مدى التزام أطر هيئة التدريس بنظام الدراسة وتطبيقاملقررات والبرامج التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
والخصو�صي ؛
 تتبع تنفيذ املقتضيات التنظيمية املتعلقة بتنظيم السنة الدراسيةلضمان وتأمين موسم درا�سي منتظم بهدف تمكين التلميذات
والتالميذ من االستفادة من زمن التعلم كامال ؛
 املساهمة في تأطير األساتذة ،وكذا طلبة مراكز التكوين خاللالتداريب امليدانية والتكوين التطبيقي ؛
 املساهمة في عمليات إعداد الخريطة املدرسية وتنظيم االمتحاناتاملدرسية ومباريات التوظيف ،وكذا مباريات ولوج مراكز التكوين
وامتحانات الكفاءة املهنية والتربوية ؛
 إعداد تقارير دورية حول عمليات التفتيش ومختلف األنشطةاملنجزة خالل السنة الدراسية ،وإنجاز تقرير تركيبي حول
الحصيلة السنوية مع نهاية كل موسم درا�سي ؛
 املساهمة في تتبع إنجازاملشروع التربوي الجهوي واإلقليمي واملحلي ؛ املشاركة في أنشطة البحث واملشاريع التربوية بالتعاون مع الهيئاتاملختصة ؛
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 املساهمة في اللجان الخاصة بمراجعة وتطوير املناهج وإعداداالمتحانات واملباريات ؛

 تأطير ومواكبة املستشارين في التوجيه التربوي للقيام باملهاماملنوطة بهم ،والعمل على استكمال خبراتهم املهنية ؛

 املساهمة في تأطير ومراقبة مختلف أطر هيئة التدريس في أكثر منأكاديمية جهوية للتربية والتكوين ،عند االقتضاء.

 -مراقبة وتتبع املستشارين في التوجيه التربوي وتقييم أدائهم املنهي ؛

املادة الثالثة
مفتشو املصالح املادية واملالية
طبقا ملقتضيات املواد  35و 42و 44من املرسوم السالف الذكر
رقم  ،2.02.854يقوم مفتشو املصالح املادية واملالية حسب درجاتهم
النظامية ،وتحت إشراف مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
واملدير اإلقليمي املعني ،كل في حدود دائرة نفوذه الترابي ،باملهام
التالية :
 مواكبة وتأطيرمسيري املصالح املادية واملالية ،واستكمال خبراتهماملهنية ؛
 تتبع ومراقبة مسيري املصالح املادية واملالية وتقييم أدائهم املنهي ؛ املساهمة في تقييم أداء ومردودية مؤسسات التربية والتعليمالعمومي ومراكزالتكوين ومؤسسات التعليم املدر�سي الخصو�صي ؛
 املساهمة في املراقبة اإلدارية واملادية ملؤسسات التعليم املدر�سيالخصو�صي ؛
 تتبع تنفيذ املقتضيات التنظيمية املتعلقة بتنظيم السنةالدراسية لضمان وتأمين موسم درا�سي منتظم ؛
 املساهمة في عمليات تنظيم مباريات التوظيف ،وامتحاناتالكفاءة املهنية ؛
 إعداد تقارير دورية حول عمليات تدبير ومراقبة التسيير املاليواملادي واملحاسباتي باملؤسسات التعليمية ومراكز التكوين
ومختلف األنشطة املنجزة خالل السنة الدراسية ،وإنجاز تقرير
تركيبي حول الحصيلة السنوية مع نهاية كل موسم درا�سي ؛
 املساهمة في إنجاز الدراسات والبحوث في املجال املالي واملاديواملحاسباتي وتتبعها.
املادة الرابعة
املفتشون في التوجيه التربوي
طبقا ملقتضيات املادة  53من املرسوم السالف الذكر
رقم  ،2.02.854يقوم املفتشون في التوجيه التربوي حسب درجاتهم
النظامية ،وتحت إشراف مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
واملدير اإلقليمي املعني ،كل في حدود دائرة نفوذه الترابي ،باملهام
التالية :

 املساهمة في إعداد مخططات التربية والتعليم والروائز واملقاييسواإلجراءات املرتبطة باإلعالم والتوجيه واملنح في التعليم الثانوي
اإلعدادي والثانوي التأهيلي ؛
 املساهمة في إعداد آليات التقويم والقياس ؛ املساهمة في تقييم أداء ومردودية مؤسسات التربية والتعليمالعمومي والخصو�صي ؛
 تتبع تنفيذ املقتضيات التنظيمية املتعلقة بتنظيم السنةالدراسية لضمان وتأمين موسم درا�سي منتظم ؛
 املساهمة في عمليات تنظيم مباريات التوظيف ،وامتحاناتالكفاءة املهنية ؛
 املساهمة في إنجازاملشروع التربوي الجهوي واإلقليمي واملحلي ؛ إعداد تقارير دورية حول عمليات تأطير ومراقبة املستشارينفي التوجيه التربوي ومختلف األنشطة املنجزة خالل السنة
الدراسية ،وإنجاز تقرير تركيبي حول الحصيلة السنوية مع نهاية
كل موسم درا�سي ؛
 املساهمة في إنجازالدراسات والبحوث في مجاالت اإلعالم والتوجيهاملدر�سي واملنهي والتنظيم التربوي وتتبعها.
املادة الخامسة
املفتشون في التخطيط التربوي
طبقا ملقتضيات املادة  62من املرسوم السالف الذكر
رقم  ،2.02.854يقوم املفتشون في التخطيط التربوي حسب درجاتهم
النظامية ،وتحت إشراف مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
واملدير اإلقليمي املعني ،كل في حدود دائرة نفوذه الترابي ،باملهام
التالية :
 تأطير ومواكبة املستشارين في التخطيط التربوي للقيام باملهاماملنوطة بهم ،والعمل على استكمال خبراتهم املهنية ؛
 مراقبة وتتبع املستشارين في التخطيط التربوي وتقييم أدائهم املنهي ؛ املساهمة في إعداد الخريطة املدرسية وتطبيق املعايير واإلجراءاتاملتخذة في مجال التخطيط التربوي وتتبع تنفيذها ؛
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 املساهمة في تقييم أداء ومردودية مؤسسات التربية والتعليمالعمومي والخصو�صي ؛
 املساهمة في تتبع تنفيذ القرارات املتخذة في مجالي البرمجةواإلحصاء ؛
 املساهمة في ترشيد توطين واستعمال البنايات واقتناء التجهيزاتوالسهرعلى حسن تدبيرها ؛
 تتبع تنفيذ املقتضيات التنظيمية املتعلقة بتنظيم السنةالدراسية ،لضمان وتأمين موسم درا�سي منتظم ؛
 املساهمة في تنظيم عمليات مباريات التوظيف ،وامتحاناتالكفاءة املهنية ؛
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 املساهمة في إنجازاملشروع التربوي الجهوي واإلقليمي واملحلي ؛ إعداد تقارير دورية حول عملية تأطير ومراقبة املستشارين فيالتخطيط التربوي ،ومختلف األنشطة املنجزة خالل السنة
الدراسية ،وإنجاز تقرير تركيبي حول الحصيلة السنوية مع نهاية
كل موسم درا�سي ؛
 املساهمة في إنجاز الدراسات والبحوث في مجال التخطيطوالتنظيم التربوي وتتبعها.
املادة السادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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نصوص خاصة
ق ــرارلوزير الصحة رقم  4007.19صادرفي  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
وزيرالصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بشأن النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
لبني مالل بالنيابة والكاتب العام لنفس املعهد كنائب عنه املشار إليهما
في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير
الصحة على جميع الوثائق املتعلقة باملؤسسة املذكورة كل واحد منهما
في حدود االختصاصات املوكولة إليه ماعدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.

