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نصوص عامة
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  

قررا ما يلي :

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  221.20صادرفي

املادة األولى

 14من جمادى األولى  10( 1441يناير   )2020باإلبقاء على

يتم اإلبقاء على الرسم النهائي املضاد لإلغراق املطبق على واردات

الرسم املضاد  لإلغراق املطبق على واردات البولي كلوريد

البولي كلوريد الفينيل ( )PVCذات منشأ الواليات املتحدة األمريكية

الفينيل ذات منشأ الواليات املتحدة األمريكية.

بموجب القرار املشترك رقم  3035.13املشار إليه أعاله والذي تم
اإلبقاء عليه مؤقتا بموجب القرار املشترك لوزير الصناعة واالستثمار

وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على القانون رقم  15.09املتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.44بتاريخ  29من جمادى اآلخرة 1432
( 2يونيو  )2011وال سيما املادتين  45و  48منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.645الصادر في  13من صفر 1434
( 27ديسمبر  )2012بتطبيق القانون رقم  15.09املتعلق بتدابير
الحماية التجارية وال سيما املادتين  9و  29منه ؛
وعلى القرار املشترك لوزير الصناعة والتجارة واالستثمار

والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد واملالية املشار إليه أعاله
رقم  ،3811.18وذلك إلى غاية  27ديسمبر .2023
تستثنى من تطبيق هذا الرسم ،واردات البولي كلوريد الفينيل
املنتجة عن طريق البلمرة باالستحالب املرفقة بفاتورة تحمل تأشيرة
قطاع الصناعة.
املادة الثانية
يستخلص نهائيا لفائدة الخزينة ،مبلغ الرسم النهائي املضاد
لإلغراق املودع بموجب القرار املشترك لوزير الصناعة واالستثمار
والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد واملالية السالف الذكر
رقم .3811.18

واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد واملالية رقم  3035.13الصادر في
 29من ذي الحجة  4( 1434نوفمبر  )2013بتطبيق رسم نهائي مضاد
لإلغراق على واردات البولي كلوريد الفينيل ذات منشأ الواليات
املتحدة األمريكية ؛

املادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا القرار املشترك إلى املدير العام إلدارة الجمارك
والضرائب غير املباشرة.
املادة الرابعة

وعلى القرار املشترك لوزير الصناعة واالستثمار والتجارة

يعمل بهذا القرار املشترك ابتداء من اليوم املوالي لتاريخ نشره  

واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد واملالية رقم  3811.18الصادر في

بالجريدة الرسمية ،وينسخ ابتداء من هذا التاريخ القرار املشترك

 11من ربيع األول  19( 1440ديسمبر  )2018القا�ضي باإلبقاء املؤقت

لوزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزير

على الرسم النهائي املضاد لإلغراق املطبق على واردات البولي كلوريد

االقتصاد واملالية السالف الذكر رقم .3811.18

الفينيل ( )PVCذات منشأ الواليات املتحدة األمريكية ؛
وبعد استطالع رأي لجنة مراقبة الواردات ،املجتمعة بتاريخ
 2ديسمبر ،2019

وحرر بالرباط في  14من جمادى األولى  10( 1441يناير .)2020
وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضروالرقمي،

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  699.20صادر في
 18من جمادى اآلخرة  13( 1441فبراير  )2020بتحديد كيفيات
إصدارسندات قرض جديدة من لدن الشركة الوطنية للطرق
السيارة باملغرب بمبلغ أقصاه ملياري ( )2.000.000.000درهم
مقابل سندات قرض قديمة مستفيدة من ضمان الدولة وغير 
مستهلكة.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم رقم  2.16.817الصادر في  29من محرم 1438
( 31أكتوبر  )2016باإلذن للشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب
بإصدار سندات جديدة مقابل سندات قديمة مستفيدة من ضمان
الدولة وغير مستهلكة ؛
َ
وعلى املرسوم رقم  2.19.1026الصادر في  23من ربيع االخر 1441
( 20ديسمبر )2019باإلذن للشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب
بإصدار سندات قرض جديدة مقابل سندات قرض قديمة مستفيدة
من ضمان الدولة وغير مستهلكة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يؤذن للشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب بإصدار ،مقابل
سندات القرض التي تم استرجاعها وإلغاؤها ،اقتراض عن طريق
سندات القرض ،لفائدة حائزي السندات املسترجعة ،بمبلغ أقصاه
ملياري ( )2.000.000.000درهم.
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املادة الثانية
يقدم االقتراض في شكل سندات قرض مدتها ثالثين سنة تصدر
بما يساوي قيمتها في قسيمات من فئة مائة ألف ( )100.000درهم.
ينتفع بسندات القرض املذكورة بتاريخ  25فبراير  2020وتترتب
عليها فوائد تؤدى عند حلول أجلها في  25فبراير من كل سنة وألول
مرة في  25فبراير  2021حسب نسبة فائدة أقصاها .3,98%
املادة الثالثة
سيتم اهتالك سندات القرض املتعلقة باإلصدار املشار إليه في
املادة األولى أعاله في  15قسط سنوي متساوي يؤدى عند حلول أجله
في  25فبراير من كل سنة وألول مرة في  25فبراير .2036
املادة الرابعة
تنجز االكتتابات في هذا االقتراض من  17إلى  19فبراير .2020
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  18من جمادى اآلخرة  13( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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نصوص خاصة
قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  237.20صادرفي  10صفر  9( 1441أكتوبر )2019
بتفويض املصادقة على الصفقات
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى  20( 1434مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى قانون املالية رقم  70.15للسنة املالية  2016الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.150بتاريخ  7ربيع األول 1437
( 19ديسمبر  )2015وال سيما املادة  30منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2601.16الصادر في  30من شعبان  6( 1437يونيو  )2016بتعيين آمرين
مساعدين بالصرف ونواب عنهم ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان  28( 1438أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي ،اآلمرون املساعدون ونوابهم لقبض موارد وصرف نفقات الحساب
املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية» ،املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات
أو الخدمات وفسخها وكذا االتفاقيات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة إليهم من الحساب املذكور :
املفوض إليهم

