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املعادالت بين الشهادات...........................................................................
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نصوص عامة
قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات والوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي رقم  697.20صادر في  18من جمادى
اآلخرة  13( 1441فبراير  )2020بتحديد كيفيات انتخاب
ممثلي أساتذة التعليم العالي في حظيرة اللجنة العلمية للمعهد
العالي للصيد البحري.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
والوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.05.885الصادر في  22من ربيع األول 1427
( 21أبريل  )2006بتطبيق املادتين  33و  35من القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املادة  24منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.377الصادر في  28من شوال 1435
( 25أغسطس  )2014بإعادة تنظيم املعهد العالي للصيد البحري،
وال سيما املادة  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.03.201الصادر في  22من ربيع األول 1427
( 21أبريل  )2006بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة
للجامعات ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
قررا ما يلي :
املـادة األولى
تحدد كيفيات انتخاب أساتذة التعليم العالي ممثلي األساتذة
الباحثين في اللجنة العلمية للمعهد العالي للصيد البحري التابع
للسلطة الحكومية املكلفة بالصيد البحري وفق ما هو منصوص عليه
بعده.
املادة الثانية
يعتبر ناخبين من أجل اختيار ثالثة ممثلين عن أساتذة التعليم
العالي في حظيرة اللجنة العلمية للمعهد العالي للصيد البحري ،كل
األساتذة الباحثين املعينين بهذه املؤسسة والذين يزاولون عملهم بها
بصفة أساسية ملدة سنة على األقل.

ويعتبر مترشحين من أجل تمثيل األساتذة الباحثين في حظيرة
اللجنة العلمية للمؤسسة املعنية ،كل أساتذة التعليم العالي املعينين
بهذه املؤسسة والذين يزاولون عملهم بها بصفة أساسية منذ سنة
على األقل.
وفي حالة غياب العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي باملعهد،
وتطبيقا للفقرة الثانية من املادة  24من املرسوم رقم 2.05.885
املشار إليه أعاله ،يتم انتخاب أساتذة مؤهلين ،وإذا اقت�ضى الحال
أساتذة للتعليم العالي مساعدين ،املرسمين واملعينين بهذه املؤسسة
والذين يزاولون جميعا عملهم بها بصفة أساسية منذ سنة على األقل،
ألجل إتمام تأليف اللجنة العلمية.
املادة الثالثة
ينظم االنتخاب في املعهد العالي للصيد البحري من لدن لجنة
االنتخابات تتكون من مدير املؤسسة أو ممثله ،بصفته رئيسا ،وكذا
من أكبر أساتذة التعليم العالي باملعهد وأصغرهم سنا الحاضرين في
بداية االقتراع واللذين لم يرشحا نفسيهما.
وإذا لم يتوفر املعهد على عدد كاف من أساتذة التعليم العالي من
أجل تكوين لجنة االنتخابات ،يمكن ملدير املعهد أن يدعو أساتذة
مؤهلين وإذا اقت�ضى الحال أساتذة للتعليم العالي مساعدين باملعهد،
والذين لم يرشحوا أنفسهم.
وفي حالة التساوي في السن ،يتم البت في األمر عن طريق القرعة
بحضور األساتذة الباحثين املعنيين باألمر.
وتسهر لجنة االنتخابات السالفة الذكر على حسن سير العمليات
االنتخابية ،وعلى الخصوص :
 حصر الالئحة النهائية للمترشحين املشار إليهم في املادة الثانيةأعاله ؛
 تعيين مكتب أو مكاتب التصويت ،عند االقتضاء ؛ تحديد ساعة افتتاح االقتراع وساعة إغالقه ؛ مراقبة فرز األصوات ؛ إعالن النتائج ؛ البت في جميع القضايا التي تثيرها العمليات االنتخابية.وتضمن قراراتها في املحضر املشار إليه في املادة  9أدناه.
املادة الرابعة
يجرى االنتخاب خالل الثالثة أشهر األولى من السنة الدراسية.
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ويحدد تاريخ االقتراع من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالصيد
البحري باقتراح من مدير املعهد.
ويبلغ هذا التاريخ إلى علم الناخبين بواسطة تعليق اإلعالنات في
األماكن املخصصة لهذا الغرض باملعهد.
ويفتح قبل التاريخ املذكور بعشرين يوما ،لدى مدير املعهد،
التسجيل في الئحة املترشحين ،ويختتم بعد ذلك بعشرة أيام.
وتبلغ الالئحة النهائية للمترشحين التي تحددها لجنة االنتخابات
املنصوص عليها في املادة الثالثة أعاله ،وكذا مكان وزمان التصويت
إلى علم الناخبين بواسطة تعليق اإلعالنات في األماكن املخصصة لهذا
الغرض في املعهد قبل تاريخ إجراء االقتراع بثمانية أيام على األقل.
غير أنه يمدد ،بصفة استثنائية ،أجل تنظيم االنتخابات برسم
السنة الدراسية  2020-2019إلى غاية متم شهر مارس .2020
املادة الخامسة
تعتبر كل اآلجال املقررة في هذا القرار املشترك آجال كاملة
ال يحسب فيها اليوم األول وال اليوم األخير ،وتحسب أيام األعياد
كأيام عمل في تقدير اآلجال.
غير أن تاريخ االنتخاب يجب أال يصادف يوم عيد أو فترة عطلة.
املادة السادسة
يجرى االنتخاب باالقتراع السري األحادي االسمي وبأغلبية
األصوات املعبر عنها وفي دورة واحدة.
يجب على كل ناخب ،قبل املشاركة في االقتراع ،أن يقدم بطاقته
الوطنية للتعريف ويوقع أمام اسمه في الئحة الناخبين.
وينتخب في اللجنة العلمية األساتذة الباحثون الثالثة الذين
حصلوا على أكبر عدد من األصوات.
وإذا حصل أستاذان أو أكثر من األساتذة الباحثين على نفس العدد
من األصوات ،تفصل لجنة االنتخابات املنصوص عليها في املادة الثالثة
أعاله ،في األمر عن طريق القرعة.
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املادة السابعة
يشارك الناخبون في االقتراع عن طريق التصويت الشخ�صي
املباشر ،وال يمكن أن تشمل ورقة التصويت أكثر من عدد األساتذة
الباحثين الواجب انتخابهم كما هو محدد في املادة  24من املرسوم
رقم  2.05.885السالف الذكر.
املادة الثامنة
يتم فرز األصوات مباشرة بعد اختتام عملية االقتراع .ويجب أن
تستمر عملية الفرز دون انقطاع إلى نهايتها وفق الشروط التي تحددها
لجنة االنتخابات املنصوص عليها في املادة الثالثة أعاله.
وتعتبر ملغاة األوراق التي تحمل أسماء أكثر من ثالثة أساتذة
باحثين الواجب انتخابهم ،أو اسم أستاذ باحث غير مسجل في الالئحة
النهائية للمترشحين.
وال تحتسب األوراق البيضاء وامللغاة من بين األصوات املعبر عنها.
املادة التاسعة
تضمن النتائج مباشرة بعد االنتهاء من فرز األصوات في محضر
يثبت في ثالثة أصول يوقعها رئيس لجنة االنتخابات املذكورة ويم�ضي
عليها األعضاء اآلخرون ،وتعلق هذه النتائج في األماكن املخصصة لهذا
الغرض باملعهد.
ويحتفظ بأحد أصول املحضر في محفوظات املعهد ،ويوجه
اآلخران على التوالي إلى السلطة الحكومية التابعة لها املؤسسة
والسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.
املادة العاشرة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  18من جمادى اآلخرة  13( 1441فبراير .)2020

وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي،
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.69صادر في  26من جمادى اآلخرة  21( 1441فبراير  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثليث الخط
الحديدي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة بين ن.ك  75.413ون.ك  ،75.514وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة
لهذا الغرض بجماعة تمارة بعمالة الصخيرات  -تمارة.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري الذي أجري من  18ماي إلى  18يوليو  2016بمكاتب جماعة تمارة بعمالة الصخيرات  -تمارة ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثليث الخط الحديدي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة بين ن.ك  75.413ون.ك 75.514
بجماعة تمارة بعمالة الصخيرات  -تمارة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/250
امللحق بأصل هذا املرسوم :
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املادة الثالثة - .يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
واملدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  26من جمادى اآلخرة  21( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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مرسوم رقم  2.20.109صادر في  26من جمادى اآلخرة  21( 1441فبراير  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز
مشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي حوض اشتوكة ،وبإعداد الشطر الثالث املتعلق بمد القنوات الثانوية
 A2و  A4و  A5و  A7و  A9بجماعات  :سيدي بيبي وإنشادن وآيت عميرة وواد الصفاء وبنزع ملكية العقارات الالزمة لهذا
الغرض بإقليم اشتوكة  -آيت باها.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  2.70.157الصادر في  6شعبان  8( 1390أكتوبر  )1970بإحداث املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي
لسوس  -ماسة وال سيما الفصل السادس منه ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  9يناير إلى  9مارس   2019بمقر جماعات سيدي بيبي وإنشادن وآيت اعميرة
وواد الصفاء بإقليم اشتوكة  -آيت باها ؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي حوض اشتوكة ،وبإعداد الشطر
الثالث املتعلق بمد القنوات الثانوية  A2و  A4و  A5و  A7و  A9بجماعات  :سيدي بيبي وإنشادن وآيت عميرة وواد الصفاء
بإقليم اشتوكة  -آيت باها.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض ،واملبينة في الجدول بعده واملعلم عليها بلون أحمر
في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/1000امللحق بأصل هذا املرسوم :
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املادة الثالثة - .يفوض حق نزع امللكية إلى مدير املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس  -ماسة.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ومدير املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس  -ماسة بأكادير كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  26من جمادى اآلخرة  21( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4185.19صادرفي  5ربيع اآلخر 2( 1441ديسمبر)2019
بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال  30( 1429أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب
الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و 64منه؛
وعلى القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ
 28من محرم  3( 1421ماي  )2000وال سيما املادة  8منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفـوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي اإلمضاء أو التأشير نيابـة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة على أوامر املداخيل وتذييلها بصيغة التنفيذ وذلك فيما يتعلق بعائدات وموارد أمالك الدولة املدرجة :
بامليزانيـة العامـة :
 الفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة  8800طبيعة املورد  : 20دخول أمالك الدولة (اإليجاروالتكاليف اإليجارية إلخ) ؛ الفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة  8800طبيعة املورد  : 40النسبة املائوية املتحصلة من البيوعات واإليجارات العامة ؛ الفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة  8800طبيعة املورد  :50حصيلة بيع املنقوالت والحطام واملعدات غيراملستعملة ؛ الفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة  8800طبيعة املورد  :60موارد متنوعة.بالحسابيـن الخصوصيين للخزينة :
 رقم  3.2.0.0.1.13.003الحامل عنوان «الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة» ؛ رقم  3.2.0.0.1.13.009الحامل عنوان «صندوق اإلصالح الزراعي».املفوض إليهم

النــواب

االختصاص الترابـي

املحاسبـون املكلفون

عبد االله املعطاوي ،مندوب أمالك الدولة بالرباط

توفيق كرداد ،نائب مندوب أمالك الدولة بالرباط

عمالة الرباط وعمالة الصخيرات  -تمــارة

خازن عمالة الرباط
خازن عمالة تمارة

محمد االدري�سي ،مندوب أمالك الدولة بسـال

عبد الجبار بلعاتي ،نائب مندوب أمالك الدولة
بسال

عمالة سال

خازن عمالة سال

إقليم القنيطرة
إقليم سيدي سليمان

الخازن اإلقليمي بالقنيطرة

عزيزالغزالي ،مندوب أمالك الدولة بالقنيطرة

مندوب مالك الدولة بالخميسات (شاغر)

محمد السقيفي ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالقنيطرة
رشيد الهراق ،نائب مندوب أمالك الدولة بالقنيطرة
مكلف بإقليم سيدي سليمان
عبد الجليل بنصبر ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالخميسات

إقليم الخميسات

الخازن اإلقليمي بالخميسات
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رشيد بومريش ،مندوب أمالك الدولة
بسيدي قاسم

عبد العزيزبوقرينة ،نائب مندوب أمالك الدولة
بسيدي قاسم

إقليم سيدي قاسم

الخازن اإلقليمي بسيدي قاسم

رشيد قريب ،مندوب أمالك الدولة بمراكش

شريفة الغرباوي ،نائبة مندوب أمالك الدولة
بمراكش

عمالة مراكــش
إقليم شيشاوة
إقليم الحوز

خازن عمالة مراكش
الخازن اإلقليمي بشيشاوة

محمد بوزكني ،مندوب أمالك الدولة بقلعة
السراغنة

محمد شريف ،نائب مندوب أمالك الدولة بقلعة
السراغنة

إقليم قلعة السراغنة
إقليم الرحامنة

الخازن اإلقليمي بقلعة
السراغنة

حسن القايدي  ،مندوب أمالك الدولة بآسفي

عماد الدغوش ،رئيس مصلحة البرمجة والتعاقد
باملديرية الجهوية ألمالك الدولة بمراكش

إقليم آسفي
إقليم اليوسفية

الخازن اإلقليمي بآسفي

مندوب أمالك الدولة ببني مالل (شاغر)