املادة الثانية
يفوض كذلك إلى الشخصين املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق والتصرفات اإلدارية
التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين تحت سلطتهم املباشرة :
 الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛ رخصة الوالدة ؛ رخص املرض قصيرة األمد ؛ الرخصة االستثنائية بالتغيب ملبررات عائلية وألسباب خطيرةواستثنائية التتعدى مدتها ( 10أيام) في السنة ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعيةواإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعةالعامة والنقابات املهنية والتعاضديات داخل الوطن لحضور
مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛
 الت ــرخيص بمتابعــة الدراســة بمؤسســات التعلي ــم العال ــي مل ــدة 3ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ؛
 رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛ البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛ أوامرالقيام بمأموريات داخل اململكة ؛ شهادة العمل ؛ شهادة األجرة ؛ الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمرملدة تساوي أو تقلعن ثالث أشهرفي املغرب ؛
 تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقةبموظفي املعهد ؛
 اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلداريةللموظف ألصولها ؛
 األمربإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛ إنذاراملوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئنافعملهم ؛
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الجريدة الرسمية

 استفسار املوظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعةواملخلين بالتزاماتهم املهنية.
املادة الثالثة
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
لبني مالل بالنيابة ونائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على األوامر بصرف
أو تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور املفوضة من امليزانية
العامة لوزارة الصحة وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض
املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات
املذكورة.
املادة الرابعة
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
لبني مالل بالنيابة ونائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور عن طريق
طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا فسخها
وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
 الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعماريةواملباراة التي يفوق مبلغها  2.000.000درهم والتي اليمكن البدء في
تنفيذها إالبعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود  5.000.000درهم وإذا
فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة
املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛
 الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها  500.000درهم والتياليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير
الجهوي للصحة الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من صفر  10( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

*
* *
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الجدول امللحق
إسم املعهد

املفوض إليهم

الدكتور خالد بن رحال ،مديراملعهد العالي للمهن
املعهد العالي للمهن
التمريضية وتقنيات الصحة التمريضية وتقنيات الصحة لبني مالل بالنيابة.
لبني مالل

النواب

-

ق ــرارلوزير الصحة رقم  4008.19صادرفي  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
وزيرالصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بشأن النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
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الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
املادة األولى

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للرشيدية والكاتب العام لنفس املعهد كنائب عنه وإلى مدير ملحقة
املعهد بورزازات املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق املتعلقة
باملؤسستين املذكورتين كل واحد منهم في حدود االختصاصات
املوكولة إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى األشخاص املشار إليهم في الجدول امللحق
بهذا القرار اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق
والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين
تحت سلطتهم املباشرة :
 الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛ رخصة الوالدة ؛ رخص املرض قصيرة األمد ؛ الرخصة االستثنائية بالتغيب ملبررات عائلية وألسباب خطيرةواستثنائية التتعدى مدتها ( 10أيام) في السنة ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعيةواإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛
 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعةالعامة والنقابات املهنية والتعاضديات داخل الوطن لحضور
مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛
 التــرخيص بمتابع ــة الدراس ــة بم ــؤسس ــات التعلي ــم العــالي مل ــدة 3ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ؛
 رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛ البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛ أوامرالقيام بمأموريات داخل اململكة ؛ شهادة العمل ؛ شهادة األجرة ؛ الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمرملدة تساوي أو تقلعن ثالث أشهرفي املغرب ؛
 تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقةبموظفي املعهد ؛
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 اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلداريةللموظف ألصولها ؛
 األمربإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛ إنذاراملوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئنافعملهم ؛
 استفسار املوظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعةواملخلين بالتزاماتهم املهنية.
املادة الثالثة
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للرشيدية ونائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على األوامر بصرف أو تحويل
االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور وبملحقته املفوضة من امليزانية
العامة لوزارة الصحة وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض
املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات
املذكورة.
املادة الرابعة
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للرشيدية ونائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار املصادقة
على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقته عن طريق
طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا فسخها
وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
 الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعماريةواملباراة التي يفوق مبلغها  2.000.000درهم والتي اليمكن البدء في
تنفيذها إالبعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود  5.000.000درهم وإذا
فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة
املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛
 الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها  500.000درهم والتياليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير
الجهوي للصحة الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.

الجريدة الرسمية
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املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من صفر  10( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

*

إسم املعهد
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وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :

* *

املادة األولى

الجدول امللحق

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للرباط بالنيابة والكاتبة العامة لنفس املعهد كنائبة عنه وإلى مدير
ملحقة املعهد بالقنيطرة املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق املتعلقة
باملؤسستين املذكورتين كل واحد منهم في حدود االختصاصات
املوكولة إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املفوض إليهم

النواب

السيد هرو أكني ،مدير املعهد العالي
للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للرشيدية.

السيد هرو أكني ،الكاتب
العام لنفس املعهد

املعهد العالي للمهن
التمريضية وتقنيات الصحة
السيد محمد أيت القا�ضي ،مدير
للرشيدية
ملحقة ورزازات للمعهد العالي للمهن
التمريضية وتقنيات الصحة للرشيدية.

-

ق ــرارلوزير الصحة رقم  4009.19صادرفي  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
وزيرالصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

املادة الثانية
يفوض كذلك إلى األشخاص املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق والتصرفات اإلدارية
التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين تحت سلطتهم املباشرة :
 الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛ رخصة الوالدة ؛ رخص املرض قصيرة األمد ؛ الرخصة االستثنائية بالتغيب ملبررات عائلية وألسباب خطيرةواستثنائية التتعدى مدتها ( 10أيام) في السنة ؛

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعيةواإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بشأن النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعةالعامة والنقابات املهنية والتعاضديات داخل الوطن لحضور
مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

 التــرخيص بمتابع ــة الدراس ــة بمؤسس ــات التعليــم العــال ــي مل ــدة 3ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل ؛

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

 رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛ -البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛
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 أوامرالقيام بمأموريات داخل اململكة ؛ شهادة العمل ؛ شهادة األجرة ؛ الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمرملدة تساوي أو تقلعن ثالث أشهرفي املغرب ؛
 تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقةبموظفي املعهد ؛
 اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلداريةللموظف ألصولها ؛
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 الصفقات التفاوضية التي يفوق مبلغها  500.000درهم والتياليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير
الجهوي للصحة الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على
السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من صفر  10( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

 األمربإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛*

 إنذاراملوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئنافعملهم ؛
 استفسار املوظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعةواملخلين بالتزاماتهم املهنية.
املادة الثالثة
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للرباط بالنيابة وإلى نائبته املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على األوامر بصرف أو
تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور وبملحقته املفوضة من
امليزانية العامة لوزارة الصحة وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر
بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات
املذكورة.
املادة الرابعة
يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
للرباط بالنيابة وإلى نائبته املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار
املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقته عن
طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا
فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
 الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعماريةواملباراة التي يفوق مبلغها  2.000.000درهم والتي اليمكن البدء في
تنفيذها إالبعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة
الذي يوجد املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود  5.000.000درهم وإذا
فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة
املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛

* *
الجدول امللحق
إسم املعهد

املفوض إليهم

النواب

السيد محمد العربي بوعزاوي ،مدير املعهد السيدة نجاة ملنيني،
العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة للرباط الكاتبة العامة لنفس
املعهد.
بالنيابة.

املعهد العالي للمهن
التمريضية وتقنيات الصحة
السيد سعيد أوعدي ،مدير ملحقة القنيطرة
للرباط
للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة للرباط.