النواب

 امبارك فنشا ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة  -ميمون زمزامي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لكلميم  -واد نون. فضلي بنمان ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأكادير -إداوتنان.بأكادير.
 فضلي بنمان ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأكادير -إداوتنان - .امبارك فنشا ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة. عثمان بزاوي ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأكادير -إداوتنان. هشام فرندي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك باشتوكة  -إنزكان - .امبارك فنشا ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة. سارة الحمدوني ،رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك باشتوكة -إنزكان.
 -محمد السنو�سي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتارودانت.

 امبارك فنشا ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة. -فضول ايت محند ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتارودانت.

 -عبد العزيزبوقسيم ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

 امبارك فنشا ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة. -ياسين العسري ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

 -منى الهردوزي ،املديرة اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بطاطا.

 امبارك فنشا ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة. -حمزة عبد النور الطوجني ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بطاطا.

 ميمون زمزامي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لكلميم  -واد نون  -امبارك فنشا ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة. خالد الشرادي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بكلميم بالنيابة.بكلميم.
 خالد الشرادي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بكلميم بالنيابة - .ميمون زمزامي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بكلميم  -واد نون. حمادي لكريرات ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بكلميم. -محمد جراز ،رئيس مصلحة التجهيزوالنقل واللوجيستيك بسيدي إفني.

 ميمون زمزامي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بكلميم  -واد نون. -خالد الشرادي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بكلميم بالنيابة.
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 -أحمد قوبي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأسا  -الزاك.

 ميمون زمزامي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بكلميم  -واد نون. -إبراهيم اكيدر ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأسا  -الزاك.

 -علي النحاس ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بطانطان.

 -ميمون زمزامي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بكلميم  -واد نون.

 محمد عبد الحفيظ األبشيهي ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -الحسن الربعي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للداخلة  -وادي الذهب. عبد الحق الفن ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعيون.للعيون  -الساقية الحمراء بالعيون.
 -عبد الحق الفن ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعيون.

 -محمد عبد الحفيظ األبشيهي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعيون  -الساقية الحمراء.

 -عمربوداني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببوجدور.

 محمد عبد الحفيظ األبشيهي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعيون  -الساقية الحمراء. -علي زركو ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببوجدور.

 -صالح يابسة ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالسمارة.

 -محمد عبد الحفيظ األبشيهي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعيون  -الساقية الحمراء.

 حسن الربعي ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة  -وادي  -محمد عبد الحفيظ األبشيهي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعيون  -الساقية الحمراء. رشيد الجوي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالداخلة.الذهب.
 الحسين الهكسوس ،رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالداخلة  -واديالذهب.
 -رشيد الجوي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالداخلة.

 حسن الربعي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالداخلة  -وادي الذهب. -لحسن بولباز ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالداخلة.

 عمار الحداد ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي  -امبارك فنشا ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسة. مصطفى لطرش ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بمراكش.بمراكش.
 -مصطفى لطرش ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بمراكش.

عمارالحداد ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي.
 -عبد الجليل بوتدغارت ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بمراكش.

 -مصطفى تفسوت ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بشيشاوة.

 -عمارالحداد ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي.

 -الجياللي سحيتة ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالحوز.

 -عمارالحداد ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي.

 عز الدين الهاللي ،املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بقلعة  -عمارالحداد ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي. محمد نميز ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بقلعة السراغنة.السراغنة.
 -عبد الرحيم زكروم ،رئيس مصلحة التجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرحامنة.

 عمارالحداد ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي. -عزالدين الهاللي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

 -فتح اللـه بوغرارة ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالصويرة.

 عمارالحداد ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي. -مصطفى ثابت ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالصويرة.

 -عباس السعدي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بآسفي.