زكرياء البلعيدي ،نائب مندوب أمالك الدولة ببني
مالل

إقليم بني مالل
إقليم أزيالل
إقليم الفقيه بن صالح

الخازن اإلقليمي ببني مالل
الخازن اإلقليمي بأزيالل

زكريا بازين  ،مندوب أمالك الدولة بخريبكة

يونس املرابط ،نائب مندوب أمالك الدولة بخريبكة

إقليم خريبكة

الخازن اإلقليمي بخريبكة

محمد املودن ،مندوب أمالك الدولة بخنيفرة

نورالدين املتقي ،نائب مندوب أمالك الدولة
بخنيفرة

إقليم خنيفرة

الخازن اإلقليمي بخنيفرة

ابراهيم شاكير ،مندوب أمالك الدولة بالصويرة

عبد الواحد التكاني  ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالصويرة

إقليم الصويرة

الخازن اإلقليمي بالصويرة

أشرف البقالي القاسمي ،مندوب أمالك الدولة
بطنجة

ربيع التقال ،نائب مندوب أمالك الدولة بطنجة

عمالة طنجة  -أصيلة
إقليم الفحص أنجرة

خازن عمالة طنجة

حسن الصفار ،مندوب أمالك الدولة بالعرائش

حميد الوهابي ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالعرائش

إقليم العرائش

الخازن اإلقليمي بالعرائش

محمد سعيد بن عياد ،نائب مندوب أمالك الدولة
بتطوان مكلف بإقليمي شفشاون ووزان

إقليم تطوان
إقليم شفشاون
عمالة املضيق  -الفنيدق
إقليم وزان

الخازن اإلقليمي بتطوان
الخازن اإلقليمي بشفشاون
الخازن اإلقليمي بسيدي قاسم

خلوق أزهر ،نائب مندوب أمالك الدولة بالحسيمة

إقليم الحسيمة

الخازن اإلقليمي بالحسيمة

فؤاد أمين الغلبزوري  ،مندوب أمالك الدولة
بتطوان

نوفل الكرتي ،مندوب أمالك الدولة بالحسيمة

عبد االاله بنجيدى ،نائب مندوب أمالك الدولة
بتطوان

عبد الصادق فراح ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالدارالبيضاء مكلف ب :
عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا ؛
عمالة مقاطعات الفداء  -مرس السلطان ؛
عمالة مقاطعة الحي الحسني ؛
عمالة مقاطعة عين الشق.

عمالة الدارالبيضاء

خازن عمالة الدارالبيضاء
الوسط الغربي
خازن عمالة الدارالبيضاء
الوسط الشرقي
خازن عمالة الدارالبيضاء
الشمال
خازن عمالة الدارالبيضاء
الجنوب

رشيد الحاميدي ،مندوب أمالك الدولة بالنواصر -مديونة

زهرة العاشقي ،نائبة مندوب أمالك الدولة
بالنواصر -مديونة

إقليم النواصر
إقليم مديونة

خازن عمالة الدارالبيضاء
الوسط الغربي
خازن عمالة الدارالبيضاء
الوسط الشرقي
خازن عمالة الدارالبيضاء
الشمال
خازن عمالة الدارالبيضاء
الجنوب

خالد بكوري  ،مندوب أمالك الدولة باملحمدية

اسماعيل الشعيبي ،نائب مندوب أمالك الدولة
باملحمدية

عمالة املحمدية
إقليم بنسليمان

خازن عمالة املحمدية
الخازن اإلقليمي ببنسليمان

عبد الرحيم بوعاللة  ،مندوب أمالك الدولة
بالدارالبيضاء

فتح الـله مجاد ،نائب مندوب أمالك الدولة بالدار
البيضاء مكلف ب :
 عمالة مقاطعات موالي رشيد ؛ عمالة مقاطعات ابن مسيك ؛ عمالة مقاطعات سيدي البرنو�صي ؛ -عمالة مقاطعات عين السبع  -الحي املحمدي ؛

عدد 14 - 6863جر 14ر (( 14رام (9م ((9

الجريدة الرسمية

1347

مصطفى يون�سي ،مندوب أمالك الدولة بسطات

عادل بلعربي ،رئيس مصلحة البرمجة والتعاقد
باملديرية الجهوية ألمالك الدولة بالدارالبيضاء

إقليم سطات
إقليم برشيد

الخازن اإلقليمي بسطات

محمد حسان البالوي  ،مندوب أمالك الدولة
بالجديدة

املصطفى زهران ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالجديدة

إقليم الجديدة
إقليم سيدي بنور

الخازن اإلقليمي بالجديدة

ألطاف لوكيلي ،نائبة مندوب أمالك الدولة بوجدة

عمالة وجدة-أنجاد
إقليم جرادة
إقليم تاوريرت
إقليم جرسيف
إقليم فجيج

خازن عمالة وجدة
الخازن اإلقليمي بتاوريـرت
الخازن اإلقليمي ببوعرفة

عمرالرابحي ،مندوب أمالك الدولة بالناضور

أسماء أشركي ،املندوبة املكلفة بخلية التسوية
بالناضور

إقليم الناضور
إقليم الدريوش

الخازن اإلقليمي بالناضور

ادريس موفنين  ،مندوب أمالك الدولة ببركان

جمال معنان ،نائب مندوب أمالك الدولة ببركان

إقليم بركان

الخازن اإلقليمي ببركان

عمالة فاس
إقليم موالي يعقوب
إقليم صفرو
إقليم بوملان

خازن عمالة فاس
الخازن اإلقليمي بصفرو
الخازن اإلقليمي بميسور

محمد الزهري  ،مندوب أمالك الدولة بمكناس

خديجة النعومية ،نائبة مندوب أمالك الدولة
بمكناس

عمالة مكناس
إقليم الحاجب
إقليم إفران

خازن عمالة مكناس
الخازن اإلقليمي بالحاجب
الخازن اإلقليمي بإفران

مصطفى الزهيدي  ،مندوب أمالك الدولة بتاونات

طارق الجبلي ،نائب مندوب أمالك الدولة بتاونات

إقليم تاونات

الخازن اإلقليمي بتاونات

عبد القادرغربي ،مندوب أمالك الدولة بتازة

أحمد كريمط ،نائب مندوب أمالك الدولة بتازة

إقليم تازة

الخازن اإلقليمي بتازة

عمربن داود  ،مندوب أمالك الدولة بالرشيدية

اسماعيل ابن مدان ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالرشيدية

إقليم الرشيدية
إقليم ميدلت

الخازن اإلقليمي بالرشيدية

محمد علي فيرا  ،مندوب أمالك الدولة بورزازات

بدرقريش ،نائب مندوب أمالك الدولة بورزازات

إقليم ورزازات
إقليم زاكورة
إقليم تنغير

الخازن اإلقليمي بورزازات

مندوب أمالك الدولة بأكادير(شاغر)

عبد الكريم امجوض ،نائب مندوب أمالك الدولة
بأكادير

عمالة أكادير-إداوتنان
عمالة إنزكان  -آيت ملول
إقليم اشتوكة  -آيت باها

خازن عمالة أكادير

كريم درقاوي  ،مندوب أمالك الدولة بتيزنيت
بالنيابة

أحمد بوكدال ،مندوب أمالك الدولة بتارودانت

إقليم تيزنيت

الخازن اإلقليمي بتيزنيت

أحمد بوكدال  ،مندوب أمالك الدولة بتارودانت

عبد الـله إكنساس ،نائب مندوب أمالك الدولة
بتارودانت

إقليم تارودانت
إقليم طاطا

الخازن اإلقليمي بتارودانت
الخازن اإلقليمي بطاطا

مندوب أمالك الدولة بكلميم (شاغر)

علي السماللي ،رئيس مصلحة البرمجة والتعاقد
باملديرية الجهوية ألمالك الدولة بكلميم

إقليم كلميم
إقليم طانطان
إقليم أسا  -الزاك
إقليم سيدي إفني

الخازن اإلقليمي بكلميم
الخازن اإلقليمي بطانطان
الخازن اإلقليمي بأسا  -الزاك
الخازن اإلقليمي بكلميم

الناجم ضريف ،مندوب أمالك الدولة بالعيون

الحسن بلواد ،رئيس مصلحة البرمجة والتعاقد
باملديرية الجهوية ألمالك الدولة بالعيون

إقليم العيون
إقليم السمارة
إقليم بوجدور
إقليم طرفاية

الخازن اإلقليمي بالعيون
الخازن اإلقليمي بالسمارة
الخازن اإلقليمي ببوجدور

عبد الجليل حمدون  ،مندوب أمالك الدولة
بالداخلة

عادل أبو القائد ،رئيس مصلحة البرمجة والتعاقد
باملديرية الجهوية ألمالك الدولة بالداخلة

إقليم وادي الذهب
إقليم أوسرد

الخازن اإلقليمي بالداخلة

حافظ بولرباح  ،مندوب أمالك الدولة بوجدة

رشيد النزاغي ،نائب مندوب أمالك الدولة بوجدة
مكلف بإقليمي تاوريرت وجرسيف
عمرالشهدي ،نائب مندوب أمالك الدولة بوجدة
مكلف بإقليم فجيج

سيدي حميد االدري�سي بوغنبور ،مندوب أمالك
الدولة بفاس

علي بعيش ،نائب مندوب أمالك الدولة بفاس
ميمون بويدرى ،نائب مندوب أمالك الدولة بفاس
مكلف بإقليم بوملان

املادة الثانيـة - .ينشـر هـذا القـرار بالجريـدة الرسميـة وينسخ القرار رقم  1546.19الصادر في  24من شعبان 1440
( 30أبريل  )2019بتفويض االمضاء.
وحرر بالرباط في  5ربيع اآلخر  2( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4187.19صادرفي  5ربيع اآلخر 2( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيـراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال  30( 1429أكتوبر )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب
الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر  )1931بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات
كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر  5( 1394مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.97.1053الصادر في  4شوال  2( 1418فبراير  )1998املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال
السيارات الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قـرر ما يـلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده اإلمضاء نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر الصادرة
للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة وعلى الوثائق املتعلقة بالترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة قصد
التنقل لحاجات املصلحة خارج املكان املعينين للعمل به وكذا على الوثائق التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين كل حسب 
اختصاصه الترابي :
 شهادة األجرة ؛ شهادة العالوة ؛ شهادة العمل ؛ مقرر العطلة اإلدارية ؛ مقرر العطلة االستثنائية ؛ مقرر رخصة الوالدة ؛ -إنذاراملوظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة.
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املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  1547.19الصادر في  24من شعبان 1440
( 30أبريل  )2019بتفويض اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  5ربيع اآلخر  2( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4189.19صادر في
 5ربيع اآلخر  2( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة
باملهام املنوطة بهم ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :
 سعيد خاملدني ،املديرالجهوي ألمالك الدولة بالرباط ؛ علي الزواكي ،املديرالجهوي ألمالك الدولة بمراكش ؛ محسن كتامي ،املديرالجهوي ألمالك الدولة بطنجة ؛ حفيظ الحر ،املديرالجهوي ألمالك الدولة بالدارالبيضاء ؛ محمد الزاوي ،املديرالجهوي ألمالك الدولة بوجدة ؛ عبد الصمد املناني ،املديرالجهوي ألمالك الدولة بفاس ؛ موالي ادريس العمري علوي ،املديرالجهوي ألمالك الدولة بأكادير؛ هشام أبو الضياء ،املديرالجهوي ألمالك الدولة بالعيون.املادة الثانية
يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله املصادقة على صفقات
األشغال أو التوريدات أو الخدمات املتعلقة باملديريات الجهوية
ألمالك الدولة التي يشرفون عليها وكذا فسخها.
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املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3322.18
الصادر في  22من ذي الحجة  3( 1439سبتمبر  )2018بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في  5ربيع اآلخر  2( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

ق ــرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4190.19صادرفي
 5ربيع اآلخر 2( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة
باملهام املنوطة بهم ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :
 والعيد غازي ،املديرالجهوي ألمالك الدولة ببني مالل ؛ محمود البافور ،املديرالجهوي ألمالك الدولة بكلميم ؛ ر�ضى املسلمي ،املديرالجهوي ألمالك الدولة بالداخلة ؛ عمربن داود ،املديرالجهوي ألمالك الدولة بالرشيدية بالنيابة.املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2684.19
الصادر في  19من ذي القعدة  22( 1440يوليو  )2019بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  5ربيع اآلخر  2( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1352