-

ق ــرار لوزير  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4031.19
صادر في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر   )2019بتغيير
القرار رقم  2749.18الصادر في  12من ذي الحجة 1439
( 24أغسطس  )2018بتفويض اإلمضاء.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعــد االط ــالع على القــرار رق ــم  2749.18الص ــادر ف ــي  12م ــن
ذي الحجة  24( 1439أغسطس   )2018بتفويض اإلمضاء ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قـرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2749.18بتاريخ  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس :  )2018
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«املادة الثانية - .إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه
«عائق ناب عنه السادة احمد عبار ،املتصرف من الدرجة األولى ،مدير
«الحسابات العمومية وعبد الكريم كيري ،املتصرف من الدرجة
«األولى ،مدير البحث والتقنين والتعاون الدولي ويوسف املرابط
«التمسماني ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ،رئيس قسم تتبع
«تقديم الحسابات العمومية بالخزينة العامة للمملكة».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

ق ــرار لوزير  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4032.19
صادر في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر   )2019بتغيير
القرار رقم  2761.18الصادر في  12من ذي الحجة 1439
( 24أغسطس  )2018بتفويض اإلمضاء.
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«  -مقرر العطلة االستثنائية ؛
«  -الترخيص بالتغيب ملتابعة الدراسة ( 3ساعات في األسبوع) ؛
«  -إنذاراملوظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة ؛
«  -إعادة انتشاراملوظفين ؛
«  -القيام بمسطرة الفحص الطبي املضاد ؛
«  -تعيين نواب القباض ؛
«  -تعيين الخزنة والقباض بالنيابة خالل فترة الغياب ؛
«  -انتداب مأموري التبليغ والتنفيذ املكلفين بالتحصيل الجبري
« طبقا ملقتضيات املادة  30من القانون رقم  15.97بمثابة مدونة
« تحصيل الديون العمومية ؛
«  -التنقيط السنوي للموظفين.
املفوض إليهم

املهام

...................................................... ...................................................... ......................................................
حاتم زروال

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

االختصاص الترابي

الخازن الجهوي بوجدة

جهة الشرق

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

بعد االطالع على القرار رقم  2761.18الصادر في  12من ذي
الحجة  24( 1439أغسطس  )2018بتفويض اإلمضاء ؛

(الباقي ال تغييرفيه).

وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

قـرر ما يلي :
املادة األولى

الـمادة الثانية

وحرر بالرباط في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2761.18بتاريخ  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس : )2018

ق ــرار لوزير  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4033.19
صادر في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر   )2019بتغيير

«املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده
« اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح
« اإلدارة ،كل حسب اختصاصه الترابي ،على الوثائق والتصرفات
« اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين :

القرار رقم  2762.18الصادر في  12من ذي الحجة 1439

«  -شهادة العمل ؛
«  -مقرر العطلة اإلدارية ؛

( 24أغسطس  )2018بتفويض اإلمضاء.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بع ــد االط ــالع عل ــى الق ــرار رقــم  2762.18الص ــادر فــي  12م ــن
ذي الحجة  24( 1439أغسطس   )2018بتفويض اإلمضاء ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441

ق ــرار لوزير  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4034.19

( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية

صادر في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر   )2019بتغيير

وإصالح اإلدارة،

القرار رقم  2763.18الصادر في  12من ذي الحجة 1439

قـرر ما يلي :

( 24أغسطس  )2018بتفويض اإلمضاء.
املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله  
رقم   2762.18بتاريخ  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس :  )2018
«املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده
«اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
«على الوثائق التالية كل حسب اختصاصه الترابي :

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بع ــد االط ــالع عل ــى القـ ــرار رق ــم  2763.18الص ــادر ف ــي  12م ـ ــن
ذي الحجة  24( 1439أغسطس  )2018بتفويض اإلمضاء ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية

«• شهادات رفع التقادم الرباعي الصادرة عن اآلمرين املساعدين
«بالصرف للدولة واآلمرين بالصرف للجماعات الترابية ؛

وإصالح اإلدارة،
قـرر ما يلي :

«• مقررات قبول إلغاء الغرامات واإلدانات النقدية وكذا املوارد
«ما عدا املوارد الضريبية وموارد أمالك الدولة،
املفوض إليهم

االختصاص الترابي

النواب

...................................................... ...................................................... ......................................................
مفيد الفار�سي ،املتصرف من
الدرجة األولى

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

جهة الرباط  -سال  -القنيطرة

أمينة الطيبي ،املتصرفة من
الدرجة الثانية

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

جهة بني مالل -خنيفرة

املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2763.18بتاريخ  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس : )2018
«املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده
«اإلمضاء نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،كل
«حسب اختصاصه الترابي ،على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

...................................................... ...................................................... ......................................................
بشرى بنيعيش ،املتصرفة من
الدرجة األولى

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

جهة مراكش -آسفي

حسن ازربالو ،املتصرف من
الدرجة الثانية

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

جهة سوس -ماسة
جهة كلميم -واد نون
جهة الداخلة -وادي الذهب
جهة العيون -الساقية الحمراء

الـمادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

«للخزينة العامة للمملكة للقيام بمأموريات داخل تراب اململكة وكذا
«على الوثائق املتعلقة بالترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة
«للتنقل لحاجيات املصلحة خارج املكان املعينين للعمل فيه :
املفوض إليهم

االختصاص الترابي

 -محمد حسني ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة

جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة

.........................................................................
 عبد الحليم بولعمان ،مهندس الدولة من الدرجةاملمتازة
.........................................................................

(الباقي ال تغيير فيه).

............................................................................
جهة بني مالل  -خنيفرة
............................................................................
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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«  -الترخيص بالتغيب ملتابعة الدراسة ( 3ساعات في األسبوع) ؛
«  -إنذاراملوظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة ؛
«  -إعادة انتشاراملوظفين املرتبين في السلم  6و  7؛
«  -القيام بمسطرة الفحص الطبي املضاد.
املفوض إليهم

ق ــرار لوزير  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4035.19

االختصاص الترابي

املهام

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

صادر في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر   )2019بتغيير

حمو الديب

خازن عمالة مكناس

عمالة مكناس

القرار رقم  2764.18الصادر في  12من ذي الحجة 1439

امبارك سرور

خازن عمالة فاس

عمالة فاس
اقليم موالي يعقوب

( 24أغسطس  )2018بتفويض اإلمضاء.

...................................................... ...................................................... ......................................................
عائشة كسوس

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بع ــد االط ــالع عل ــى القـ ــرار رق ــم  2764.18الص ــادر ف ــي  12م ـ ــن
ذي الحجة  24( 1439أغسطس  )2018بتفويض اإلمضاء ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،

الخازنة اإلقليمية بخنيفرة

إقليم خنيفرة

...................................................... ...................................................... ......................................................
توفيق حسناوي

الخازن اإلقليمي ببوعرفة

إقليم فجيج

...................................................... ...................................................... ......................................................
رشيد وران

الخازن اإلقليمي بالحسيمة

إقليم الحسيمة

...................................................... ...................................................... ......................................................
يحي القاسمي

الخازن اإلقليمي بالخميسات

إقليم الخميسات

...................................................... ...................................................... ......................................................
احمد النخايلي

الخازن اإلقليمي بأزيالل

إقليم أزيالل

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

قـرر ما يلي :

حسن سبطيري

املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2764.18بتاريخ  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس : )2018
«املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده
«اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الخازن اإلقليمي بالصويرة

إقليم الصويرة

...................................................... ...................................................... ......................................................
البشيربولعيد

الخازن اإلقليمي بطاطا

إقليم طاطا

...................................................... ...................................................... ......................................................
السايح سالمي

الخازن اإلقليمي بشيشاوة

إقليم شيشاوة

...................................................... ...................................................... ......................................................
امليلود محمودي

الخازن اإلقليمي بتاوريرت بالنيابة إقليم تاوريرت
إقليم جرسيف

«كل حسب اختصاصه الترابي ،على الوثائق والتصرفات اإلدارية
«التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين :
«  -شهادة العمل ؛
«  -مقرر العطلة اإلدارية ؛
«  -مقرر العطلة االستثنائية ؛

الـمادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ق ــرارلوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4036.19صادرفي  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بتغييرالقرار
رقم  2765.18الصادرفي  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس  )2018بتفويض السلطة
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار رقم  2765.18الصادر في  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس  )2018بتفويض السلطة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قـرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم  2765.18بتاريخ  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس : )2018
«املادة األولى - .تفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي ،كل حسب اختصاصه الترابي ،سلطة ترخيص
«مباشرة التحصيل الجبري من طرف املحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة طبقا للمادة  37من القانون رقم  15.97بمثابة
«مدونة تحصيل الديون العمومية :
املفوض إليهم

املهام

النواب

االختصاص الترابي

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

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

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

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

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

خازن عمالة الدارالبيضاء الجنوب

محمد خلوق ،املتصرف من الدرجة األولى

عمالة مقاطعات ابن مسيك
عمالة مقاطعة عين الشق
عمالة مقاطعة الحي الحسني
إقليم النواصر

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

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

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

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

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

خازن عمالة سال

زبيدة املاحي ،املتصرفة من الدرجة األولى

عمالة سال

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

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

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

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

حمو الديب

خازن عمالة مكناس

امبارك سرور

خازن عمالة فاس

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

خازن عمالة أكادير

عمالة مكناس
..............................