 عمارالحداد ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي. -عبد الرحيم تناس ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بآسفي.

 رشيد طبو�شي ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء  - -عبد الكبيرالعلواوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال  -القنيطرة. أحمد وداني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالدارالبيضاء بالنيابة.سطات بالدارالبيضاء.
 أحمد وداني ،املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء  -رشيد طبو�شي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات. شعيب الدواحدي ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالدارالبيضاء.بالنيابة.
 -مصطفى جهري ،رئيس مصلحة التجهيزوالنقل واللوجيستيك ببرشيد.

 رشيد طبو�شي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات. -أحمد وداني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالدارالبيضاء بالنيابة.

 -محمد زهير ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك باملحمدية.

 رشيد طبو�شي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات. -محمد لكحل ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك باملحمدية.

 -سليمان أحجي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالجديدة.

 رشيد طبو�شي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات. -أحمد بلعايزا ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالجديدة.

 -أحمد كليدة ،رئيس مصلحة التجهيزوالنقل واللوجيستيك بسيدي بنور.

 رشيد طبو�شي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات. -سليمان أحجي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالجديدة.
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 رشيد طبو�شي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات. -لحسن أبهوس ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببنسليمان.

 عبد املالك أبو النجاح ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بسطات - .رشيد طبو�شي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات. عبد الفتاح صدقي ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بسطات. منصف برادة ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل  - -عمارالحداد ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفي. طلحة الحسين ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببني مالل.خنيفرة.
 -طلحة الحسين ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببني مالل.

 منصف برادة ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لبني مالل  -خنيفرة. -سعد فخرالدين ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببني مالل.

 -عبد الهادي لفريد ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأزيالل.

 منصف برادة ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لبني مالل  -خنيفرة. -سمية الجوهري ،رئيسة مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأزيالل.

 عبد الرحمان بنمو�سى ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بخنيفرة - .منصف برادة ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لبني مالل  -خنيفرة. يوسف أوحمي ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بخنيفرة. عبد السالم العمراني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بخريبكة - .منصف برادة ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لبني مالل  -خنيفرة. امبارك بنصديق ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بخريبكة. عبد الكبير العلواوي ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للرباط  - -أحمد إدوم ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط. عزيز بوجة ،رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيكسال  -القنيطرة بالرباط.
للرباط  -سال  -القنيطرة.
 -أحمد ادوم ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط.

 -عبد الكبيرالعلواوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال  -القنيطرة.

 -جمال بوعبيد ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

 عبد الكبيرالعلواوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال  -القنيطرة. -محمد جمال حماني ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

 عبد اللطيف سابحي ،رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي  -عبد الكبيرالعلواوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال  -القنيطرة. جمال بوعبيد ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.سليمان.
 -سعيد الزوين ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالخميسات.

 عبد الكبيرالعلواوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال  -القنيطرة. -شيماء التاقي ،رئيسة مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالخميسات.

 عبد العالي أمباركي ،املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي  -عبد الكبيرالعلواوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال  -القنيطرة.قاسم.
 محمد املودن ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان  - -عبد الكبيرالعلواوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للرباط  -سال  -القنيطرة.الحسيمة بطنجة.
 -محمد تشيكرت ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتطوان.

 محمد املودن ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان  -الحسيمة. -عياد حيدود ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتطوان.

 -علي احمايمو ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعرائش.

 محمد املودن ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان  -الحسيمة. -عادل التجريني ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعرائش.

 -خالد مزيكل ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالحسيمة.

 محمد املودن ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان  -الحسيمة. -عبد الله شداد ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالحسيمة.

 -هشام الشابي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بشفشاون.

 محمد املودن ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان  -الحسيمة. -عبد الرزاق طبسي�سي ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بشفشاون.

 -يوسف السحيمي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بوزان.

 محمد املودن ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان  -الحسيمة. هشام الشابي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بشفشاون. -لكحل نفيع ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بوزان.

 محمد الحفيان ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس  -نعيمة خديدج ،املديرة اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بفاس.بفاس.
 -نعيمة خديدج ،املديرة اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بفاس.

 -محمد الحفيان ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس بفاس.
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 -الحسين أيت يشو ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بمكناس.

 -محمد الحفيان ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس بفاس.

 -يونس املسكيني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بإفران.

 -محمد الحفيان ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس بفاس.

 -ياسين النويني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بصفرو.

 محمد الحفيان ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس بفاس. -مهى املحيدي ،رئيسة مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بصفرو.

 زكرياء العيا�شي ،املكلف باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -محمد الحفيان ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس بفاس. يوسف أوجى ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببوملان.ببوملان.
 -عبد اإلاله عزمي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتاونات.

 محمد الحفيان ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس بفاس. -أيوب ملعلم ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتاونات.

 -محمد العوني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتازة.

 محمد الحفيان ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس بفاس. -أمين الكحاك ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتازة.