الجريدة الرسمية

ق ــرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4188.19صادرفي
 14من ربيع اآلخر 11( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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 القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ  28من محرم 1421
( 3ماي  )2000وال سيما املادة  8منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املـادة األولى
يفـوض إلى السيـد عبد اللطيف العمراني ،مدير أمالك الدولة ،اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع
الوثائق املتعلقة بالحساب املرصد ألمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.009
الحامل عنوان «صندوق اإلصالح الزراعي».
املادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني اإلمضاء أو التأشير على
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد في إطار الحساب املرصد ألمور
خصوصية رقم  3.2.0.0.1.13.009الحامل عنوان «صندوق اإلصالح
الزراعي».
املـادة الثالثة
يفـوض إلى السيـد عبد اللطيف العمراني اإلمضاء أو التأشير
على جميع الوثائق املتعلقة بالحساب املرصد ألمور خصوصية
رقم  3.2.0.0.1.13.003الحامل عنوان «الحساب الخاص باستبدال
أمالك الدولة».
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املادة الرابعة
يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني اإلمضاء أو التأشير على
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد في إطار الحساب املرصد ألمور
خصوصية رقم  3.2.0.0.1.13.003الحامل عنوان «الحساب الخاص
باستبدال أمالك الدولة».
املادة الخامسة
يفـوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني اإلمضاء أو التأشير على
بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل وتذييلها بصيغة التنفيذ وذلك
فيما يتعلق :
 باملوارد املدرجة بالحساب املرصد ألمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.003الحامل عنوان «الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة» ؛
 بعائدات وموارد أمالك الدولة املدرجة بامليزانية العامة :•الفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة   8800طبيعة املورد : 10
بيع عقارات مخزنية قروية ؛
•الفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة  8800طبيعة املورد : 20
دخول أمالك الدولة (اإليجار والتكاليف اإليجارية إلخ) ؛
•الفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة   8800طبيعة املورد : 40
النسبة املائوية املتحصلة من البيوعات واإليجارات العامة ؛
•الفصل   1.1.0.0.0.13.000املصلحة   8800طبيعة املورد : 50
حصيلة بيع  املنقوالت و الحطام و املعدات غير املستعملة ؛
•الفصل   1.1.0.0.0.13.000املصلحة   8800طبيعة املورد : 60
مـوارد متنوعـة.
املـادة السادسة
إذا تغيب السيد عبد اللطيف العمراني أو عاقه عائق أسند
التفويض املشار إليه في املادتين األولى والثانية أعاله إلى السادة عبد
اللـه همو وطارق العسري وجواد بواخري ،املتصرفون من الدرجة
األولى وهشام اشباني ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ومراد
التلوحي ،املتصرف من الدرجة الثانية.
املادة السابعة
إذا تغيب السيد عبد اللطيف العمراني أو عاقه عائق أسند
التفويض املشار إليه في املادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار إلى
السادة عبد اللـه همو وطارق العسري وعبد الرحيم البح�صي،
املتصرفون من الدرجة األولى والسيدة فدوى الشريف الجرفاوي،
املتصرفة من الدرجة األولى والسيد هشام اشباني ،املهندس الرئيس
من الدرجة املمتازة والسيد مراد التلوحي ،املتصرف من الدرجة
الثانية .كما ينوب عنه كل من :

الجريدة الرسمية
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 السيدين محمد نبيل حرزان ومصطفى بوستى ،املتصرفين منالدرجة األولى وذلك فيما يخص :

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 ؛

• الدفعات املنجزة من طرف مصالح الدولة واملؤسسات العمومية
قصد اقتناءات عقارية لفائدتها ؛

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 ؛

• نفقات االقتناءات العقارية والصوائراملختلفة املتعلقة بها ؛

• الدفعات املنجزة من طرف املصالح العمومية قصد تخصيص
أمالك الدولة ؛
• مصاريف إعداد عقود االقتناءات العقارية.
 السيد محمد بوعياد ،املتصرف من الدرجة األولى وذلك فيمايخص املبالغ املرجعة من ثمن البيع أو من األداءات الجزئية.
 السيد الحسن أولياس ،املتصرف من الدرجة األولى وذلك فيمايخص :
• تسوية وتنفيذ القرارات القضائية واإلدارية ؛
•املبالغ املرجعة من ثمن البيع أو من األداءات الجزئية ؛
•األتعاب.
املادة الثامنة
إذا تغيب السيد عبد اللطيف العمراني أو عاقه عائق أسند
التفويض املشار إليه في املادة الخامسة أعاله إلى السادة عبد اللـه
همو وطارق العسري وجواد بواخري ،املتصرفون من الدرجة األولى
وهشام اشباني ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة و مراد التلوحي،
املتصرف من الدرجة الثانية.
املادة التاسعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1544.19
الصادر في  24من شعبان  30( 1440أبريل  )2019بتفويض اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  14من ربيع اآلخر  11( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

ق ـرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة  رقم  4192.19صادر في
 14من ربيع اآلخر  11( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى ال ـمــرسوم رق ــم  2.97.1053الص ــادر في  4شوال 1418
( 2فبراير  )1998املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات
الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني ،مدير أمالك الدولة،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني اإلمضاء أو التأشير على
جميع الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين التابعين ملديرية أمالك
الدولة.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني اإلمضاء على األوامر
الصادرة للموظفين التابعين ملديرية أمالك الدولة للقيام بمأموريات
داخل تراب اململكة وكذا الوثائق املتعلقة بالترخيص لهم الستعمال
سياراتهم الخاصة قصد التنقل لحاجات املصلحة خارج املكان
املعينين للعمل به.
املادة الرابعة
يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني املصادقة على صفقات
األشغال أو التوريدات أو الخدمات املتعلقة بمديرية أمالك الدولة
وكذا فسخها.
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الجريدة الرسمية
املادة الخامسة

إذا تغيب السيد عبد اللطيف العمراني أو عاقه عائق أسند
التفويض املشار إليه في املواد األولى والثانية والثالثة والرابعة من
هذا القرار  إلى السيد عبد الرحيم البح�صي ،املتصرف من الدرجة
األولى ،كما يسند التفويض موضوع املادتين األولى والثانية أعاله إلى
السيد نور الدين بشيري ،املتصرف من الدرجة األولى والتفويض
موضوع املادتين األولى والثالثة أعاله إلى السيدة فدوى الشريف
الجرفاوي ،املتصرفة من الدرجة األولى.
املادة السادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2817.18
الصادر في  18من ذي الحجة  30( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في  14من ربيع اآلخر  11( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

ق ــرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4193.19صادرفي
 14من ربيع اآلخر 11( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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  2.19.956الصادر في في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة
باملهام املنوطة بهم بمديرية أمالك الدولة ما عدا املراسيم والقرارات
التنظيمية :
 عبد الله همو ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف بالقطبالقانوني وحماية الرصيد العقاري ؛
 طارق العسري ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف بقطباالستثماروتثمين الرصيد العقاري والتنسيق مع الشبكة ؛
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 هشام اشباني ،رئيس قسم تثمين الرصيد العقاري ؛ محمد بوعياد ،رئيس قسم الخواص ؛ جواد بواخري ،رئيس قسم االستثمار؛ محمد نبيل حرزان ،رئيس قسم الشركاء العامون ؛ محمد مندر ،رئيس قسم تصفية املمتلكات ؛ رئيس قسم حماية الرصيد العقاري (شاغر) ؛ الحسن أولياس ،رئيس مصلحة حماية أمالك الدولة ؛ مصطفى بوستى ،رئيس مصلحة التجهيزات العمومية بالنيابة.املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1545.19
الصادر في  24من شعبان  30( 1440أبريل  )2019بتفويض اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  14من ربيع اآلخر  11( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4155.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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 املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.93.44الصادر في  7ذي القعدة 1413
( 29أبريل  )1993املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما
املادة الخامسة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،

الجريدة الرسمية
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قرر ما يلي :
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املادة األولى

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4157.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء

يفوض إلى السيد زهير الشرفي ،الكاتب العام لوزارة االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به
ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

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

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2796.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4156.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد فوزي لقجع ،مدير امليزانية ،اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق
املتعلقة باملهام املنوطة به ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية

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 ؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2805.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.

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

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

قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد العالي البرية ،املفتش العام للمالية ،اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على
جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به ما عدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2812.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4158.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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 والسيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
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الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
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قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يفوض إلى السيدة فوزية زعبول ،مديرة الخزينة واملالية
الخارجية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بها ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية.

يفوض إلى السيد عبد الرحمان الصمار ،مدير املنشآت العامة
والخوصصة بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على
جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به ما عدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2810.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.

يفوض إلى السيد عبد الرحمان الصمار اإلمضاء على قرارات
تعيين وإعفاء مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة ومقررات تعيين
وإعفاء الخزنة املكلفين باألداء واألعوان املحاسبين لدى املؤسسات
واملنشآت العامة وكذا مقررات تعيين وإعفاء الوكالء املفوضين لدى
الخزنة املكلفين باألداء.

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

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4159.19صادر في
 27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املادة الثالثة
يفوض إلى السيد عبد الرحمان الصمار املصادقة على صفقات
الخدمات املتعلقة بالتدقيق املبرمة من طرف مصالح مديرية املنشآت
العامة والخوصصة وكذا فسخها.
املادة الرابعة
يفوض إلى السيد نور الدين الرملي ،املهندس الرئيس من الدرجة
املمتازة ،اإلمضاء  على صفقات الخدمات املتعلقة بالتدقيق املبرمة
من طرف مصالح مديرية املنشآت العامة والخوصصة.

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

املادة الخامسة

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 ؛

إذا تغيب السيد عبد الرحمان الصمار أو عاقه عائق أسند
التفويض املشار إليه في املادة الثالثة أعاله إلى السيد نور الدين
الرملي ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة.

وعلى القانون رقم  69.00املتعلق باملراقبة املالية للدولة على
املنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.03.195بتاريخ  16من رمضان  11( 1424نوفمبر  )2003؛
وعلى املرسوم رقم  2.02.121الصادر في  24من شوال 1424
( 19ديسمبر  )2003املتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة
والخزنة املكلفين باألداء لدى املنشآت العامة وهيئات أخرى ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،

املادة السادسة
إذا تغيب السيد نورالدين الرملي أو عاقه عائق أسند التفويض
املشار إليه في املادة الرابعة أعاله إلى السيدتين زينب العلوي ،املتصرفة
من الدرجة األولى املكلفة بالتنظيم واملوارد ومريم الحلوي ،املتصرفة
من الدرجة الثانية ،رئيسة مصلحة الشؤون العامة بمديرية املنشآت
العامة والخوصصة.
املادة السابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2808.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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الجريدة الرسمية

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4161.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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 والسيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح ا إلدارة على جميع الوثائق
املتعلقة باملهام املنوطة بهم بمديرية املنشآت العامة والخوصصة ما
عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :
 نجاة صاهر ،املتصرفة من الدرجة األولى ؛ العيا�شي تراص ،مفتش املالية من الدرجة املمتازة ؛ عبد العزيز سميح ،املتصرف من الدرجة األولى ؛ عالل طوطس ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ؛ ليلى بوفوس ،املتصرفة من الدرجة األولى ؛ نور الدين الرملي ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ؛ البوراقي ادريس ،رئيس قسم املاء والطاقة واملعادن ؛ هشام املدغري ،رئيس قسم البنيات التحتية ؛ -عادل باجا ،رئيس قسم القطاعات االجتماعية والتربوية ؛
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 مصطفى بوخو ،رئيس قسم التدبير النشيط للمحفظة العمومية ؛ لبنى مراد ،رئيسة قسم الفالحة والصناعة الفالحية والصناعة؛ فاتحة بلغيتي ،رئيسة قسم التدقيق والتقييم ؛ عبد الحق شالل ،رئيس قسم التدقيق الداخلي ؛ فدوى جزوليت ،رئيسة قسم اإلسكان والتعميروالتجارة والسياحة ؛ زينب العلوي ،املتصرفة من الدرجة األولى ،املكلفة بقسم التنظيمواملوارد ؛
 سعيد بنجلول ،رئيس مصلحة اإلنتاج ؛ نادية بوخرواعة ،رئيسة مصلحة النقل الطرقي ؛ سمية البوكيلي ،رئيسة مصلحة النقل الجوي والبحري ؛ ربيع العابد العمراني ،رئيس مصلحة االستثمار الفالحي؛ خالد فرج ،رئيس مصلحة الفالحة ؛ نوال الصغداوي ،رئيسة مصلحة الصناعة والصناعة الفالحية ؛ ندى أقضاض ،رئيسة مصلحة اإلسكان ؛ نجالء الرويجل ،رئيسة مصلحة التهيئة والتعمير ؛ عزيز لوباني ،رئيس مصلحة املرافق االجتماعية ؛ بوزيان العربي ،رئيس مصلحة مرافق التربية والصحة ؛ عبد السالم الفراوي ،رئيس مصلحة مرافق التكوين واإلعالم ؛ مراد لكحل ،رئيس مصلحة األنظمة األساسية ملستخدمياملؤسسات واملنشآت العامة ؛
 محمد محويص ،رئيس مصلحة التعاقد ؛   لحسن أبو النور ،رئيس مصلحة اإلعالميات ؛ سلوى الفكيكي ،رئيسة مصلحة التنميط املحاسبي ؛ -عبد السالم أبو الفتح ،رئيس مصلحة عمليات الخوصصة ؛