عمالة فاس
إقليم موالي يعقوب
عمالة أكادير -إداوتنان
عمالة إنزكان  -آيت ملول
إقليم اشتوكة  -آيت باها

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

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

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

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

عائشة كسوس

الخازنة اإلقليمية بخنيفرة

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

إقليم خنيفرة

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

الخازن اإلقليمي بالقنيطرة

عبد املالك الحميداني ،املتصرف من الدرجة األولى

إقليم القنيطرة
إقليم سيدي سليمان

توفيق حسناوي

الخازن اإلقليمي ببوعرفة

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

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

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

الخازن اإلقليمي بتطوان

إقليم تطوان
عمالة املضيق  -الفنيدق

رشيد وران

الخازن اإلقليمي بالحسيمة

إقليم الحسيمة

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

الخازن اإلقليمي بتيزنيت

إقليم تيزنيت

يحي القاسمي

الخازن اإلقليمي بالخميسات

إقليم الخميسات

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

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

احمد النخايلي

الخازن اإلقليمي بأزيالل

إقليم فجيج
..............................

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

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

..............................
إقليم أزيالل
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..............................

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

حسن سبطيري

الخازن اإلقليمي بالصويرة

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

..............................
الخازنة اإلقليمية بتارودانت

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

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

البشيربولعيد

الخازن اإلقليمي بطاطا

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

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

السايح سالمي

الخازن اإلقليمي بشيشاوة
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..............................

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

إقليم الصويرة
..............................

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

إقليم تارودانت

أيت علي هشام ،املتصرف من الدرجة األولى

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

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

إقليم طاطا
..............................

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

إقليم شيشاوة

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

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

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

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

امليلود محمودي

الخازن اإلقليمي بتاوريرت بالنيابة

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

إقليم تاوريرت
إقليم جرسيف

املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرار لوزير  الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج رقم  3717.19صادر في  2ربيع اآلخر   21( 1441نوفمبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية
( 29نوفمبر  )2019بتفويض اإلمضاء.
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،
وعلى املرسوم رقم  2.19.955الصادر في  23من ربيع األول 1441

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد هشام غازري ،مدير املوارد البشرية ،اإلمضاء

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال  1429أو التأشير نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة واملغاربة املقيمين بالخارج على جميع الوثائق املتعلقة بتسيير شؤون
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
املوظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  1387واملغاربة املقيمين بالخارج.
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

املادة الثانية

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع
وعلى قرار الوزير األول رقم  3.228.74الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  12( 1394يوليو  )1974بتحديد شروط وضع أوامر القيام الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
بمأموريات في الخارج ؛
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.
يفوض إلى السيد هشام غازري اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير
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املادة الثالثة

يفوض إلى السيد هشام غازري اإلمضاء نيابة عن وزير الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على األوامر
الصادرة ملوظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج للقيام بمأموريات داخل مجموع تراب
اململكة وخارجها.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :ناصربوريطة.
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد الحمولي ،رئيس قسم البرمجة واألنظمة
بمديرية املوارد البشرية ،اإلمضاء أو التاشير نيابة عن وزير الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على جميع
الوثائق املتعلقة بتسيير شؤون املوظفين التابعين لوزارة الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد الحمولي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى
الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على
جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

قرار لوزير  الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج رقم  3718.19صادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض اإلمضاء.

املادة الثالثة

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

يفوض إلى السيد محمد الحمولي اإلمضاء نيابة عن وزير الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على األوامر
الصادرة ملوظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج للقيام بمأموريات داخل مجموع تراب
اململكة وخارجها.

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى قرار الوزير األول رقم  3.228.74الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  12( 1394يوليو  )1974بتحديد شروط وضع أوامر القيام
بمأموريات في الخارج ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.955الصادر في  23من ربيع األول 1441
( 21نوفمبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،

املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :ناصربوريطة.

قرار لوزير  الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج رقم  3719.19صادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض اإلمضاء.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
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وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى قرار الوزير األول رقم  3.228.74الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  12( 1394يوليو  )1974بتحديد شروط وضع أوامر القيام
بمأموريات في الخارج ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.955الصادر في  23من ربيع األول 1441
( 21نوفمبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد سعيد االدري�سي البوزيدي ،رئيس قسم املوارد
البشرية بمديرية املوارد البشرية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج
على جميع الوثائق املتعلقة بتسيير شؤون املوظفين التابعين لوزارة
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد سعيد االدري�سي البوزيدي اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات
وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على
جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد سعيد االدري�سي البوزيدي اإلمضاء نيابة عن وزير
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على
األوامر الصادرة ملوظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج للقيام بمأموريات داخل مجموع
تراب اململكة وخارجها.
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املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :ناصربوريطة.

قرار لوزير  الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج رقم  3720.19صادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض اإلمضاء.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى قرار الوزير األول رقم  3.228.74الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  12( 1394يوليو  )1974بتحديد شروط وضع أوامر القيام
بمأموريات في الخارج ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.955الصادر في  23من ربيع األول 1441
( 21نوفمبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة رجاء بنشجيع ،رئيسة قسم التكوين واألعمال
االجتماعية بمديرية املوارد البشرية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج
على جميع الوثائق املتعلقة بتسيير شؤون املوظفين التابعين لوزارة
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.
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املادة الثانية

يفوض إلى السيدة رجاء بنشجيع اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى
الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على
جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيدة رجاء بنشجيع اإلمضاء نيابة عن وزير الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على األوامر
الصادرة ملوظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج للقيام بمأموريات داخل مجموع تراب
اململكة وخارجها.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :ناصربوريطة.

قرار لوزير  الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج رقم  3721.19صادر في  2ربيع اآلخر 1441
(29نوفمبر)2019بتفويضاإلمضاء واملصادقةعلى الصفقات.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.19.955الصادر في  23من ربيع األول 1441
( 21نوفمبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،
قرر ما يلي :
املـادة األولـى
يفـوض إلى السيد سيدي نور الدين العلوي ،مدير الشؤون املالية
ونظم املعلومات واللوجيستيك ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على الوثائق الحسابية
املتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز.
املادة الثانية
يفـوض إلى السيد سيدي نور الدين العلوي املصادقة على
الصفقات املتعلقة بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج وفسخها وعلى الوثائق الخاصة
بتلك الصفقات.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :ناصربوريطة.

قرار لوزير  الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج رقم  3722.19صادر في  2ربيع اآلخر 1441
(29نوفمبر)2019بتفويضاإلمضاء واملصادقةعلى الصفقات.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.19.955الصادر في  23من ربيع األول 1441
( 21نوفمبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،
قرر ما يلي :
املادة األولى

وعلى املرسوم رقم  2.19.955الصادر في  23من ربيع األول 1441
( 21نوفمبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،
قرر ما يلي :

يفوض إلى السيد لؤي والحاج ،رئيس قسم الشؤون املالية ومراقبة
التدبير بمديرية الشؤون املالية ونظم املعلومات واللوجيستيك،
اإلمضاء أو التاشير نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على األوامر بصرف أو تحويل
أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض
املوارد وبصفة عامة على الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير
والتجهيز.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد لؤي والحاج املصادقة على الصفقات املتعلقة
بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج وفسخها وعلى الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :ناصربوريطة.