 -عبد العالي لزرق ،رئيس مصلحة التجهيزوالنقل واللوجيستيك بجرسيف.

 محمد الحفيان ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لفاس  -مكناس بفاس. -محمد العوني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتازة.

 -عزيزأسعيدي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق بوجدة.

 معمردحماني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بوجدة  -أنجاد. الهبري الزكراوي ،رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهوية للتجهيزوالنقل واللوجيستيكللشرق.

 -معمردحماني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بوجدة  -أنجاد.

 عزيزأسعيدي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق. -نعيمة الصالحي ،رئيسة مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بوجدة  -أنجاد.

 -عبد العظيم زورق ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالناضور.

 عزيزأسعيدي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق. -محمد بنعبو ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالناضور.

 -نبيل الناجي ،رئيس مصلحة التجهيزوالنقل واللوجيستيك بالدريوش.

 عزيزأسعيدي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق. -عبد العظيم زورق ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالناضور.

 -ياسين بلعوفي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببركان.

 عزيزأسعيدي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق. -طارق بلكبير ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببركان.

 -زهيربنسبو ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

 عزيزأسعيدي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق. -املحجوب ملقدمي ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

 فوزي الرهدوني ،املكلف باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك  -عزيزأسعيدي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق.بفجيج.
 مصطفى الحمداوي ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة  - -عبد الكريم العالوي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرشيدية.تافياللت بالرشيدية.
 عبد الكريم العالوي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرشيدية - .مصطفى الحمداوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لدرعة  -تافياللت. -عمربنيكن ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بورزازات.

 مصطفى الحمداوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لدرعة  -تافياللت. -محمد عطيقي ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بورزازات.

 -محمد حاكمي ،رئيس مصلحة التجهيزوالنقل واللوجيستيك بتنغير.

 مصطفى الحمداوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لدرعة  -تافياللت. -عمربنيكن ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بورزازات.

 -محمد مريني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بميدلت.

 مصطفى الحمداوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لدرعة  -تافياللت. -مصطفى قسماوي ،رئيس مصلحة التدبيروالبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بميدلت.

 -عبد السالم خلوق ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بزاكورة.

 -مصطفى الحمداوي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لدرعة  -تافياللت.

املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10صفر  9( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  238.20صادر في  27من ربيع اآلخر  1441
( 24ديسمبر   )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  240.20صادر في  27من ربيع اآلخر  1441
( 24ديسمبر  )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 ؛

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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 ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
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 سعيد أقريال ،املدير الجهوي للفالحة لجهة
العيون  -الساقية الحمراء ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق
املتعلقة باملصالح التابعة للمديرية الجهوية للفالحة بنفس الجهة
ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد سعيد أقريال املصادقة على الصفقات وفسخها
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :
 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 15.000.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000درهم ؛
 الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  1.000.000درهم.املادة الثالثة
إذا تغيب السيد سعيد أقريال أو عاقه عائق ناب عنه السيد
عبد الرحمان العمري ،رئيس مصلحة سالسل اإلنتاج الحيواني.
املادة الرابعة

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 األولى منه ؛
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  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد سعيد أقريال ،املدير الجهوي للفالحة لجهة
العيون  -الساقية الحمراء ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة
للموظفين التابعين للمديرية الجهوية للفالحة بنفس الجهة للقيام
بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
إذا تغيب السيد سعيد أقريال أو عاقه عائق ناب عنه السيد
عبد الرحمان العمري ،مهندس الدولة من الدرجة املمتازة.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  241.20صادر في  27من ربيع اآلخر  1441
( 24ديسمبر   )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات.
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 ؛
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 ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
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

عدد 22 - 6857خآلا ىدامج 22ج (1( 22اربف ((17 (17

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  242.20صادر في  27من ربيع اآلخر  1441
( 24ديسمبر  )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 ؛
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 ؛
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 ؛

يفوض إلى السيد اميهي لحسن ،املدير اإلقليمي للفالحة بطانطان
بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح
التابعة للمديرية اإلقليمية للفالحة بطانطان ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد اميهي لحسن املصادقة على الصفقات وفسخها
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :
 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 5.000.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000درهم ؛
 الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  500.000درهم.املادة الثالثة

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 اميهي لحسن ،املدير اإلقليمي للفالحة بطانطان
بالنيابة ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين
للمديرية اإلقليمية للفالحة بطانطان للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  243.20صادر في  27من ربيع اآلخر  1441

والغابات رقم  244.20صادر في  27من ربيع اآلخر  1441

( 24ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء.

( 24ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438

بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438

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

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

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438

( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري

( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى
يفوض إلى السيد مصطفى طاهري ،املدير اإلقليمي للفالحة

يفوض إلى السيد طارق تويمي ،املدير اإلقليمي للفالحة بشيشاوة،

بالرباط ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية

القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين

واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية

للمديرية اإلقليمية للفالحة بالرباط للقيام بمأموريات داخل اململكة.