 زائيدي حسان ،رئيس قسم الدراسات القانونية واألنظمةاألساسية واملساطر؛

 -محمد بن عطية األندل�سي ،رئيس مصلحة الدراسات والتقييم ؛

 -احمد بالفاهمي ،رئيس قسم البرمجة والتعاقد ؛

 -محمد زهير بوعقيل ،رئيس مصلحة التتبع ؛

 -مصطفى شيخي ،رئيس قسم النظم املعلوماتية ؛

 سلوى السو�سي العبداللوي ،رئيسة مصلحة الدراساتاالستراتيجية ؛

 نادية غطو�سي ،رئيسة قسم الشراكة بين القطاعين العاموالخاص ؛

 -فيصل بنلخريبشية ،رئيس مصلحة تقييم وتتبع األداء ؛

 -إيمان الراي�سي ،رئيسة قسم الخوصصة ؛

 -حاتم االنصاري ،رئيس مصلحة إعادة الهيكلة والتصفية ؛
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 نزهة فرج ،رئيسة مصلحة املساطر؛ مريم الحلوي ،رئيسة مصلحة الشؤون العامة ؛ مليكة خلفي ،املتصرفة من الدرجة األولى ،املكلفة بتنسيق أنشطةالتكوين واملوظفين ؛
 -ادريس بلمو ،رئيس مصلحة البحث ؛
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق
املتعلقة باملهام املنوطة بهم بمديرية الخزينة واملالية الخارجية ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية :

 -نجاح الكانون ،رئيسة مصلحة التوزيع ؛

 -مليكة ضيف ،املتصرفة من الدرجة األولى ؛

 -نعيمة الشرقي ،رئيسة مصلحة مرافق التربية والصحة ؛

 -الجياللي كنزي ،مفتش املالية من الدرجة االستثنائية ؛

 -سارة بهيج ،رئيسة مصلحة تتبع املنشآت بعد تحويلها ؛

 -الحسن الدز ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ؛

 -عواطف البريكي ،رئيسة مصلحة الهيآت املحاسبية ؛

 -النعمان العصامي ،املتصرف من الدرجة األولى ؛

 سليمة حاتم ،رئيسة مصلحة تمويل املؤسسات واملنشآتالعمومية ؛

 -عبد العلي الدباغ ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ؛

 سلوى سعودي ،رئيسة مصلحة تتبع مخاطراملؤسسات واملقاوالتالعمومية ؛
 سعد العماري ،رئيس مصلحة مواكبة مرصد آجال األداء.املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2809.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

ق ــرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4162.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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 والسيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،

 املصطفى بناني ،رئيس قسم املالية العامة ؛ عثمان الحلو ،رئيس قسم التحليل النقدي واليقظة االستراتيجية ؛ محمد املكروم ،رئيس قسم ميزان األداءات ؛ خالد كن�سي ،رئيس قسم الشؤون املتعددة األطراف ؛ ابراهيم الشوقي ،رئيس قسم العالقات مع أوروبا ؛ محمد عبد الصمد الحمراوي ،رئيس قسم العالقات مع العالمالعربي واإلسالمي وبلدان آسيا وأمريكا ؛
 هشام الطالبي ،رئيس قسم التمويل القطاعي واإلدماج املالي ؛ سميرلحلو ،رئيس قسم سوق الرساميل ؛ عزيزعلوان ،رئيس قسم النشاط البنكي واالستقراراملالي ؛ سمية الصابونجي ،رئيسة قسم الدين الداخلي ؛ عبد الحاكم اجواهري ،رئيس قسم السوق املالي الدولي وتدبيراملخاطر؛
 محمد نور الدين األزرق ،رئيس قسم نظام املعلومات والدعم ؛عبد الجليل الحافر ،رئيس قسم التأمينات واالحتياط االجتماعي ؛
 عبد الكريم عشير ،رئيس قسم العالقات مع إفريقيا ؛ سعاد العمرتي ،رئيسة مصلحة توقعات الخزينة العمومية ؛ جيهان حريري ،رئيسة مصلحة التحليل النقدي ؛ ناصرشوقي ،رئيس مصلحة تحليل وتوقعات ميزان األداءات ؛ عبده العزيزي ،رئيس مصلحة اتفاقيات حماية وتشجيع االستثمار؛ -مريم بنعلي ،رئيسة مصلحة املؤسسات الدولية ؛

عدد 14 - 6863جر 14ر (( 14رام (9م ((9

الجريدة الرسمية

 بديعة ستة ،رئيسة مصلحة املنظمات اإلقليمية ؛ لبنى ملحمدي علوي ،رئيسة مصلحة العالقات مع بلدان أوروبا ؛ سعاد ملوك ،رئيسة مصلحة االلتقائية القانونية مع االتحاداألوروبي ؛
 محسن صافي ،رئيس مصلحة العالقات مع املغرب العربي والبلدانالعربية واإلسالمية ؛
 زكرياء الحرميري ،رئيس مصلحة الشؤون اإلفريقية املتعددةاألطراف ؛
 بو عبد الـله بلحاج ،رئيس مصلحة العالقات مع آسيا وأمريكا ؛ زكرياء نشيد ،رئيس مصلحة آليات التمويل القطاعي ؛ لالعائشة البوعناني ،رئيسة مصلحة آليات تمويل املقاوالتالصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة ؛
 نادية بوبل ،رئيسة مصلحة مؤسسات السوق ؛ حكيمة مفتاح ،رئيسة مصلحة األدوات املالية ؛ جيهان املنزهي ،رئيسة مصلحة األبناك ؛ محمد كيران ،رئيس مصلحة املؤسسات املالية والدراسات ؛ توفيق اركيتي ،رئيس مصلحة تتبع عمليات السوق ؛ نعيمة أكبول ،رئيسة مصلحة إحصاءات املالية العامة ؛ املصطفى آيت الحيمر ،رئيس مصلحة مراقبة وتتبع املخاطر؛ غسان مرحوم ،رئيس مصلحة الدين املضمون ؛ محمد عمراني ،رئيس مصلحة تدبيراملخاطر؛ إيمان املعروفي ،رئيسة مصلحة تطويراألنظمة املهنية واملعلومياتالتقريرية ؛
 فاطمة الزهراء هان ،رئيسة مصلحة تدبيراألنظمة واالستغالل ؛ نبيل فتواكي ،رئيس مصلحة الشؤون العامة ؛ اللة مريم الحران ،رئيسة مصلحة االتصال والتنظيم ؛ صفاء الطالبي ،رئيسة مصلحة التأمينات ؛ نوعمة الزنايدي ،رئيسة مصلحة االحتياط االجتماعي ؛ محمد اإلدري�سي ،رئيس مصلحة العالقات مع االتحاد األوروبي ؛ سلوى وسيف ،رئيسة مصلحة املؤسسات املالية العمومية ؛ سهام تمزارت ،رئيسة مصلحة الدين الثنائي ؛ -لحسن دانون ،رئيس مصلحة االدخاراملؤسساتي ؛

1359

 عبد الرحيم الشتيوي ،رئيس مصلحة الشؤون اإلفريقية الثنائيةواإلقليمية ؛
 لبنى فكاك ،رئيسة مصلحة السوق املالي الدولي ؛ سعيدة الوتري ،رئيسة مصلحة اإلدماج املالي ؛ أنس نصفي ،رئيس مصلحة أنظمة التقاعد ؛ أسامة الشالف ،رئيس مصلحة تدبير آليات التعاون التقني معاالتحاد األوروبي ؛
 سهام السويهل ،رئيسة مصلحة تنظيم العمليات التجارية واملالية ؛ مريم العرفاوي ،رئيسة مصلحة تتبع وتحليل التقييمات االقتصاديةالدولية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2811.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قـ ـ ــرارل ــوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4163.19صادر
في  27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة
باملهام املنوطة بهم بمديرية امليزانية ما عدا املراسيم والقرارات
التنظيمية :
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 عزالدين كموح ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة؛ عبد السالم بنعبو ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ؛ يوسف فرحات ،املتصرف من الدرجة األولى ؛ أحمد برادة ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ؛ -عزيزالخياطي ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى ؛
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 جيهان الهبطي اإلدري�سي ،رئيسة مصلحة الصحة والتنميةاالجتماعية ؛
 محمد بوزفور ،رئيس مصلحة الشبيبة والرياضة والشؤونالثقافية ؛
 ليلى بوعوينات ،رئيسة مصلحة مرافق السيادة ؛ -مريم املعروفي  ،رئيسة مصلحة إدارة الدفاع الوطني ؛

 بناصر بولرباح ،رئيس قسم القطاع الفالحي والصيد البحريودعم األسعار؛

 -عزيزالبكوري ،رئيس مصلحة التجهيزوالنقل ؛

 -زكرياء العاطفي ،رئيس قسم التعليم والتكوين املنهي والتشغيل ؛

 -صفاء السعيدي ،رئيسة مصلحة السكنى والتعمير؛

 -سعيد عدي ،رئيس قسم القطاعات االجتماعية ؛

 -مراد املنصوري ،رئيس مصلحة إعداد التقارير؛

 -نور الدين خنيجر ،رئيس قسم القطاعات اإلدارية ؛

 -يوسف املالحي ،رئيس مصلحة موظفي الدولة والجماعات الترابية ؛

 -عبد السالم جوريو ،رئيس قسم قطاعات التجهيزات األساسية ؛

 -غزالن الزرهوني ،رئيسة مصلحة مستخدمي املؤسسات العامة ؛

 زكرياء حليم ،رئيس قسم موظفي الدولة والجماعات الترابيةواملؤسسات العامة ؛

 محمد إحسان ،رئيس مصلحة مؤسسات التكوين واألعواناملتعاقدين ؛

 عبد الـله بوهوش ،رئيس قسم املعاشات ؛ -محمد ملجون ،رئيس قسم نظام املعلومات؛

 املصطفى آيت عي�سى  ،رئيس مصلحة الدراسات العامة لألنظمةاألساسية واألجور واإلحصائيات ؛

 -مرية اسيبل ،رئيسة قسم التمويل املتعدد األطراف ؛

 -بسمة السكوتي ،رئيسة مصلحة الدراسات والتشريع ؛

 -موحى بيشا ،رئيس قسم آسيا وإفريقيا وأمريكا والصناديق العربية ؛

 -عزيزهناوي ،رئيس مصلحة األنظمة غيراملساهمة ؛

 -منى بنكرين ،رئيسة قسم برمجة وتقييم مشاريع االستثمار ؛

 -البشيربوعبد الـله ،رئيس مصلحة املعاشات واملساعدات الخاصة ؛

 -عبد الناجي حدة ،رئيس قسم إعداد قانون املالية ؛

 بوشرة عفاري ،رئيسة مصلحة أدوات التحليل واملساعدة علىاتخاذ القرار؛

 -املكي حويزي ،رئيس مصلحة التنمية الفالحية ؛

 -مريم زاهير ،رئيسة مصلحة تدبيراملعلومات ؛

 -بشرى ملباركي ،رئيسة مصلحة املساحات املسقية والصيد البحري ؛

 -رشيد تابث ،رئيس مصلحة تطويراألنظمة املهنية ؛

 -أسماء بوبري ،رئيسة مصلحة دعم األسعاروتحديد التعريفة ؛

 -عبد العالي فتحي ،رئيس مصلحة االستغالل واملساندة ؛

 -سناء شاركو ،رئيسة مصلحة القطاعات االقتصادية ؛

 -نجم بوزوبع ،رئيس مصلحة الشؤون العامة ؛

 -أمال بوكالطة ،رئيسة مصلحة السياحة والتجارة والصناعة ؛

 السعدية العرو�صي ،رئيسة مصلحة تتبع املوارد املرصودةللجماعات الترابية ؛

 -رشيد رياض؛ رئيس قسم أوروبا ؛

 رشيد الكيحش ،رئيس مصلحة الطاقة واملعادن والصناعةالتقليدية ؛

 -عبد املجيد زوبدي ،رئيس مصلحة الخدمات املساندة ؛

 -سهام املوتشو ،رئيسة مصلحة االستثمار؛

 -عزالدين القباقبي اليعقوبي ،رئيس مصلحة البنك الدولي ؛

 -أمل امليموني ،رئيسة مصلحة التربية الوطنية ؛

 -عمرقدوري ،رئيس مصلحة االتحاد األوروبي ؛

 -محمد ملتوني ،رئيس مصلحة التعليم العالي؛

 -زهيرالبوشيخي ،رئيس مصلحة التمويل الثنائي األوروبي ؛

 -نسيمة رابيح ،رئيسة مصلحة التشغيل والتكوين املنهي ؛

 -محمد ملغاري ،رئيس مصلحة آسيا وإفريقيا وأمريكا ؛
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 هاجر بن عامر ،رئيسة مصلحة تتبع النجاعة امليزانياتية وميزانيةالنوع ؛
 -ليلى مجالل ،رئيسة مصلحة التكوين في مجال اإلصالح امليزانياتي ؛
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وعلى قرار الوزير األول رقم  3.228.74الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  12( 1394يوليو  )1974بتحديد شروط وضع أوامر القيام
بمأموريات في الخارج ؛