قرار لوزير  الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج رقم  3723.19صادر في  2ربيع اآلخر 1441
(29نوفمبر)2019بتفويضاإلمضاء واملصادقةعلى الصفقات.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

املادة األولى
يفوض إلى السيدة هبة عراقي حسيني ،رئيسة قسم اللوجيستيك
بمديرية الشؤون املالية ونظم املعلومات واللوجيستيك ،اإلمضاء
أو التاشير نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض
االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد
وبصفة عامة على الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير
والتجهيز.
املادة الثانية
يفوض إلى السيدة هبة عراقي حسيني املصادقة على الصفقات
املتعلقة بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج وفسخها وعلى الوثائق الخاصة بتلك
الصفقات.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :ناصربوريطة.

قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج رقم  4011.19صادر في  19من ربيع اآلخر  1441
( 16ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على 
الصفقات.

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
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وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى قرار الوزير األول رقم  3.228.74الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  12( 1394يوليو  )1974بتحديد شروط وضع أوامر القيام
بمأموريات في الخارج ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.955الصادر في  23من ربيع األول 1441
( 21نوفمبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد فؤاد بوجبير ،مدير املوارد البشرية واملالية
ونظم املعلومات ،اإلمضاء نيابة عن وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج على األوامر الصادرة
ملوظفي الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج للقيام بمأموريات
خارج تراب اململكة.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد فؤاد بوجبير املصادقة على الصفقات املتعلقة
بمصالح الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وفسخها وعلى
الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
املادة الثالثة
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وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد هشام الرحالي ،مدير الشؤون اإلدارية
والقانونية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر بصرف
االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد
وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة ببنود املادة «دعم
وخدمات متنوعة» برسم امليزانية العامة لقطاع الفالحة.
املادة الثانية
إذا تغيب السيد هشام الرحالي أو عاقه عائق ناب عنه السيدان يونس
رامي يحياوي ،رئيس قسم املشتريات وعمر ملقي ،رئيس قسم الخدمات
املساندة والرصيد.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019

وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

اإلمضاء  :ناصربوريطة.

ق ــرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  4068.19صادر في  19من ربيع اآلخر  1441
( 16ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  4069.19صادر في  19من ربيع اآلخر  1441
( 16ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

الجريدة الرسمية
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وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
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قرارلوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم  4010.19صادرفي  11من
صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتعيين آمر مساعد بالصرف

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931

وزيرالشغل واإلدماج املنهي،

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

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

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438

وعلى املرسوم رقم  2.19.950الصادر في  18من صفر 1441

( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري

( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي ؛

والتنمية القروية واملياه والغابات ،

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى

يفوض إلى السيد هشام الرحالي ،مدير الشؤون اإلدارية
والقانونيةـ اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

يعين مدير املوارد البشرية وامليزانية والشؤون العامة آمرا

القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير الشغل

لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

واإلدماج املنهي من امليزانية العامة لوزارة الشغل واإلدماج املنهي.

للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف

إذا تغيب السيد هشام الرحالي أو عاقه عائق ناب عنه السادة
يونس رامي يحياوي ،رئيس قسم املشتريات ومحمد األمين العمراني،
رئيس قسم التشريع والدراسات القانونية والسيدة لطيفة آيت
وكرام ،رئيسة قسم املنازعات وعمر ملقي ،رئيس قسم الخدمات
املساندة والرصيد وعزيز حمامة ،رئيس مصلحة املساندة وحظيرة

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف
النفقات منها.
املادة الثالثة
املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري
املعتمد لدى وزارة الشباب والرياضة.

السيارات.
املادة الثالثة

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  19من ربيع اآلخر  16( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  11من صفر  10( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :محمد أمكراز.
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ق ــرارلوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4037.19صادرفي  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بتغييرالقرار
رقم  2766.18الصادرفي  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس  )2018بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار رقم  2766.18الصادر في  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس  )2018بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونواب عنهم ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قـرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم  2766.18بتاريخ  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس : )2018
«املادة األولى - .يعين األشخاص املبينة أسماؤهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف
«االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة برسم امليزانية العامة وكذا إصدار األوامر باملداخيل
«املرتبطة بها :
االختصاص الترابي

اآلمرون املساعدون بالصرف

املحاسبون املكلفون

النواب

خازن عمالة طنجة

جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة

 -محمد حسني ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى

................................................................. -

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

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

................................................................. -

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

 -عبد الحليم بولعمان ،مهندس الدولة من الدرجة األولى.

................................................................. -

الخازن اإلقليمي ببني مالل

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

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

. ........................................................................... -

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

جهة سوس  -ماسة
جهة كلميم  -واد نون
جهة الداخلة  -وادي الذهب
جهة العيون  -الساقية الحمراء

. ........................................................................... -

جهة بني مالل -
خنيفرة

 -نعيمة فر�ضي ،التقنية من الدرجة األولى.

خازن عمالة أكادير

املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3811.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Management des
: systèmes d’information
- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :
management des systèmes d’information, délivré par
l’Université Toulouse III - Paul Sabatier (membre de
 l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) - Francele 13 décembre 2018,
مشفوعة بشهادة السلك العادي ،شعبة  :السياحة ،تخصص :
التدبير السياحي املسلمة من املعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3812.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Commerce international
- Degree of master of arts in international trade and
economic cooperation with concentration in korean
economy, préparé et délivré au siège de Kyung Hee
University - Corée du sud - le 22 août 2006,
مشفوعة بباكالوريوس في إدارة األعمال املسلمة من جامعة
األخوين بإفران.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3813.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
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قرر ما يلي :

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في : Droit privé
- Grade académique de master en droit, à finalité
spécialisée, préparé et délivré au siège de l’Université
catholique de Louvain - Faculté de droit et de criminologie
- Belgique, au titre de l’année académique 2011-2012,
مشفوعة باإلجازة في الحقوق ،فرع القانون الخاص املسلمة من
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3814.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Droit
- Diplôme de licence de droit, économie, gestion, mention :
droit, préparé et délivré au siège de l’Université Paris
Nanterre (membre de la Comue Université Paris
Lumières) - France - le 2 février 2018,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3815.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Sciences juridiques
- Diplôme de doctorat en sciences juridiques, préparé
 et délivré au siège de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne - France - le 21 décembre 2017,
مشفوعة باملاستر ،مسلك  :قانون املنازعات املسلم من كلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية باملحمدية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3816.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Droit public
 )- Grade de maître en administration publique (M.A.P.
gestion publique, préparé et délivré au siège de l’Ecole
nationale d’administration publique - Université du
Québec - Canada - le 28 septembre 2016,

قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Gestion financière et
: espace européen
- Diplôme de master en droit, économie, gestion, mention :
études européennes, spécialité : gestion financière
et espace européen, préparé et délivré au siège de
l’Université de Lorraine - France - le 9 novembre 2016,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك sciences
 économiques et gestionاملسلمة من كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

مشفوعة باإلجازة في العلوم االقتصادية ،اختيار  :اقتصاد
املؤسسة املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
بالدار البيضاء.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3818.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3817.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
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الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :

املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير ()BAC+5
الشهادة التالية :
- Diplôme SKEMA Lille - grade de master, préparé et délivré
au siège de SKEMA business school - Lille - France - le
23 avril 2019,
مشفوعة بشهادة النجاح باألقسام التحضيرية وبشهادة الباكالوريا
للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3819.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Politique de la santé
- Degree of master of science in global health and
development (major in national health policy), préparé et
délivré au siège de Hanyang University - Corée du sud - le
18 août 2017,
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مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :العلوم
االقتصادية والتدبير ،تخصص  :اقتصاد املسلمة من كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية  -أكادير.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3820.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Droit international
- Qualification master’s degree program subject area
«international law»  educational program «international
law» professional qualification «international law expert
translator/interpreter», préparée et délivrée au siège de
Ivan Franko National University of Lviv - Ukraine - le 31
décembre 2018,
مشفوعة بشهادة اإلجازة األساسية ،مسلك  :قانون خاص
بالفرنسية املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية السوي�سي بالرباط.