اإلقليمية للفالحة بشيشاوة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

املادة الثانية

إذا تغيب السيد مصطفى طاهري أو عاقه عائق نابت عنه السيدة
ملياء تالغي ،مهندسة الدولة من الدرجة األولى.

إذا تغيب السيد طارق تويمي أو عاقه عائق ناب عنه السيد حفيظ
محمد ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى.

املادة الثالثة

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

ق ــرار لوزير الصحة رقم  246.20صادر في  14من ربيع اآلخر 1441
( 11ديسمبر   )2019بتغيير  وتتميم القرار رقم 3471.19
الصادر في  11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3471.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات ؛

والغابات رقم  245.20صادر في  27من ربيع اآلخر  1441
( 24ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء.

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 األولى منه ؛
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  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،

وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير املادة الرابعة من القرار املشار إليه أعاله رقم 3471.19
بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019وتحل محلها املادة
الرابعة التالية :
«املادة الرابعة - .إذا تغيب السيد عبد املنعم بلعالية أو عاقه عائق
«نابت عنه السيدة سلوى ابن الخير ،الكاتبة العامة للمدرسة الوطنية
«للصحة العمومية بالنيابة».
املادة الثانية
يتمم القرار املشار إليه أعاله رقم  3471.19الصادر في  11من
صفر  10( 1441أكتوبر  )2019باملادة الخامسة التالية :

قرر ما يلي :

«املادة الخامسة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية».

املادة األولى
يفوض إلى السيد العربي طماح ،املدير اإلقليمي للفالحة بخريبكة،
اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية
اإلقليمية للفالحة بخريبكة للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
إذا تغيب السيد العربي طماح أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد
علي سعيدي ،مهندس الدولة من الدرجة املمتازة.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

املادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ربيع اآلخر  11( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

ق ــرارلوزير الصحة رقم  292.20صادرفي  14من جمادى األولى 1441
( 10يناير  )2020بتفويض اإلمضاء
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 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 املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد الحسن بلكبير ،املفتش العام لوزارة الصحة
بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق
املتعلقة باملصالح التابعة للمفتشية العامة لنفس الوزارة بما في ذلك
األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ماعدا
املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
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وعلى املرسوم رقم  2.97.1053الصادر في  4شوال 1418
( 2فبراير  )1998املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال
السيارات الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات
الكيلومترية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.196الصادر في  4جمادى اآلخرة 1435
( 4أبريل  )2014بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة
املدينة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،
قررت ما يلي :
املادة األولى

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3459.19
الصادر في  11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء.

يفوض إلى السيد خالد جالل ،رئيس قسم التخطيط والتدبير

وحرر بالرباط في  14من جمادى األولى  10( 1441يناير .)2020

املالي واملحاسبتي بمديرية املوارد البشرية والشؤون املالية والعامة،

اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

ق ــرار لوزيرة  إعداد التراب الوطني والتعمير  واإلسكان وسياسة
املدينة رقم  270.20صادر في  18من جمادى األولى 1441
( 14يناير  )2020بتفويض اإلمضاء.
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة،
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 ؛

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة على جميع الوثائق املتعلقة بمجموع الهياكل
املحدثة بموجب املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.14.196بما في ذلك
الوثائق الخاصة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين وكذا
اإلمضاء على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات
داخل اململكة والترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض
املصلحة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية وكذا فيما يخص :
 منح الرخص اإلدارية للمديرين املركزيين ؛ قرارات التوظيف ؛ قرارات فتح باب الترشيح ملناصب املسؤولية واملناصب العليا ؛ قرارات تعيين رؤساء األقسام أو من في حكمهم باإلدارة املركزيةوالالممركزة ؛
 قرارات اإللحاق وإنهائه ؛ قرارات الوضع رهن اإلشارة وإنهائه ؛ -قرارات االستيداع.
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قرر ما يلي :

املادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد خالد جالل اإلمضاء أو التأشير على األوامر
بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات
واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية
املتعلقة بامليزانية العامة لقطاع اإلسكان وسياسة املدينة ،كما يفوض
إليه اإلمضاء أو التأشير على األوامر بصرف االعتمادات وقبض
املوارد من الحساب الخصو�صي للخزينة رقم 3.1.0.0.1.46.001
املوارد  3.2.0.0.1.46.001النفقات الحامل عنوان «صندوق التضامن
للسكنى واالندماج الحضري».
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3507.19
الصادر في  15من ربيع األول  13( 1441نوفمبر  )2019بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في  18من جمادى األولى  14( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

قرارلوزير العدل رقم  271.20صادرفي  19من جمادى األولى 1441
( 15يناير  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالعدل،
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 األولى منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.946الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير العدل،

املادة األولى
يفوض إلى السيد يوسف أستوح ،مهندس الدولة من الدرجة
املمتازة بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على صفقات األشغال
والخدمات والتوريدات واملعدات املعلوماتية وتهيئة وإعادة تهيئة
الشبكة املعلوماتية وكذا ربط الهاتف الثابت واألنترنيت والربط
الشبكي وتهيئة وإعادة تهيئة الشبكة الكهربائية املموجة املبرمة
لحساب نفس الوزارة وعلى جميع الوثائق املتعلقة بذلك.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3419.19
الصادر في  25من صفر  24( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  19من جمادى األولى  15( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :محمد بنعبد القادر.