 -وفاء صديقي ،رئيسة مصلحة تتبع مشاريع االستثمار؛

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

 -جميل علمي ،رئيس مصلحة تحديد وتقييم مشاريع االستثمار؛

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

 رشيد امللوكي ،رئيس مصلحة قانون التصفية ؛ هاجرالشرقاوي ،رئيسة مصلحة ميزانية املواطن ؛ جميل خويي ،رئيس مصلحة املواكبة واإلرشاد ؛ يوسف الجاري ،رئيس مصلحة بنك معلومات املشاريع ؛ علي عبا�سي ،رئيس مصلحة املاء ؛ هدى الزياني ،رئيسة مصلحة الصناديق العربية.املادة الثانية
ينشر ه ـ ــذا القرار بالجـ ــريـ ــدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2806.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4164.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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 ؛

املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي ،مدير الشؤون اإلدارية
والعامة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة
بتدبير شؤون املوظفين التابعين للمرافق التالية التابعة لوزارة
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة :
 الكتابة العامة للوزارة ؛ املفتشية العامة للمالية ؛ مديرية امليزانية ؛ مديرية الخزينة واملالية الخارجية ؛ مديرية املنشآت العامة والخوصصة ؛ مديرية الشؤون اإلدارية والعامة ؛ مديرية الدراسات والتوقعات املالية ؛ الوكالة القضائية للمملكة.يفوض كذلك إلى السيد محمد الخرمودي اإلمضاء أو التأشير على
جميع الوثائق ذات الصبغة الجماعية واملشتركة املتعلقة بتدبير شؤون
موظفي وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وكذا الوثائق املتعلقة
بانتقالاملوظفينواألعوانبينمديرياتنفسالوزارة  وذلكبعدالتنسيق
فيما بينها.
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املادة الثالثة

املادة الثامنة

يفوض إلى السيد محمد الخرمودي اإلمضاء أو التأشير على
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بوزارة االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2797.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.

املادة الرابعة
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي اإلمضاء على األوامر الصادرة
للموظفين التابعين للمرافق املشار إليها في املادة األولى أعاله للقيام
بمأموريات داخل املغرب.
املادة الخامسة
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي اإلمضاء على األوامر الصادرة
للموظفين التابعين لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة للقيام
بمأموريات خارج املغرب ماعدا املديرين العامين واملديرين املركزيين.
املادة السادسة
إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق أسند التفويض
املشار إليه في املواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار إلى السيد
علي تفرنتي ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة.
املادة السابعة
إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق أسند التفويض
املشار إليه في املادة الثانية أعاله إلى السادة حسن أباني ،رئيس قسم
املوارد البشرية وعبد القادر ضبشاوي ،رئيس مصلحة املركزة
والشؤون العامة وأحمد براق ،رئيس مصلحة تدبير املسارات
والسيدة ناهد قنديل ،رئيسة مصلحة املباريات واالمتحانات املهنية.
ويسند التفويض املشار إليه في املادة الثالثة من هذا القرار إلى
السيدات عزيزة التازي ،رئيسة قسم امليزانية واملحاسبة وخديجة
إدجاير ،رئيسة مصلحة املشتريات ووفاء بن خضراء ،رئيسة
مصلحة   املركزة املحاسبية والسادة نوفل بنعبد السالم ،رئيس
قسم املمتلكات والخدمات املساندة ومحمد فاضل املختاري ،رئيس
مصلحة الحسابات الخصوصية للخزينة والتكاليف املشتركة  
والغازي عيساتي ،رئيس مصلحة امليزانية العامة وياسين العسري،
رئيس مصلحة برمجة امليزانية.
كما يسند التفويض املشار إليه في املادة الرابعة من هذا القرار إلى
السيدين نوفل بنعبد السالم ،رئيس قسم تدبير املمتلكات والخدمات
املساندة و حسن واعدي ،رئيس مصلحة النقل وخدمات الدعم.

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

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4165.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيـراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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 املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية  
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد الحسن واعدي ،رئيس مصلحة النقل وخدمات
الدعم بمديرية الشؤون اإلدارية والعامة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر بتصفية
الفواتير املتعلقة بالنفقات الخاصة باإليواء وتنظيم الحفالت
الرسمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2804.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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الجريدة الرسمية

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4166.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة
باملهام املنوطة بهم بمديرية الشؤون اإلدارية والعامة ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية :
 علي تفرنتي ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ؛ -صونيا حماموش ،املهندسة الرئيسة من الدرجة املمتازة ؛
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 أنس حكم ،رئيس مصلحة الوسائل اللوجيستيكية ؛ خديجة ادجاير ،رئيسة مصلحة املشتريات ؛ محمد فاضل املختاري ،رئيس مصلحة الحسابات الخصوصيةللخزينة والتكاليف املشتركة ؛
 وفاء بن خضراء ،رئيسة مصلحة املركزة املحاسبية ؛ الغازي عيساتي ،رئيس مصلحة امليزانية العامة ؛ ياسين العسري ،رئيس مصلحة برمجة امليزانية.الـمادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2799.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4168.19صادر في
 27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.

 هشام زكاني ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ؛ خالد العسالي ،املتصرف من الدرجة األولى ؛ مليكة والي ،رئيسة قسم التواصل واإلعالم ؛نوال كريمي ،رئيسة قسم التكوين والتعاون ؛ وصال الحاري ،رئيسة قسم نظام املعلومات ؛ عزيزة التازي ،رئيسة قسم امليزانية واملحاسبة ؛ سعيدة كابي ،رئيسة قسم التنظيم ومراقبة التدبير؛ نوفل بنعبد السالم ،رئيس قسم املمتلكات والخدمات املساندة ؛ حسن أباني ،رئيس قسم املوارد البشرية ؛ أحمد براق ،رئيس مصلحة تدبيراملسارات ؛ ناهد قنديل ،رئيسة مصلحة املباريات واالمتحانات املهنية ؛ عبد القادرضبشاوي ،رئيس مصلحة املركزة والشؤون العامة ؛ الحسن واعدي ،رئيس مصلحة النقل وخدمات الدعم ؛ -أنس الشخاوي ،رئيس مصلحة املمتلكات العقارية ؛

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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 ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
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قرر ما يلي :
املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد الخرمودي ،مدير الشؤون اإلدارية
والعامة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق
الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى «القسم اإلداري» التابع لوزارة
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي اإلمضاء أو التأشير على
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بمرفق الدولة املشار إليه في
املادة األولى أعاله.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي املصادقة على صفقات
األشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها املتعلقة بالقسم اإلداري
بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة املعتبر مرفقا للدولة مسيرا
بصورة مستقلة.
املادة الرابعة
إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق ناب عنه السيد
علي تفرنتي ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2802.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4170.19صادر في
 27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
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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  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي ،مدير الشؤون اإلدارية
والعامة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق
الدولة املسير بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي اإلمضاء أو التأشير على
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بمرفق الدولة املشار إليه في
املادة األولى أعاله.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي املصادقة على صفقات
األشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها املتعلقة بمرفق الدولة
املسير بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة.
املادة الرابعة
إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق ناب عنه السيد
علي تفرنتي ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2803.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4171.19صادر في
 27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر  )2019بتفويض
املصادقة على الصفقات.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد الخرمودي ،مدير الشؤون اإلدارية
والعامة ،املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات
املتعلقة بمديرية الشؤون اإلدارية والعامة وكذا فسخها.
املادة الثانية
إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق ناب عنه السيد
علي تفرنتي ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2798.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
املصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4172.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره؛
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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 األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد منصف أدرقاوي ،مدير الدراسات والتوقعات
املالية بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق
املتعلقة باملهام املنوطة به ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
الـمادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2815.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4173.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة
باملهام املنوطة بهم بمديرية الدراسات والتوقعات االقتصادية ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية :
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 عادل هدان ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى ؛ املختارسند ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ؛ أحمد البراهمي ،رئيس مصلحة الشؤون العامة ؛ زينب بربيش ،رئيسة مصلحة املعلوميات.املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2816.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4174.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد قصري ،الوكيل القضائي للمملكة بوزارة
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة باملهام
املنوطة به ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2813.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4175.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد رشيد عبد الرحيم ،رئيس مصلحة الشؤون
العامة بالوكالة القضائية للمملكة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة باملهام
املنوطة به ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2814.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4176.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض السلطة
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ  28من
محرم  3( 1421ماي  )2000؛
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وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تفوض إلى األشخاص اآلتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
 - 1السيد عبد اللـه لخنيݣ ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملديرية الجهوية للضرائب لعمالتي طنجة  -أصيلة واملضيق  -الفنيدق
وأقاليم تطوان والفحص  -أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون
ووزان وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغهاأصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين
أو فرضها بصورة خاطئة ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفماكان مبلغها ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
 اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءاتكيفما كان مبلغها و كذا صوائراملتابعات ؛
 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كانمبلغه.
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 - 2السيد عز الدين اليعقوبي ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملديرية اإلقليمية للضرائب لعمالة املضيق  -الفنيدق وأقاليم تطوان
والحسيمة وشفشاون ووزان وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغهاأصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين
أو فرضها بصورة خاطئة ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفماكان مبلغها ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
 اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءاتكيفما كان مبلغها و كذا صوائراملتابعات ؛
 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كانمبلغه.
 - 3السادة محمد بستة وخالد فرتوتي ،املتصرفان من الدرجة
األولى ومحمد السويحي ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلفون
على التوالي باملصلحة الجهوية األولى لجبايات األشخاص املعنويين
واملصلحة الجهوية الثانية لجبايات األشخاص املعنويين واملصلحة
الجهوية لجبايات األشخاص الطبيعيين لعمالة طنجة  -أصيلة
وإقليمي الفحص  -أنجرة والعرائش والسيدان سعيد مبخوت
ومجيد يوسفي ،املتصرفان من الدرجة األولى املكلفان على التوالي
باملصلحة اإلقليمية األولى للوعاء الضريبي واملصلحة اإلقليمية
الثانية للوعاء الضريبي ألقاليم تطوان وشفشاون ووزان وعمالة
املضيق  -الفنيدق وذلك فيما يخص :
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 إلغاء املبلغ الكلي أوالجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإمادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان
مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  500.000درهم (خمسمائة ألف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  500.000درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 500.000درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا
االقتراح في مبلغ  50.000درهم (خمسون ألف درهم) شامال ألصل
الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  1.000.000درهم
(مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهم).
 - 4السيد مصطفى هدية ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات بالعرائش والسيدة مريم
بوزار ،املتصرفة من الدرجة األولى املكلفة بتقسيمة الضرائب املتعددة
االختصاصات بالقصر الكبير والسيد عبد الرحيم املدني ،املتصرف
من الدرجة الثانية املكلف بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات
بوزان والسيد رشيد فتاح ،املتصرف من الدرجة الثانية املكلف
بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات بشفشاون والسيد
حفيض عيساوي ،املتصرف من الدرجة الثانية املكلف بتقسيمة
الضرائب املتعددة االختصاصات باملضيق  -الفنيدق  -مرتيل وذلك
فيما يخص :

عدد 14 - 6863جر 14ر (( 14رام (9م ((9

 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  50.000درهم
(خمسون ألف درهم).
 - 5السيدتان سميرة السفريوي ،املتصرفة من الدرجة األولى
وفاطمة الزهراء ازروال ،املهندسة الرئيسة من الدرجة األولى والسادة
عبد املجيد بوزايدي وامحمد رفيق ومنير الوريا�شي وعبد الرحمان
الرياني وعادل احسيسن وسمير ابراح وعبد الهادي بنيني ،املتصرفون
من الدرجة األولى املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية الجهوية
للضرائب بطنجة والسادة عبد االله شعبه وأحمد الحاج الطراري
وسعيد املعزوزي ،املتصرفون من الدرجة األولى واعلي اعالي،
املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلفون بتقسيمات الضرائب 
باملديرية اإلقليمية بتطوان وذلك فيما يخص :
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عدد 14 - 6863جر 14ر (( 14رام (9م ((9