الجريدة الرسمية
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3821.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  19سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Economie
- Licence, mention : sciences économiques, dans le
domaine sciences économiques et sociales, préparée et
 délivrée au siège de l’Université de Limoges - LimogesFrance - le 3 novembre 2006,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3822.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.623الصادر في  8شعبان 1434
( 17يونيو  )2013بإعادة تنظيم املعهد العالي للدراسات البحرية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  26يونيو ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Architecture navale
- Degree of master of science in naval architecture et océan
engineering, préparé et délivré au siège de Pusan National
University - Corée de sud - le 26 août 2016,
مشفوعة بشهادة مالزم أعالي البحار املسلمة من املعهد العالي
للدراسات البحرية  -الدار البيضاء.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3823.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.623الصادر في  8شعبان 1434
( 17يونيو  )2013بإعادة تنظيم املعهد العالي للدراسات البحرية ؛
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الجريدة الرسمية

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  26يونيو ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مالزم أعالي البحار ،الشهادة التالية :
- Titulo universitario oficial de graduado en nautica y
transporte maritimo por la Universidad de Cadiz, préparé
 et délivré au siège de la Universidad de Cadiz - Espagnele 8 septembre 2016,
مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
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مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :العلوم
الرياضية واملعلوميات املسلمة من الكلية املتعددة التخصصات -
خريبكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3825.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3824.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Bioinformatique et
: biostatistiques
- Diplôme de master de sciences et technologies,
mention : informatique, spécialité : bioinformatique
et biostatistiques, préparé et délivré au siège de
l’Université Paris-sud 11 - Université Paris-Saclay - Ecole
polytechnique - Palaiseau - France - le 3 juin 2016,

وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Sciences de l’ingénieur
- Diplôme de licence de sciences, technologies, santé,
mention : sciences pour l’ingénieur, préparé et délivré
 au siège de l’Université Amiens Picardie Jules VerneFrance - le 12 février 2019,
مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3826.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Informatique
- Diplôme de doctorat en informatique, préparé à l’Ecole
 polytechnique et délivré au siège de l’Université ParisSaclay - France - le 5 février 2019,
مشفوعة بدبلوم مهندس الدولة ،املسلك  :هندسة النمذجة
واملعلوميات العلمية ،التخصص  :النمذجة واملعلوميات العلمية
املسلم من املدرسة املحمدية للمهندسين بالرباط.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3827.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Sciences et génie des
: matériaux
- Diplôme de master de sciences, technologies, santé,
mention : sciences et génie des matériaux, préparé et
délivré au siège de l’Université de Limoges (membre de
  )la Comue «Université confédérale Léonard de VinciFrance - le 20 novembre 2018,
مشفوعة باإلجازة في العلوم والتقنيات ،مسلك  :الهندسة
الكيميائية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات بفاس.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3828.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  30أبريل ،2019
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قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في Sciences biologiques
: option : immunologie
- Degree of doctor of philosophy in biological sciences
immunology, préparé et délivré au siège de University of
Essex - Grande - Bretagne - le 12 septembre 2016, assorti
du degree of master of science in applied microbiology
and biotechnology, préparé et délivré au siège de
University of Westminster - Grande - Bretagne - le 20
octobre 2010 et bachelor of science in biological sciences
(génétics), préparé et délivré au siège de University of
Essex - Grande - Bretagne,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Chimie organique
- Titulo universitario oficial de doctor por la Universidad
del pais vasco y Universidad publica de Navarra,
programa oficial de doctorado conjunto quimica sintetica
e industrial, préparé et délivré au siège de la Universidad
del Pais Vasco - LEIOA - Espagne - le 20 septembre 2013,
مشفوعة بدبلوم الدراسات العليا املعمقة ( )D.E.S.Aفي تخصص :
الكيمياء البيوعضوية وكيمياء الجزيئات الكبيرة ،املادة  :الكيمياء
املسلمة من كلية العلوم والتقنيات  -جليز بمراكش.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3829.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3830.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية   في Mathématiques
: appliquées
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- Titulo de doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria sistemas inteligentes y aplicaciones numericas en
ingenieria, préparé et délivré au siège de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria - Espagne - le 4 février
2016, assorti du diplôme de estudios avanzados en al
area de : matematica aplicada, préparé et délivré au siège
de la même université - le 11 novembre 2010,
وباإلجازة في العلوم الرياضية ،تخصص  :الرياضيات التطبيقية
املسلمة من كلية العلوم  -أكادير بتاريخ  6سبتمبر .2005
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3831.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة العليا ملعادلة الشهادات املنعقدة بتاريخ
فاتح أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية   ف ي �Systèmes automa
: tiques mobiles
- Diplôme de master de sciences, technologies, santé,
mention : électronique, énergie électrique, automatique,
 préparé et délivré au siège de l’Université Paris - SaclayFrance - le 15 janvier 2018, assorti du diplôme de licence
sciences, technologies, santé, mention : physique-chimie
et sciences pour l’ingénieur, préparé et délivré au siège de
l’Université d’Evry Val d’Essonne - Versaille - France - le
21 janvier 2016,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

237

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3832.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية  في : Génie informatique
- Diplôme de master sciences, technologies, santé, à finalité
recherche et professionnelle, mention : informatique,
spécialité : génie informatique, préparé et délivré au
siège de l’Université de Lorraine - Nancy - France - le
15 décembre 2014, assorti du diplôme de licence sciences,
technologies, santé, mention : informatique, préparé et
délivré au siège de la même université - le 17 décembre
2012,
وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3833.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية ،الشهادة التالية  في Conception et
:calcul assistés par ordinateurs
- Diplôme de licence professionnelle structures
métalliques, spécialité : conception et calcul assistés
par ordinateurs dans le domaine sciences, technologies,
santé, préparé et délivré au siège de l’Université Littoral
Côte d’Opale - Lille -  France - le 23 janvier 2014,
مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3834.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية  في
:Sciences des énergies nouvelles
- Graduate certificate of bachelor’s degree program in
new energy science and engineering, préparé et délivré
 au siège de North China electric power UniversityRépublique de Chine - le 30 juin 2019,
مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3835.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
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قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Electronique
: embarquée et instrumentale
- Diplôme de master sciences, technologies, santé, à
finalité professionnelle, mention : ingénierie système en
électronique, électrotechnique, automatique, production,
réseaux, spécialité : électronique embarquée et
instrumentale, préparé et délivré au siège de l’Université
Henri Poincaré - Nancy I - France - le 26 novembre 2009,
مشفوعة بشهادة املتريز في العلوم والتقنيات ،تخصص :
املعلوماتية واإلليكترونيك والتقنية الكهربائية والحركة اآللية ()IEEA
اختيار  :اإلليكترونيك املسلمة من كلية العلوم والتقنيات باملحمدية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3836.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Mathématiques et
: applications
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- Diplôme de master de sciences, technologies, santé,
mention : mathématiques et applications parcours type :
data sciences, préparé et délivré au siège de l’Université
Paris - Saclay - France - le 28 janvier 2019,
مشفوعة باإلجازة في العلوم والتقنيات ،مسلك  :الهندسة
الكهربائية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات بسطات.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3837.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات  األساسية ،الشهادة التالية في
: Mathématiques
- Diplôme de licence sciences et technologies, santé,
mention : mathématiques, préparé et délivré au siège
 de l’Université de Versailles Saint Quentin en YvelinesFrance - le 30 août 2016,
مشفوعة بشهادة الباكالويا للتعليم الثانوي.
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3839.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3838.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

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

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية ف ي �Ingénierie de la statis
: tique et études des marchés
- Diplôme de master de sciences, technologies, santé,
mention : mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales (MIASHS), parcours
ingénierie de la statistique et actuariat, préparé et délivré
au siège de l’Université de Versailles Saint Quentin en
Yvelines - France - le 17 janvier 2019, assorti du diplôme
de licence sciences et technologies, santé, mention :
mathématiques, préparé et délivré au siège de la même
université - le 30 août 2016,
وبشهادة الباكالويا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Sciences et
: gestion de l’environnement
- Grade académique de master en sciences et gestion
de l’environnement, à finalité spécialisée (énergies
renouvelables), domaine : sciences, préparé et délivré
 au siège de l’Université de Liège - Faculté des sciencesBelgique, au titre de l’année académique 2016-2017,
مشفوعة باإلجازة املهنية ،مسلك ()Energies renouvelables
املسلمة من كلية العلوم بالقنيطرة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3840.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
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قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Génie électrique et
: informatique

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019

- Degree of master of engineering in the field of physics,
electrical and computer engineering, préparé et délivré
au siège de Yokohama national University - the graduate
school of engineering - Japon - le 26 mars 2019,

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Sciences du feu et
: ingénierie de la sécurité incendie

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،املسلك  :علوم املادة
الفيزياء املسلمة من كلية العلوم بالرباط.