قرارلوزير العدل رقم  272.20صادرفي  19من جمادى األولى 1441
( 15يناير  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالعدل،
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 األولى منه ؛
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  2.19.946الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد يوسف أستوح ،مهندس الدولة من الدرجة
املمتازة بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل،
اإلمضاء نيابة عن وزير العدل على األوامرالصادرة للقضاة واملوظفين
واألعوان التابعين ملديرية الدراسات والتعاون والتحديث وملختلف
محاكم اململكة للقيام بمأموريات داخل اململكة وكل ما يتعلق
بالتعويضات التي تخصهم كما يفوض إليه اإلمضاء أو التأشير على
جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املديرية ماعدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3420.19
الصادر في  25من صفر  24( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء.

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين
بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات ميزانية الحساب الخصو�صي
للخزينة الذي يقومون بقبض املوارد وصرف النفقات منه.

وحرر بالرباط في  19من جمادى األولى  15( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :محمد بنعبد القادر.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  239.20صادر في  22من صفر  21( 1441أكتوبر )2019
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على 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 باختصاصــات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي آمرين
مساعدين لقبض املوارد وصرف النفقات املقتطعة من الحساب
املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق التنمية القروية واملناطق
الجبلية».
اآلمرون املساعدون بالصرف

املحاسبون املكلفون

املدير اإلقليمي بتازة التابع لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة فاس  -مكناس.

الخازن اإلقليمي بتازة

املدير اإلقليمي بموالي يعقوب التابع لألكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة فاس  -مكناس.

خازن عمالة فاس

املدير اإلقليمي بكلميم التابع لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة كلميم  -واد نون.

الخازن اإلقليمي بكلميم

املدير اإلقليمي بالخميسات التابع لألكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة الرباط  -سال  -القنيطرة.

الخازن اإلقليمي بالخميسات

املدير اإلقليمي بشيشاوة التابع لألكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة مراكش  -آسفي.

الخازن اإلقليمي بشيشاوة

املدير اإلقليمي بقلعة السراغنة التابع لألكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة مراكش  -آسفي.

الخازن اإلقليمي بقلعة السراغنة

املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من صفر  21( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  236.20صادر في  18من جمادى األولى 1441
( 14يناير  )2020يتعلق باعتماد شركة «Bureau My Cert
» Maroc S.a.r.lللمصادقة على املنتجات املستفيدة  من
عالمة مميزة للمنشأ والجودة ومراقبتها.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،
بناء على القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ
والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.08.56بتاريخ  17من جمادى األولى 1429
( 23ماي  )2008؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.403الصادر في  6ذي الحجة 1429
( 5ديسمبر  )2008بتطبيق القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات
املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية
والبحرية ،وال سيما املواد  5و  7و  9منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.404الصادر في  6ذي الحجة 1429
( 5ديسمبر  )2008املتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية
للعالمات املميزة للمنشأ والجودة ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  09.82الصادر
في  8محرم  5( 1430يناير  )2009املتعلق باملصادقة على املنتجات
املستفيدة من عالمة مميزة للمنشأ والجودة ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للعالمات املميزة للمنشأ
والجودة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ  16من صفر 1441
( 15أكتوبر ، )2019

936

الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :

عدد 22 - 6857خآلا ىدامج 22ج (1( 22اربف ((17 (17

املادة الثالثة
املادة األولى

طبقا ملقتضيات املادة  9من املرسوم رقم  2.08.403املشار
إليه أعاله ،يجب على شركة « »Bureau My Cert Maroc S.a.r.lأن
ترسل إلى وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات (مديرية تنمية سالسل اإلنتاج) ،في أجل أقصاه  31يناير من
كل سنة ،قائمة املستفيدين من عالمة مميزة للمنشأ والجودة الذين
تتولى مراقبة دفتر تحمالتهم ،وكذا برنامج عملها لدى املستفيدين
املذكورين.