 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  5000درهم
(خمسة آالف درهم).
 - 6السيدة جنان البورقادي ،املتصرفة من الدرجة الثانية املكلفة
بمكتب االستقبال والتنسيق باملديرية الجهوية للضرائب بطنجة
والسيدة لطيفة الزرهوني ،املتصرفة من الدرجة الثانية املكلفة
بمكتب االستقبال والتنسيق باملديرية اإلقليمية للضرائب بتطوان
وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  10.000درهم (عشرة آالف درهم).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2436.19
الصادر في  16من ذي القعدة  19( 1440يوليو  )2019بتفويض
السلطة.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4177.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض السلطة
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
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وعلى القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ  28من محرم 1421
( 3ماي  )2000؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تفوض إلى األشخاص اآلتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
 - 1السيد عبد الرزاق عربي ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملديرية الجهوية للضرائب ألقاليم بني مالل وأزيالل والفقيه بن
صالح وخنيفرة وخريبكة وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتهااإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة
خاطئة ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفماكان مبلغها ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
 اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءاتكيفما كان مبلغها وكذا صوائـراملتابعات ؛
 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
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 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كانمبلغه.
 - 2السيدان موالي ربيع السماللي ،املتصرف من الدرجة الثانية
ومحمد الحامدي ،املتصرف من الدرجة األولى املكلفان على التوالي
باملصلحة الجهوية األولى للوعاء الضريبي واملصلحة الجهوية الثانية
للوعاء الضريبي ألقاليم بني مالل وأزيالل والفقيه بن صالح وخنيفرة
وخريبكة وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أوبسبب فرضها مرتين أوفرضها بصورة خاطئة إذا كان
مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  500.000درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  500.000درهـم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 500.000درهم (خمسمائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛
 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا
االقتراح في مبلغ  50.000درهم (خمسون ألف درهـم) شامال ألصل
الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  1.000.000درهم
(مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛

عدد 14 - 6863جر 14ر (( 14رام (9م ((9

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهـم).
 - 3السيدتان سميرة رشيد ،التقنية من الدرجة الثالثة وزينب 
جرفاوي ،التقنية من الدرجة الثانية والسيدان محمد دحاني وشفيق
الخالدي ،التقنيان من الدرجة األولى املكلفون على التوالي بتقسيمات
الضرائب املتعددة االختصاصات بقصبة تادلة وخنيفرة والفقيه
بن صالح وأزيالل وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة
إذا كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهـم (مائة ألف درهـم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهـم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  50.000درهم
(خمسون ألف درهـم).

الجريدة الرسمية

عدد 14 - 6863جر 14ر (( 14رام (9م ((9

 - 4السيدة حسناء غانيمي ،مهندسة الدولة من الدرجة
املمتازة والسيد فؤاد البوعناني ،املتصرف من الدرجة الثانية
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قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4178.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض السلطة

املكلفان على التوالي بتقسيمتي الضرائب املتعددتي االختصاصات
بخريبكة وبني مالل وذلك فيما يخص :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة
إذا كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس

بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون
العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ
 28من محرم  3( 1421ماي  )2000؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441

الضريبة على  100.000درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات

( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية

املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

وإصالح اإلدارة،

 -الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

قرر ما يلي :

 100.000درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  5000درهم
(خمسة آالف درهم).
 - 5السيدة فاطمة ازهر ،املتصرفة من الدرجة األولى املكلفة
بمكتب االستقبال والتنسيق باملديرية الجهوية للضرائب ببني مالل
وذلك فيما يخص :

املادة األولى
تفوض إلى األشخاص اآلتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
 - 1السيد محمد اليعݣوبي ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملديرية الجهوية للضرائب لعمالتي فاس ومكناس وأقاليم الحاجب 
وإفران وموالي يعقوب وصفرو وبوملان وتاونات وتازة وذلك فيما
يخص :

 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة
إذا كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  10.000درهم (عشرة آالف درهـم).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2438.19
الصادر في  16من ذي القعدة  19( 1440يوليو  )2019بتفويض
السلطة.

 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغهاأصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين
أو فرضها بصورة خاطئة ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفماكان مبلغها ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

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

 اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءاتكيفما كان مبلغها و كذا صوائراملتابعات ؛
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 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كانمبلغه.

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

 - 3السيدان عبد اللـه كباب وأحمد خربوش ،املتصرفان من
الدرجة األولى املكلفان على التوالي باملصلحة الجهوية األولى للوعاء
الضريبي واملصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي لعمالة فاس 
وأقاليم موالي يعقوب وصفرو وبوملان وتاونات والسيد سعيد
السعايلي ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمصلحة الوعاء
الضريبي إلقليم تازة والسيدان املصطفى عمار ،املتصرف من الدرجة
األولى ورشيد منصورين ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلفان
على التوالي باملصلحة اإلقليمية األولى للوعاء الضريبي واملصلحة
اإلقليمية الثانية للوعاء الضريبي لعمالة مكناس وأقاليم إفران
والحاجب وذلك فيما يخص :

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كانمبلغه.
 - 2السيد جمال الدين فائق ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملديرية اإلقليمية للضرائب لعمالة مكناس وإقليمي إفران والحاجب 
وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغهاأصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين
أو فرضها بصورة خاطئة ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفماكان مبلغها ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
 اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءاتكيفما كان مبلغها وكذا صوائراملتابعات ؛
 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

 إلغاء املبلغ الكلي أوالجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإمادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان
مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  500.000درهم (خمسمائة ألف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  500.000درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 500.000درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا
االقتراح في مبلغ  50.000درهم (خمسون ألف درهم) شامال ألصل
الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
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 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  1.000.000درهم
(مليون درهم) ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  50.000درهم
(خمسون ألف درهم).

 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛

 - 5السيدان محمد البيناني وحميد بنزايدة ،املتصرفان من
الدرجة األولى والسيدة نزهة علوي مدغري ،املهندسة الرئيسة من
الدرجة األولى والسيدان محمد اليوسفي وطريق البنان ،املتصرفان
من الدرجة الثانية املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية الجهوية
للضرائب بفاس والسيد محمد الفالح ،املتصرف من الدرجة األولى
املكلف بتقسيمة جبايات األشخاص املعنويين واملهنيين لتازة والسادة
محمد ازكاغ واحمد بوزفور وحميد بوهالل ،املتصرفون من الدرجة
األولى والسيدان يونس بوبرية وبوجمعة رحالي ،املتصرفان من
الدرجة الثانية املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية اإلقليمية
للضرائب بمكناس وذلك فيما يخص :

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهم).
 - 4السادة محمد قداري ورشيد أقرطيط ومحمد مقبوب،
املتصرفون من الدرجة األولى ويوسف املشتير ،املتصرف من الدرجة
الثانية املكلفون على التوالي بالتقسيمات املتعددة االختصاصات بكل
من تاونات وصفرو وآزرو والحاجب وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة
إذا كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛

 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛

 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  5000درهم
(خمسة آالف درهم).

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛

 - 6السيدة فوزية ابوكنانة ،املتصرفة من الدرجة األولى املكلفة
بمكتب االستقبال والتنسيق باملديرية الجهوية للضرائب بفاس وذلك
فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  10.000درهم (عشرة آالف درهم).
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املادة الثانية

 -الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2439.19
الصادر في  16من ذي القعدة  19( 1440يوليو  )2019بتفويض
السلطة.

 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

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

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4179.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض السلطة
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ  28من محرم 1421
( 3ماي  )2000؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تفوض إلى األشخاص اآلتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
 - 1السيد سعيد ورشاكو ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملديرية الجهوية للضرائب لعمالتي أكادير  -إداوتنان وإنزكان -
آيت ملول وأقاليم اشتوكة  -آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا
وكلميم وأسا  -الزاك وطانطان وسيدي إفني والعيون وبوجدور
وطرفاية والسمارة ووادي الذهب وأوسرد  وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغهاأصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين
أو فرضها بصورة خاطئة ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفماكان مبلغها ؛

 اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءاتكيفما كان مبلغها و كذا صوائراملتابعات ؛
 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كانمبلغه.
 - 2السيدة فاطمة هشمي ،املتصرفة من الدرجة األولى املكلفة
باملصلحة الجهوية لجبايات األشخاص املعنويين والسادة علي الكثيري
االدري�سي ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة الجهوية
لجبايات األشخاص الطبيعيين وفريد السودي ،املهندس الرئيس من
الدرجة األولى املكلف بمصلحة الوعاء الضريبي إلنزكان  -آيت ملول
وحسن الدا�سي ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمصلحة الوعاء
الضريبي لتيزنيت  -كلميم باملديرية الجهوية للضرائب لعمالتي أكادير -
إداوتنان وإنزكان  -آيت ملول وأقاليم اشتوكة  -آيت باها وتارودانت  
وتيزنيت وطاطا وكلميم وأسا  -الزاك وطانطان وسيدي إفني
والعيون وبوجدور وطرفاية والسمارة ووادي الذهب وأوسرد وذلك
فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أوالجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإمادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان
مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  500.000درهم (خمسمائة ألف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  500.000درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
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 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 500.000درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

1375

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛

 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف
هذا االقتراح في مبلغ  50.000درهم (خمسون ألف درهم) شامال
ألصل الضريبة والزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  100.000درهم (مائة
ألف درهم) ؛

 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  50.000درهم
(خمسون ألف درهم).

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  1.000.000درهم
(مليون درهم) ؛

 - 4السادة نور الدين الغزدمي  وعبد الصادق الهكاري وعبد الـله
بوعائشة ،املتصرفون من الدرجة األولى والسيدان الياس اشباني
ويونس مرا ،املتصرفان من الدرجة الثانية والسيد عادل البجاج،
املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلفون بتقسيمات الضرائب 
باملديرية الجهوية للضرائب بأكادير والسيد محمد اوباموح ،املتصرف
من الدرجة األولى املكلف بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات
بتيزنيت وذلك فيما يخص :

 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهم).
 - 3السيدان جالل سعداني ،املتصرف من الدرجة األولى ومحمد
مرزوكي ،املتصرف من الدرجة الثانية املكلفان على التوالي بتقسيمات
الضرائب املتعددة االختصاصات بكل من تارودانت وكلميم وذلك
فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛

 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة
إذا كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  5000درهم
(خمسة آالف درهم).
 - 5السيدان احمد نايت الطالب واسماعيل مرني�سي ،املتصرفان
من الدرجة األولى والسيد بلعيد الديه ،املتصرف من الدرجة الثانية
املكلفون على التوالي بمكاتب االستقبال والتنسيق بأكادير وإنزكان-
آيت ملول وتيزنيت وذلك فيما يخص :
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 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة
إذا كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  10.000درهم (عشرة آالف درهم).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2440.19
الصادر في  16من ذي القعدة  19( 1440يوليو  )2019بتفويض
السلطة.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4180.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض السلطة
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفماكان مبلغها ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
 اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءاتكيفما كان مبلغها وكذا صوائـراملتابعات ؛
 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

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

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

وعلى القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون
العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ
 28من محرم  3( 1421ماي  )2000؛

 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كانمبلغه.

وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تفوض إلى األشخاص اآلتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
 - 1السيد يونس ادري�سي قيطوني ،املهندس الرئيس من الدرجة
املمتازة املكلف باملديرية الجهوية للضرائب لعمالتي الدار البيضاء
واملحمدية وأقاليم الجديدة وسطات وبرشيد وبنسليمان وسيدي
بنور والنواصر ومديونة وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتهااإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة
خاطئة ؛

 - 2السيد عبد الرحيم هالل ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملديرية اإلقليمية للضرائب لعمالة املحمدية وإقليم بنسليمان
والسيد عبد اللـه حمداش ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملديرية اإلقليمية للضرائب إلقليمي الجديدة وسيدي بنور وذلك
فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتهااإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة
خاطئة ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفماكان مبلغها ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
 اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءاتكيفما كان مبلغها وكذا صوائـراملتابعات ؛
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 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كانمبلغه.
 - 3السادة محمد العدناني ومحمد إقبال ابن الفقيه واملصطفى
لحسينية ومحمد اتريك�سي وعبد اللـه بدوي وابراهيم املخلوفي
ومحمد خبزي ،املتصرفون من الدرجة األولى املكلفون باملديريات
اإلقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء وذلك
فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة مهما كان مـبلغها أصدرتهااإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة
خاطئة ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  800.000درهـم (ثمانمائة ألف درهـم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 800.000درهم (ثمانمائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛
 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا
االقتراح في مبلغ  800.000درهم (ثمانمائة ألف درهـم) شامال
ألصل الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛
 اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءاتفي حدود مبلغ  800.000درهم (ثمانمائة ألف درهم) وكذا صوائـر
املتابعات ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 3.000.000درهم (ثالثة ماليين درهـم) ؛
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 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 3.000.000درهم (ثالثة ماليين درهـم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  3.000.000درهم
(ثالثة ماليين درهـم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 3.000.000
درهم (ثالثة ماليين درهـم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 3.000.000درهم (ثالثة ماليين درهـم).
 - 4السيدات لطيفة كباك وسناء مقدادي وحسناء التباري،
املتصرفات من الدرجة األولى وخديجة اسلمان وسهام البواري،
املهندستان الرئيستان من الدرجة األولى والسادة عبد املجيد فطنا�سي
ومحسن بن صالح  وسعيد الوحوش وحسن عبد االله وحسن الكتيني
ومحمد غني ومحمد بن العناية وعبد اللطيف الباري ،املتصرفون من
الدرجة األولى ومحمد ر�ضى ادبو�جدي ،املهندس الرئيس من الدرجة
األولى ولحسن بلوردي ،املتصرف من الدرجة الثانية املكلفون
باملصالح اإلقليمية للوعاء الضريبي باملديريات اإلقليمية التابعة
للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسيدان محمد عديل
فهمان ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى وعزيز رشيدي ،املتصرف
من الدرجة األولى املكلفان على التوالي باملصلحة اإلقليمية األولى
للوعاء الضريبي واملصلحة اإلقليمية الثانية للوعاء الضريبي باملديرية
اإلقليمية للضرائب باملحمدية والسيدان محمد فرنان وعلي بوطرف،
املتصرفان من الدرجة األولى املكلفان على التوالي باملصلحة اإلقليمية
للوعاء الضريبي إلقليم سطات واملصلحة اإلقليمية للوعاء الضريبي
إلقليم برشيد والسيد عمر العنكرة ،املهندس الرئيس من الدرجة
األولى املكلف باملصلحة اإلقليمية للوعاء الضريبي باملديرية اإلقليمية
للضرائب بالجديدة وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أوالجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإمادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان
مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  500.000درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛
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 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائبعلى أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة
بتأسيس الضريبة على  500.000درهـم (خمسمائة ألف درهم)
أما الزيادات املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة
تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 500.000درهم (خمسمائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛
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 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛

 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا
االقتراح في مبلغ  50.000درهم (خمسون ألف درهـم) شامال
ألصل الضريبة والزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهـم) ؛

 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  50.000درهم
(خمسون ألف درهـم).

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  1.000.000درهم
(مليون درهم) ؛

 - 6السيدات سميرة سماع ،مهندسة الدولة من الدرجة
املمتازة وزهراء املبرد وغزالن اسف وكوثر سرحالي وامال
الخطابي ،املتصرفات من الدرجة األولى ونعيمة الدبدوبي وملياء
تراص وحورية شفيق وابتسام بن الرامي ،املتصرفات من
الدرجة الثانية والسادة جمال زياد والبشير السقاط ومحمد
الضعيف وأحمد البدوي وحسن حيلي وجعفر حراري ويوسف
نظمي وكريم القادري الحسني وعبد الحق هضوري وعبد الكريم
تبيلي ومحمد املرابطي ورشيد الربحاوي وحميد بن اخي ومراد
ملوني والحسين اوفقير ويونس تاجة ،املتصرفون من الدرجة األولى
وحسن بودالل ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى وعبد السالم
مسكيني ومحمد عبد الرازق وحسن فيرداو�سي وتوفيق الحمداوي،
املتصرفون من الدرجة الثانية املكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة
للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسيدة انتصار الݣيري
والسيد نبيل فتاش ،املهندسان الرئيسان من الدرجة األولى والسيد
محمد مبسوط ،املتصرف من الدرجة األولى املكلفون بتقسيمات
الضرائب باملديرية اإلقليمية للضرائب باملحمدية والسادة عباس 
مزات وجمال الباسل وبنداود املعطاوي ،املتصرفون من الدرجة
األولى وعبد املجيد خروبة ،املتصرف من الدرجة الثالثة املكلفون
بتقسيمات الضرائب باملديرية اإلقليمية بسطات وبرشيد والسادة
عبد الحق أيت عالل وتوفيق كزري وهشام املفتاحي ،املتصرفون
من الدرجة األولى املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية اإلقليمية
بالجديدة وسيدي بنور وذلك فيما يخص :

 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهـم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهـم).
 - 5السيد لحسن بنمنصور ،املتصرف من الدرجة األولى
املكلف بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات ببنسليمان
والسيد عبد السالم الروحي ،املتصرف من الدرجة الثانية املكلف
بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات بسيدي بنور وذلك
فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة
إذا كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهـم (مائة ألف درهـم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
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 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهـم (مائة ألف درهـم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  5000درهم
(خمسة آالف درهـم).
 - 7السادة ادريس القي�شي وعبد العزيز بحوجبور وخليل
سروري ،املتصرفون من الدرجة األولى وعبد الرحمان شكيكر
ويوسف ابو شارف ،التقنيان من الدرجة الثانية املكلفون بمكاتب 
االستقبال والتنسيق باملديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء
والسيد سمير بنجلون ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمكتب 
االستقبال والتنسيق باملديرية اإلقليمية للضرائب باملحمدية
والسيد شكيب خلوق ،املتصرف من الدرجة الثانية املكلف بمكتب 
االستقبال والتنسيق باملديرية اإلقليمية للضرائب بسطات والسيد
تاشفين الروحاني ،مهندس الدولة من الدرجة املمتازة املكلف بمكتب 
االستقبال والتنسيق باملديرية اإلقليمية للضرائب بالجديدة وذلك
فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  10.000درهم (عشرة آالف درهـم).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2443.19
الصادر في  16من ذي القعدة  19( 1440يوليو  )2019بتفويض
السلطة.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1379

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4181.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض السلطة
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ  28من
محرم  3( 1421ماي  )2000؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تفوض إلى األشخاص اآلتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
 - 1السيد عمر بوعنان ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف
باملديرية الجهوية للضرائب لعمالة وجدة  -أنجاد وأقاليم الناضور
والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج وذلك فيما
يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتهااإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة
خاطئة ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفماكان مبلغها ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
 اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءاتكيفما كان مبلغها وكذا صوائـراملتابعات ؛
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 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كانمبلغه.

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

 - 3السيدان الحسين يوسفي والحسين كركور امليعاد ،املتصرفان
من الدرجة األولى املكلفان على التوالي باملصلحة الجهوية لجبايات
األشخاص املعنويين واملصلحة الجهوية لجبايات األشخاص الطبيعيين
لعمالة وجدة  -أنجاد وإقليمي فجيج وجرادة والسيد محمد العي�شي،
املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة الجهوية للوعاء الضريبي
إلقليم بركان والسيدان محمد ديب ،املتصرف من الدرجة األولى
وعبد الفتاح قوبع ،املتصرف من الدرجة الثانية املكلفان على التوالي
باملصلحة اإلقليمية األولى للوعاء الضريبي واملصلحة اإلقليمية الثانية
للوعاء الضريبي ألقاليم الناضور والدريوش وتاوريرت وجرسيف
وذلك فيما يخص :

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كانمبلغه.
 - 2السيد محمد املنياني ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملديرية اإلقليمية للضرائب ألقاليم الناضور والدريوش وتاوريرت
وجرسيف وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتهااإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة
خاطئة ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفماكان مبلغها ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
 اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءاتكيفما كان مبلغها و كذا صوائـراملتابعات ؛

 إلغاء املبلغ الكلي أوالجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإمادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان
مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة
يعادل أو يقل عن  500.000درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائبعلى أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة
بتأسيس الضريبة على  500.000درهـم (خمسمائة ألف درهم)
أما الزيادات املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة
تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 500.000درهم (خمسمائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛

 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛

 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف
هذا االقتراح في مبلغ  50.000درهم (خمسون ألف درهـم) شامال
ألصل الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛

 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛
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 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  50.000درهم
(خمسون ألف درهـم).

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  1.000.000درهم
(مليون درهم) ؛

 - 5السادة زين الدين كميمش وعبد القادر بوبوح والحسين
أمالل ،املتصرفون من الدرجة األولى وحسن الحسناوي وأسامة
زدان وإلياس اعبوب ،املتصرفون من الدرجة الثانية ومحمد ابجيج
وشكيب لهبيل ،التقنيان من الدرجة الثانية وموعتز طربي ،التقني
من الدرجة الثالثة املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية الجهوية
للضرائب بوجدة   وبركان والسيدة نعيمة الطاوس ،املتصرفة من
الدرجة األولى والسادة محمد قلو�شي وعبد الرزاق البراقي ،املتصرفان
من الدرجة األولى وأنوار ديداي وخالد العجوري ،املتصرفان من
الدرجة الثانية املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية اإلقليمية
للضرائب بالناضور وذلك فيما يخص :

 - 4السيد عدنان شهيد ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى
والسيدة بوصحاب بشرى ،التقنية من الدرجة الثالثة املكلفان على
التوالي بتقسيمتي الضرائب املتعددة االختصاصات بكل من جرادة
وبوعرفة وذلك فيما يخص :

 إلغاء املبلغ الكلي أوالجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإمادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان
مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛

 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهـم).

 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهـم (مائة ألف درهـم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛

 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهـم (مائة ألف درهـم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخيراألداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  5000درهم
(خمسة آالف درهـم).
 - 6السيد لخضر ختير ،التقني من الدرجة الثانية املكلف بمكتب 
االستقبال والتنسيق باملديرية اإلقليمية للضرائب بالناضور وذلك
فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  10.000درهم (عشرة آالف درهـم).

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات واملساهمةاالجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها في حدود مبلغ
 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛

املادة الثانية

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهـم) ؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2444.19
الصادر في  16من ذي القعدة  19( 1440يوليو  )2019بتفويض
السلطة.

 االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 100.000درهم (مائة ألف درهـم) ؛

وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4182.19صادرفي  27من ربيع اآلخر1441
( 24ديسمبر )2019بتفويض السلطة
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في  5ذي القعدة  30( 1368أغسطس  )1949املتعلق بزجر جنح نظام الصرف وال سيما الفصل 10
منه ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.74.447الصادر في  11من رمضان  28( 1394سبتمبر )1974باملصادقة على نص
قانون املسطرة املدنية وال سيما الفصل  34منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قـرر ما يلي :
املادة األولى
تفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم السلطة قصد تمثيل إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة أمام محاكم اململكة
فيما يخص قضايا نظام الصرف وذلك حسب دوائر نفوذ االختصاص الترابي لنفس اإلدارة :
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املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  161.19الصادر في  15من جمادى
األولى  22( 1440يناير  )2019بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرارلوزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4184.19صادرفي
 27من ربيع اآلخر 24( 1441ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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

قرر مـا يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة
باملهام املنوطة بهم بإدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية :
 -السيد الحسن حلو ،مديرالتبسيط واملعلوميات ؛

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

 -السيد نزارنصر ،مديرالوقاية واملنازعات ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 -السيد مـحمد الزهاوي ،مديراملوارد والبرمجة ؛

وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441

 -السيد شفيق الصلوح ،مديرالدراسات والتعاون الدولي ؛

( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية

 -السيدة مجيدة الغزيوي ،رئيسة قسم التعاون الدولي ؛

وإصالح اإلدارة،

 -السيدة أمل ازديك ،رئيسة قسم النظام املعلوماتي ؛
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 السيد يوسف املازوري ،رئيس قسم البرمجة واالتصال ؛ السيد السرغيني ضعيف ،رئيس قسم امليزانية والتجهيزات ؛ السيد أحمد البوعزاوي ،رئيس قسم املوارد البشرية ؛ السيد عبد الغني محسن ،رئيس قسم أسس تحديد الجبايات ؛ السيد ادم مـحمد الهاني ،رئيس قسم الدراسات ؛ -السيد سعيد أولعربي ،رئيس قسم املنازعات ؛

عدد 14 - 6863جر 14ر (( 14رام (9م ((9

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.957الصادر في  23من صفر 1441
( 22أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب
والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
قرر ما يلي :
املادة األولى

 السيد احمد عدنان دحماني ،رئيس قسم الوقاية ؛ السيد محمد مزهار ،رئيس قسم املراقبة ؛ رئيس قسم تبسيط املساطرواالستثمارات (شاغر) ؛ -السيد ادريس التاقي ،رئيس قسم التدقيق و التفتيش.

يفوض إلى السيد عبد الواحد بن الحاج ،رئيس قسم امليزانية
واملحاسبة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الثقافة والشباب
والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة على األوامر بصرف
أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات

املادة الثانية

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2784.18
الصادر في  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس  )2018بتفويض
اإلمضاء.

املتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز ملرفق الدولة املسير بصورة
مستقلة املسمى «مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية»
التابع لقطاع الشباب والرياضة.