قرر ما يلي :

- Diplôme de master sciences et technologies, à finalité
recherche et professionnelle, mention : mécanique,
physique et ingénierie, spécialité : sciences du feu et
ingénierie de la sécurité incendie, préparé et délivré au
 siège de l’Université d’Aix-Marseille, Aix-en-ProvenceFrance - le 19 octobre 2018.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3842.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3841.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Mathématiques
: appliquées
- Diplôme de master de sciences, technologies, santé,
mention : mathématiques-informatique, spécialité :
mathématiques et informatique des systèmes complexes
et distribués, préparé et délivré au siège de l’Université
Le Havre Normandie (membre de la Comue Normandie
Université) - France - le 20 février 2017,
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مشفوعة باإلجازة في العلوم والتقنيات،مسلك  :الرياضيات
واإلعالميات املطبقة على علوم املهندس املسلمة من كلية العلوم
والتقنيات  -جليز بمراكش.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3843.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Informatique
- Diplôme national de doctorat en informatique, préparé
et délivré au siège de l’Institut Mines-Telecom - Ecole
nationale supérieure Mines-Telecom Atlantique Bretagne
pays de la Loire (membre de la Comue Université Bretagne
Loire) - France - le 29 janvier 2019,
مشفوعة بشهادة مهندس الدولة في املواصالت املسلمة من املعهد
الوطني للبريد واملواصالت بالرباط.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3844.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Génie civil
- Diplôme national de docteur en génie civil, préparé et
 délivré au siège de l’Université Paris-est-Créteil - Francele 23 janvier 2019,
مشفوعة بدبلوم مهندس الدولة ،تخصص  :الهندسة املدنية
املسلم من املدرسة الحسنية لألشغال العمومية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3845.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية ف ي �Electronique, électro
: technique, automatique et informatique industrielle
- Diplôme de master de sciences, technologies, santé,
mention : sciences et technologie de l’information
et de la communication, spécialité : électronique,
électrotechnique, automatique et informatique
industrielle, à finalité indifférenciée, préparé et délivré
 au siège de l’Université Amiens Picardie Jules VerneFrance le 7 novembre 2017, assorti du diplôme de licence
sciences, technologies, santé, mention : sciences pour
l’ingénieur, préparé et délivré au siège de l’Université de
Besançon - France - le 12 novembre 2015,
وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3846.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
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وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية ف ي �Physico-chimie molé
: culaire et applications
- Diplôme de master sciences, technologies, santé, mention :
chimie, préparé et délivré au siège de l’Université de
Marne-la-Vallée - France - le 3 octobre 2018,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :علم املادة -
كيمياء املسلمة من كلية العلوم بوجدة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3847.19صادر في فاتح ربيع اآلخر  1441
( 28نوفمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في Nanoélectrique et
: nanotechnologies
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- Diplôme de doctorat en nanoélectronique et
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قرر ما يلي :

nanotechnologies, préparé et délivré au siège de la

املادة األولى

communauté - Université Grenoble Alpes - France -

يوافق على قرار عامل إقليم طرفاية املتضمن إقرار مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية للداورة (املخطط رقم .)AULSH/02/2019

polytechnique universitaire de Lille, de l’Université

املادة الثانية

le 2 mars 2018, assorti du titre d’ingénieur de l’Ecole
Lille I, sciences et technologies, spécialité : informatique
microélectronique automatique, préparé et délivré au
siège de l’Ecole polytechnique universitaire de Lille -

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالعيون في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد السالم بيكرات.

Université Lille I, sciences et technologies - France - le

*

3 février 2011,

* *

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

قرار لعامل إقليم طرفاية
بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية للداورة

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  28( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوالي جهة العيون  -الساقية الحمراء رقم  2381.19صادر في

عامل إقليم طرفاية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛

 8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرارعامل

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ  4يناير  2019؛

للداورة.

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ
 9يناير  2019؛

والي جهة العيون  -الساقية الحمراء،

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة الداورة خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  25مارس  2019؛

إقليم طرفاية بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية

بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  7فبراير إلى  8مارس 2019
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر ،
قرر ما يلي :

اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة ،كما

املادة األولى

وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716الصادر في  9ذي الحجة 1436

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية للداورة (املخطط
رقم  )AULSH/02/2019امللحق بأصل هذا القرار.

( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع اآلخر 1441
( 5ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية
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قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  2957.19صادر في
 8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرارعامل
إقليم العرائش بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية
ملركز جماعة بني كرفط.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم العرائش املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة بني كرفط (املخطط
رقم .)05/2018/AULO
املادة الثانية
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وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة بني كرفط خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  7نوفمبر  2018؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  25سبتمبر إلى
 25أكتوبر   2018بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة بني كرفط
(املخطط رقم  )05/2018/AULOامللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3052.19صادر في
 8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرارعامل
إقليم الفحص  -أنجرة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية لدواوير  اظهر  لودرسة ودرادية ومغاربة بجماعة
تغرامت.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

*
* *
قرارلعامل إقليم العرائش بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة بني كرفط
عامل إقليم العرائش،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ  13يوليو  2018؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ
 9يونيو  2018؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الفحص  -أنجرة املتضمن إقرار
مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدواوير اظهر لودرسة ودرادية
ومغاربة بجماعة تغرامت (املخطط رقم .)PDAR-DMDL/CT/2013
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الجريدة الرسمية
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

*
* *
قرارلعامل إقليم الفحص  -أنجرة بإقرارمخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية لدواوير اظهر لودرسة ودرادية ومغاربة
بجماعة تغرامت
عامل إقليم الفحص  -أنجرة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ  6ديسمبر  2017؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ
 22ديسمبر  2017؛
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قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3071.19صادر في
 8ربيع اآلخر   5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرار
عامل إقليم شفشاون بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركزخميس املضيق ،جماعة بني سلمان.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم شفشاون املتضمن إقرار مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية ملركز خميس املضيق بجماعة بني سلمان
(املخطط رقم .(AUTE-PDAR/01/2017
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة تغرامت خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  4أكتوبر  2018؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  7أغسطس إلى  8سبتمبر 2018
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدواوير اظهر
لودرسة ودرادية ومغاربة بجماعة تغرامت (املخطط رقم PDAR-
 )DMDL/CT/2013امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اإلمضاء  :محمد مهيدية.