تعتمد شركة « ،»Bureau My Cert Maroc S.a.r.lالكائن مقرها
االجتماعي بعمارة  ،230شقة رقم  ،6شارع عبد الكريم الخطابي ،حي
املحيط ،الرباط ،للقيام بأنشطة املصادقة واملراقبة على املنتجات
املستفيدة من عالمة مميزة للمنشأ والجودة املعترف بها ومراقبتها.
املادة الثانية

املادة الرابعة

يمنح االعتماد ملدة ثالث ( )3سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا
القرار بالجريدة الرسمية .ويمكن تجديده لنفس املدة ووفق نفس
الشروط بناء على طلب من املستفيد ،يودع ثالثة ( )3أشهر ،على
األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  18من جمادى األولى  14( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الداخلية رقم  293.20صادر في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير  )2020باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق
التابعين للجماعة الساللية الجوالة فخذة أوالد سيدي امحمد ذات التحديد اإلداري عدد /152ب الواقعة داخل دوائر 
الري الحوز بإقليم قلعة السراغنة.
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969يتعلق باألرا�ضي الجماعية
الواقعة في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ
 7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  ،)2019وال سيما الفصل الخامس منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.34الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بتحديد دوائر الري  بالحوز بإقليم
مراكش الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق
لالستثمارات الفالحية ؛
وبعد االطالع على محضر جماعة النواب الخاص بتيهيء الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية الجوالة فخذة أوالد
سيدي امحمد ؛
وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية والتي تم تبليغها إلى السلطات املحلية وكافة
ذوي الحقوق املعنيين ؛
وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية الجوالة فخذة أوالد سيدي امحمد صاحبة التحديد اإلداري
عدد /152ب ،الواقعة أراضيها بمنطقة الري الحوز بإقليم قلعة السراغنة ،كما هي مرفقة بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  320.20صادر في  24من جمادى األولى 1441
( 20يناير   )2020يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك
الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة
الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار
إليه أعاله رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة 1392
( 29ديسمبر  )1972؛
وعلى املرسوم رقم  2.83.670الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية
أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سطات ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018
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وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

املادة األولى
تسلم السيدة فاطمة نعناع القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  05املحدثة بتجزئة البطوشية والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «البطوشية» بجماعة كدانة بإقليم سطات ،املسلمة
سابقا ألبيها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.83.670الصادر
في  13من جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  20( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  321.20صادر في  24من جمادى األولى 1441
( 20يناير   )2020يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك
الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة
الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار
إليه أعاله رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة 1392
( 29ديسمبر  )1972؛
وعلى املرسوم رقم  2.76.647الصادر في  11من رمضان 1397
( 27أغسطس  )1977بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع
األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
سطات ؛
وعلى مقرر وزير الفالحة واالستثمار الفالحي رقم 2492.95
الصادر في  13من جمادى األولى  9( 1416أكتوبر  )1995بإعادة منح
القطعة األرضية رقم  50الواقعة بتجزئة أوالد فارس من أمالك
الدولة الخاصة بإقليم سطات ألحد الورثة املمنوحة له سابقا ؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018
قرر ما يلي :
املادة األولى
يسلم السيد محمد غازي القطعة الفالحية من أمالك
الدولة الخاصة رقم  50املحدثة بتجزئة أوالد فارس والواقعة
بتعاونية اإلصالح الزراعي «الفارسية» بجماعة السكامنة بإقليم
سطات ،املسلمة سابقا ألمه بناء على املقرر املشار إليه أعاله
رقم 2492.95الصادر في  13من جمادى األولى  9( 1416أكتوبر .)1995
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  20( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  322.20صادر في  24من جمادى األولى 1441
( 20يناير   )2020يق�ضي بتغيير قرار وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 3630.18
الصادر في  21من ربيع األول  29( 1440نوفمبر   )2018
القا�ضي بتسليم قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من
أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم
سطات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبــيق الظ ـه ـي ــر الشريف
املشار إليه أعاله رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة 1392
( 29ديسمبر  )1972؛
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وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات رقم  3630.18الصادر في  21من ربيع األول 1440
( 29نوفمبر   )2018القا�ضي بتسليم قطعة أرضية فالحية أو قابلة
للفالحة من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا
بإقليم سطات ؛
وعلى محضري أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  26نوفمبر
و  18ديسمبر ، 2013
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم  3630.18الصادر
في  21من ربيع األول  29( 1440نوفمبر   )2018القا�ضي بتسليم قطعة
أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة
املمنوحة له سابقا بإقليم سطات :
«املادة األولى - .تسلم السيدة فاطمة حمدان القطعة الفالحية من
«أمالك الدولة الخاصة رقم  ،1املحدثة بتجزئة خميس كدانة والواقعة
«بتعاونية اإلصالح الزراعي «البطوشية» بجماعة اكدانة بإقليم
«سطات ،املمنوحة سابقا لزوجها بناء على املرسوم رقم 2.83.670
«الصادر في  13من جمادى األولى  4( 1405فبراير ».)1985
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وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار
إليه أعاله رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة 1392
( 29ديسمبر  )1972؛
وعلى املرسوم رقم  2.78.205الصادر في  7ذي القعدة 1398
( 10أكتوبر  )1978بتحديد الئحة املستفيدين من األرا�ضي الفالحية
أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سطات ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  6ديسمبر ،2016
قرر ما يلي :
املادة األولى
تسلم السيدة مينة الرافعي القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  20املحدثة بتجزئة أوالد عبو والواقعة بتعاونية اإلصالح
الزراعي « 16أكتوبر» بجماعة أوالد عبو بإقليم برشيد ،املسلمة
سابقا لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.78.205
بتاريخ  7ذي القعدة  10( 1398أكتوبر .)1978

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  20( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  20( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  323.20صادر في  24من جمادى األولى 1441
( 20يناير   )2020يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك
الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم برشيد.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  324.20صادر في  24من جمادى األولى 1441
( 20يناير   )2020يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك
الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم برشيد.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة
الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة
الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

946

الجريدة الرسمية

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار
إليه أعاله رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة 1392
( 29ديسمبر  )1972؛
وعلى املرسوم رقم  2.76.647الصادر في  11من رمضان 1397
( 27أغسطس  )1977بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع
األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
سطات ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛
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وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم تازة القا�ضي بإقرار مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية ملركز ثالثاء اترايبة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بفاس في  14من جمادى األولى  10( 1441يناير .)2020

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ،2011
قرر ما يلي :
املادة األولى
تسلم السيدة السعدية جعفر القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  9املحدثة بتجزئة الغنيميين والواقعة بتعاونية اإلصالح
الزراعي «العبدالوية» بجماعة الغنيميين بإقليم برشيد ،املسلمة
سابقا لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.76.647
بتاريخ  11من رمضان  27( 1397أغسطس .)1977
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  20( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوالـي جهـة فاس  -مكناس رقم  228.20صادر في
 14من جمادى األولى  10( 1441يناير  )2020باملوافقة على
قرار عامل إقليم تازة القا�ضي بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركزثالثاء اترايبة.
والي جهة فاس  -مكناس،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كم ـ ــا وقـ ــع تغيي ـ ــره وتتميم ـ ــه بامل ــرسـ ــوم رقـ ــم  2.15.716بت ـ ــاريـ ــخ
 9ذي الحجة  23( 1436سبتمبر  )2015؛

اإلمضاء  :السعيد زنيبر.

*
* *
قرارلعامل إقليم تازة بإقرارمخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية ملركزثالثاء اترايبة
عامل إقليم تازة،
بناء على الظهيــر الشـريــف رقـم  1.60.063الصـادر فـي  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتازة بتاريخ  23يونيو  2019؛
وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء بتازة بتاريخ  30يونيو  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  28فبراير إلى  29مارس 2018
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر ؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة اترايبة خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  12يونيو ،2018
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز ثالثاء اترايبة
(املخطط رقم  )AUT/401/17امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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قرار لوالي جهة مراكش  -آسفي رقم  279.20صادر في  14من جمادى
األولى  10( 1441يناير  )2020باملوافقة على قرار عامل إقليم
الصويرة املقر ملخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز
جماعة آيت عي�سى اححان.
والي جهة مراكش  -آسفي،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الص ــادر ف ــي فات ــح جم ــادى
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 الصويرة املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة آيت عي�سى اححان.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بمراكش في  14من جمادى األولى  10( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :كريم ق�سي لحلو.

*
* *
قرار لعامل إقليم الصويرة 
بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية
ملركز جماعة آيت عي�سى اححان
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وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالصويرة بتاريخ  30يناير  2018؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  10أكتوبر إلى  8نوفمبر 2018
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر ؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة آيت عي�سى اححان خالل
دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  18ديسمبر ،2018
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة
آيت عي�سى اححان (املخطط رقم  )AUESS/PDAR/01/2018امللحق
بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
قرار لوالي جهة مراكش  -آسفي رقم  282.20صادر في  14من جمادى
األولى  10( 1441يناير  )2020باملوافقة على قرار عامل إقليم
الرحامنة املقر ملخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز
جماعة آيت الطالب.
والي جهة مراكش  -آسفي،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الص ــادر ف ــي فات ــح جم ــادى
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 1441
( 5ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،

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

املادة األولى

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء بالصويرة بتاريخ  26يناير  2018؛

يوافق على قرار عامل إقليم الرحامنة املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة آيت الطالب.

قرر ما يلي :

948

الجريدة الرسمية
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بمراكش في  14من جمادى األولى  10( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :كريم ق�سي لحلو.

*
* *
قرار لعامل إقليم الرحامنة
بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية
ملركز جماعة آيت الطالب
عامل إقليم الرحامنة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ  10نوفمبر  2017؛
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وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ
 20فبراير  2017؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  20أكتوبر إلى  19نوفمبر 2017
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر ؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة آيت الطالب خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  6ديسمبر ،2017
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة
آيت الطالب (املخطط رقم  )05/2017امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينسخ قرار عامل إقليم قلعة السراغنة بتاريخ  20من شعبان 1414
( 2فبراي ــر  )1994املق ــر ملخطط تنمي ــة الكتل ــة العم ــراني ــة القرويـ ــة
آليت الطالب.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