*
* *
قرارلعامل إقليم شفشاون بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركزخميس املضيق بجماعة بني سلمان
عامل إقليم شفشاون،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ  20فبراير  2017؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ
 9فبراير  2017؛
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الجريدة الرسمية

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة بني سلمان خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  21مارس  2018؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  23أبريل إلى  22ماي 2018
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز خميس املضيق
بجماعة بني سلمان (املخطط رقم  )AUTE-PDAR/01/2017امللحق
بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3095.19صادر في
 8ربيع اآلخر   5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرار
عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة اروا�ضي.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الحسيمة املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة اروا�ضي (املخطط
رقم )09/2017/AUAH

*
* *
قرارلعامل إقليم الحسيمة بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة اروا�ضي
عامل إقليم الحسيمة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالحسيمة بتاريخ  26فبراير  2019؛
وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
بالحسيمة بتاريخ  12مارس  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة اروا�ضي املجتمع خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  6فبراير  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  25ديسمبر  2018إلى غاية
 24يناير    2019بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة اروا�ضي
(املخطط رقم  )09/2017/AUAHامللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينسخ قرار عامل إقليم الحسيمة الصادر في  10ربيع األول 1432
( 14فبراير  )2011بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية
ملركز الجماعة القروية الروا�ضي بإقليم الحسيمة (املخطط
رقم .)2010/04
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
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قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3107.19صادر في
 8ربيع اآلخر   5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرار
عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة بني بوفراح.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الحسيمة املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة بني بوفراح (املخطط
رقم .)08/2017/AUAH
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

*
* *
قرارلعامل إقليم الحسيمة بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة بني بوفراح
عامل إقليم الحسيمة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالحسيمة بتاريخ  26فبراير  2019؛
وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
بالحسيمة بتاريخ  18أبريل  2019؛

عدد 17 - 6847وألا ىدامج 17ج (1( 17اني ((13 (13

وعلى مداوالت مجلس جماعة بني بوفراح املجتمع خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  5فبراير  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  25ديسمبر  2018إلى
 24يناير   2019بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة
بني بوفراح (املخطط رقم  )08/2017/AUAHامللحق بأصل هذا
القرار.
املادة الثانية
ينسخ قرار عامل إقليم الحسيمة الصادر في  26من صفر  1432
( 31يناير  )2011بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية
ملركز الجماعة القروية بني بوفراح بإقليم الحسيمة (املخطط
رقم .)2010/05
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3199.19صادر في
 8ربيع اآلخر   5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرار
عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة بني اكميل.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الحسيمة املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة بني اكميل (املخطط
رقم .)02/2019/AUAH

الجريدة الرسمية
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

*
* *
قرارلعامل إقليم الحسيمة بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة بني اكميل
عامل إقليم الحسيمة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالحسيمة بتاريخ  6ديسمبر  2018؛
وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
بالحسيمة بتاريخ  22يناير  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة بني اكميل املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  21مارس  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  6فبراير إلى  7مارس 2019
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

249

قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3235.19صادر في
 8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرارعامل
إقليم الفحص  -أنجرة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية للمنطقة الجنوبية لجماعة أنجرة ،دوارالسعيديش.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الفحص  -أنجرة املتضمن إقرار
مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية للمنطقة الجنوبية لجماعة
أنجرة ،دوار السعيديش (املخطط رقم .)PDAR-ZS/CAnj/2013
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة
بني اكميل (املخطط رقم  )02/2019/AUAHامللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينسخ قرار عامل إقليم الحسيمة الصادر في  10ربيع األول 1432
( 14فبراير  )2011بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية
ملركز الجماعة القروية بني جميل مسطاسة بإقليم الحسيمة
(املخطط رقم .)2010/03
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

*
* *
قرارلعامل إقليم الفحص  -أنجرة بإقرارمخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية للمنطقة الجنوبية لجماعة أنجرة،
دوارالسعيديش بجماعة أنجرة
عامل إقليم الفحص  -أنجرة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ  6ديسمبر  2017؛
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الجريدة الرسمية

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ
 22ديسمبر  2017؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة أنجرة خالل دورته العادية
املنعقدة بتاريخ  9أكتوبر  2018؛
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  8أغسطس إلى  7سبتمبر 2018
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية للمنطقة الجنوبية
لجماعة أنجرة ،دوار السعيديش بجماعة أنجرة (املخطط رقم
 )PDAR-ZS/CAnj/2013امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3251.19صادر في
 8ربيع اآلخر   5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرار
عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة سنادة.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الحسيمة املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة سنادة (املخطط
رقم .)09/2018/AUAH

*
* *
قرارلعامل إقليم الحسيمة بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة سنادة
عامل إقليم الحسيمة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالحسيمة بتاريخ  18يناير  2019؛
وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
بالحسيمة بتاريخ  22يناير  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة سنادة املجتمع خالل دورته العادية
املنعقدة بتاريخ  7فبراير  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  6ديسمبر  2018إلى
 4يناير    2019بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة سنادة
(املخطط رقم  )09/2018/AUAHامللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينسخ قرار عامل إقليم الحسيمة الصادر في  10ربيع األول 1432
( 14فبراير  )2011بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز
الجماعة القروية سنادة بإقليم الحسيمة (املخطط رقم .)2010/02
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية
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قرار لوالي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3252.19صادر في
 8ربيع اآلخر   5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرار
عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة بني بوشيبت.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الحسيمة املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة بني بوشيبت (املخطط
رقم .)03/2019 /AUAH
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

*
* *
قرارلعامل إقليم الحسيمة بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة بني بوشيبت
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وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
بالحسيمة بتاريخ  22يناير  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة بني بوشيبت املجتمع خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  2ماي  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  7فبراير إلى  8مارس 2019
بمقر الجماعة اآلنف الذكر،
قرر ما يلي:
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة
بني بوشيبت (املخطط رقم  )0 3/20 1 9 / AU AHامللحق بأصل هذا
القرار.
املادة الثانية
ينسخ قرار عامل إقليم الحسيمة الصادر في  22من صفر 1435
( 26ديسمبر  )2013بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية
ملركز الجماعة القروية بني بوشيبت بإقليم الحسيمة (املخطط
رقم .)03/2012
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمي ة.
قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3304.19صادر في
 8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرارعامل
إقليم الفحص  -أنجرة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية لدواراملجبحة بجماعة جوامعة.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالحسيمة بتاريخ  6ديسمبر  2018؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،

عامل إقليم الحسيمة،
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الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم الفحص  -أنجرة املتضمن إقرار
مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدوار املجبحة بجماعة
جوامعة (املخطط رقم .)PDAREM/CJ/2018
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

*
* *
قرارلعامل إقليم الفحص  -أنجرة بإقرارمخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية لدواراملجبحة بجماعة جوامعة
عامل إقليم الفحص  -أنجرة،
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قرار لوالـي جهـة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3306.19صادر في
 8ربيع اآلخر   5( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على قرار
عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة بني بونصار.
والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى

بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ؛

يوافق على قرار عامل إقليم الحسيمة املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة بني بونصار (املخطط
رقم .)08/2018/AUAH

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ  27ديسمبر  2017؛

املادة الثانية

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ
 4يناير  2018؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد مهيدية.

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة جوامعة خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  16أكتوبر  2018؛

*

وعل ــى نتـ ــائ ــج البحـث العل ــني املب ــاشـ ــر م ـ ــن  17أغسط ـ ــس إلـ ــى
 15سبتمبر   2018بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :

* *
قرارلعامل إقليم الحسيمة بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة بني بونصار

املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لدوار املجبحة
بجماعة جوامعة (املخطط رقم  )PDAREM/CJ/2018امللحق بأصل
هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

عامل إقليم الحسيمة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالحسيمة بتاريخ  23أكتوبر  2018؛
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الجريدة الرسمية

وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
بالحسيمة بتاريخ  15أكتوبر  2018؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة بني بونصار املجتمع خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  4فبراير  2019؛
وعل ــى نت ــائ ــج البح ــث الع ـل ـ ــني املباشر م ــن  15أغسط ــس إلى
 13سبتمبر   2018بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة
بني بونصار (املخطط رقم  )08/2018/AUAHامللحق بأصل هذا
القرار.
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املادة الثانية
ينسخ قرار عامل إقليم الحسيمة الصادر في  18من شعبان 1435
( 16يونيو  )2014بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية
ملركز الجماعة القروية بني بونصار بإقليم الحسيمة (املخطط
رقم .)AUAH 06/2012
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