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

قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة رقم  381.20صادر في فاتح جمادى اآلخرة 1441
( 27يناير  )2020بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وزيرالثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
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 ؛

املادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الواحد بن الحاج املصادقة على جميع
أشكال الصفقات املبرمة لفائدة مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة
املسمى «مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية» التابع
لقطاع الشباب والرياضة وفسخها وكذا الكشوفات الحسابية
النهائية املتعلقة بها ،كما يفوض إليه إمضاء اإلعذارات وكذا قرارات
تعيين أعضاء لجن فتح األظرفة املتعلقة بالصفقات املذكورة واتخاذ
املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات التي يقدمها
املقاولون أو املوردون.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة  27( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :الحسن عبيابة.
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قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة رقم  677.20صادر في  17من جمادى اآلخرة 1441
( 12فبراير  )2020بتفويض اإلمضاء.

وزيرالثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
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 املرسوم رقم  2.19.957الصادر في  23من صفر 1441
( 22أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب
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املادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الواحد بن الحاج اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة
على األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات
واألوامر بقبض املوارد وعلى الوثائق املحاسبية املتعلقة بامليزانية
العامة لقطاع الشباب والرياضة.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد عبد الواحد بن الحاج اإلمضاء أو التأشير
على الوثائق املتعلقة بشساعات املداخيل والنفقات لدى مختلف
مصالح قطاع الشباب والرياضة وكذا التوقيع على الرسائل املتعلقة
بملفات طلبات العروض وبوابة الصفقات العمومية ،كما يفوض
إليه اإلمضاء أو التأشير على الوثائق املتعلقة بشبكة املاء والكهرباء
الخاصة بنفس القطاع.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى اآلخرة  12( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :الحسن عبيابة.

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  702.20صادر في
 15من جمادى اآلخرة  10( 1441فبراير  )2020بتفويض
اإلمضاء

والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الواحد بن الحاج ،رئيس قسم امليزانية
واملحاسبة بقطاع الشباب والرياضة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة
على الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بما في ذلك األوامر الصادرة
للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.

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  2.17.201الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أب ــري ـ ــل  )2017املتعل ــق بـاختص ــاص ـ ــات وزي ـ ــر التجهيـ ــز والنق ـ ــل
واللوجيستيك واملاء،
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 منح شهادة األهلية الخاصة بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير؛املادة األولى

يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم ومهامهم بعده ،اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء عـ ــلى
الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية :
في مجال النقل الطرقي لألشخاص والبضائع :
 تأشيرة ورقة الطريق للنقل العر�ضي الدولي لألشخاص ؛ منح بيان لجنة النقل املتعلق بالنقل العمومي للمسافرينعبرالطرق والنقل املزدوج والنقل السياحي ؛
 منح وتجديد بطاقة اإلذن املتعلقة بحافالت النقل العموميللمسافرين والنقل املزدوج والنقل السياحي والنقل الدولي ؛
 منح الرخص االستثنائية ملقاوالت النقل العمومي لألشخاصللقيام بالرحالت وتقوية الخطوط ؛
 املوافقة املبدئية والترخيص املتعلقين باستغالل مركبات نقلاملستخدمين وكذا تجديد وتغييرالرخص ؛
 املوافقة املبدئية والترخيص باستغالل مركبات النقل املدر�سيوكذا تغييرالرخص ؛
 منح وتجديد رخص السير املتعلقة بنقل املستخدمين والنقلاملدر�سي ؛

 الترخيص لعربات نقل البضائع للحساب الخاص وتجديد دفترالسير؛
 املوافقة املبدئية لتسجيل عربات اإلغاثة ؛ منح وتجديد ورقة السيربالنسبة لعربات اإلغاثة ؛ املوافقة املبدئية والترخيص املتعلقين بفتح واستغالل مؤسساتكراء السيارات بدون سائق وبفتح استغالل املؤسسات الفرعية
وكذا تغييرالرخص لتحيين بعض عناصرها ؛
 منح وتجديد وسحب رخص السير املتعلقة بكراء السيارات بدونسائق.
في مجال السياقة املهنية :
 منح بطاقة السائق املنهي لفائدة السائقين الخاضعين للتكويناملستمرأو املستفيدين من التكوين بالتدرج.
في مجال املخالفات وأداء الغرامات اإلدارية :
 قرارات إنزال الغرامة اإلدارية املنصوص عليها في الفصل 24من الظهير الشريف رقم  1.63.260الصادر في  24من جمادى
اآلخرة  12( 1383نوفمبر  )1963بشأن النقل بواسطة السيارات
على الطرق وفي املرسوم امللكي املعتبر بمثابة قانون رقم 848.66

 -القيد في السجل الخاص بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير؛

الصادر في  10جمادى األولى  5( 1388أغسطس  )1968املتعلق

 -القيد في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة ؛

بسيرالسيارات الخاصة لنقل البضائع ؛

 -القيد في السجل الخاص بمؤجرمركبات نقل البضائع ؛

 -األوامر بأداء الغرامات اإلدارية املنصوص عليها في املادة  119من

 -املوافقة املبدئية لتسجيل املركبات في نشاط نقل البضائع ؛

القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر

 -منح وتجديد بطاقة الترخيص وسحب العربات املعدة لنقل

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.07بتاريخ  26من صفر 1431

البضائع لحساب الغير؛

( 11فبراير )2010كما وقع تغييره وتتميمه.
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املفوض إليهم
السيدات والسادة :
 امبارك فنشا ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس  -ماسةبأكادير.
 فضلي بنمان ،املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأكادير -إداوتنان.

الجريدة الرسمية
االختصاص الترابي
والية جهة
سوس  -ماسة

أكادير -إداوتنان

 -هشام فرندي ،املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باشتوكة -

اشتوكة  -آيت باها
إنزكان  -آيت ملول

 -محمد السنو�سي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتارودانت.

تارودانت

 -عبد العزيزبوقسيم ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

تيزنيت  -سيدي إفني

إنزكان.

 منى الهردوزي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بطاطا. ميمون زمزامي ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم -واد نون بكلميم.
 -أحمد قوبي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأسا  -الزاك.
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النواب

االختصاص الترابي

 -هشام تيكى ،رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع

سوس  -ماسة

السيدات والسادة :
والتواصل.
 -عبد الجليل العبا�سي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

 سعيد مغناوي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي. محمد أيت منصور ،رئيس مصلحة النقل الطرقي. -صالح إثري ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

طاطا

_

والية جهة

 -عمر بوديه ،رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع

كلميم  -واد نون
أسا  -الزاك

 -خالد الشرادي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بكلميم.

كلميم  -سيدي إفني

 -علي النحاس ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بطانطان.

طانطان

 محمد عبد الحفيظ األبشيهي ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيكللعيون  -الساقية الحمراء بالعيون.

والية جهة
العيون  -الساقية الحمراء

والتواصل.
 رشيد الحمداوي ،التقني باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بأسا  -الزاك.
 مولود شكى ،رئيس مصلحة النقل الطرقي. البشيربوشلكة ،رئيس مصلحة النقل الطرقي. بوبكر جباج ،رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاعوالتواصل.

أكادير
اشتوكة  -آيت باها
إنزكان  -آيت ملول
تارودانت
تيزنيت  -سيدي إفني
طاطا
كلميم  -واد نون

أسا  -الزاك
كلميم  -سيدي إفني
طانطان
العيون  -الساقية الحمراء

 -عبد الحق الفن ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعيون.

العيون

 -بشرى الجياللي ،رئيسة مصلحة النقل الطرقي.

العيون

 -عمربوداني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببوجدور.

بوجدور

 -عبد الله الطرفاوي ،املكلف بمصلحة النقل الطرقي.

بوجدور

 -صالح يابسة ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالسمارة.

السمارة

 -املعلوم محمد فاضل ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

السمارة

 -حسن الربعي ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للداخلة -

والية جهة

 -محمد السالك برو ،رئيس مصلحة النقل الطرقي باملديرية اإلقليمية

وادي الذهب بالداخلة.
 رشيد الجوي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالداخلة. عمار الحداد ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش  -آسفيبمراكش.

الداخلة  -وادي الذهب

للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالداخلة.

الداخلة

 -محمد السالك برو ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

والية جهة

 -محمد بوقدير ،رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط

مراكش  -آسفي

القطاع والتواصل.

الداخلة  -وادي الذهب
الداخلة
مراكش  -آسفي

 -مصطفى لطرش ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بمراكش.

مراكش

 -ياسين فيو ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

مراكش

 -مصطفى تفسوت ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بشيشاوة.

شيشاوة

 -إدريس بوشمامة ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

شيشاوة

 الجياللي سحيتة ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالحوز. عز الدين الهاللي ،املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بقلعةالسراغنة.

الحوز
قلعة السراغنة
الرحامنة

 عبد الرزاق ايت بو الشيرب ،رئيس مصلحة النقل الطرقي. -محمد مرسلي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

الحوز
قلعة السراغنة
الرحامنة
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الجريدة الرسمية
الصويرة
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 -مصطفى ثابت ،رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية

الصويرة

للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالصويرة.
 عباس السعدي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بآسفي. رشيد طبو�شي ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء -سطات بالدارالبيضاء.

آسفي
والية جهة
الدارالبيضاء  -سطات

 الحسين وعداد ،رئيس مصلحة النقل الطرقي. العربي باسو ،رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاعوالتواصل.
 -فتيحة كريمة ،رئيسة مصلحة النقل الطرقي بالدارالبيضاء الشمالية.

 أحمد وداني ،املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالدارالبيضاءبالنيابة.

 سيدي محمد العدالني ،رئيس مصلحة النقل الطرقي بالدار البيضاءالدارالبيضاء

الجنوبية.
 منصف ابن داوود ،رئيس مصلحة النقل الطرقي بالدار البيضاءالشرقية وسيدي البرنو�صي.

 محمد زهير ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك باملحمدية. -سليمان احجي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالجديدة.

املحمدية
الجديدة  -سيدي بنور

 -ثورية البركاوي ،املديرة اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببنسليمان.

بنسليمان

 -عبد املالك أبو النجاح ،املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

سطات

بسطات.
 منصف برادة ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لبني مالل  -خنيفرةببني مالل.
 -طلحة الحسين ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببني مالل.

برشيد
والية جهة
بني مالل  -خنيفرة

 عبد اللطيف مستقيم ،رئيس مصلحة النقل الطرقي. خالد نميري ،رئيس مصلحة النقل الطرقي بالنيابة.موالي بوشعيب شعيرات ،رئيس مصلحة النقل.
 سلوى واكريم ،رئيسة مصلحة النقل الطرقي. مصطفى لبرش ،رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيطالقطاع والتواصل.

آسفي
الدارالبيضاء  -سطات
الدارالبيضاء الشمالية
الدارالبيضاء الجنوبية
الدارالبيضاء
الشرقية وسيدي البرنو�صي
املحمدية
الجديدة  -سيدي بنور
بنسليمان
سطات
برشيد
بني مالل  -خنيفرة

بني مالل

 -مصطفى لبرش ،املكلف بمصلحة النقل الطرقي.

بني مالل

أزيالل

 -رضوان باسووي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

أزيالل

خنيفرة

 -رضوان الرحالي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

خنيفرة

 -عبد السالم العمراني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بخريبكة.

خريبكة

 -عبد اإلاله الليطاوي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

خريبكة

 -عبد الكبير العلواوي ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط -

والية

 عبد الهادي لفريد ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بأزيالل. عبد الرحمان بنمو�سى ،املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيكبخنيفرة.

سال  -القنيطرة بالرباط.

جهة الرباط  -سال  -القنيطرة

 مصطفى املنصوري ،رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيطالقطاع والتواصل.
 -عبد اللـه شنوف ،رئيس مصلحة النقل الطرقي بالرباط  -الصخيرات -

 -أحمد إدوم ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط.

الرباط

تمارة.
 -حسن نمار ،رئيس مصلحة النقل الطرقي بسال.

 -جمال بوعبيد ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

القنيطرة  -سيدي سليمان

 -صالح الدين بنطاهر ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

الرباط  -سال -
القنيطرة
الرباط  -الصخيرات  -تمارة
سال
القنيطرة  -سيدي سليمان

 -سعيد الزوين ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالخميسات.

الخميسات

 -رشيد ناجد ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

الخميسات

 -عبد العالي امباركي ،املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

سيدي قاسم

 -موالي الحسن أمراني علوي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

سيدي قاسم

بسيدي قاسم.
 عبد العالي ضالج ،رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط محمد املودن ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان -الحسيمة بطنجة.

والية جهة طنجة  -تطوان -

القطاع والتواصل.

طنجة -تطوان  -الحسيمة

الحسيمة
 -احمد رفيق ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

طنجة

الجريدة الرسمية
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 -محمد تشيكرت ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتطوان.

تطوان

 -محمد النفي�سي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

تطوان

 -علي احمايمو ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالعرائش.

العرائش

 -حسن هبازي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

العرائش

 -خالد مزيكل ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالحسيمة.

الحسيمة

 -عاهدة أوالد على ،رئيسة مصلحة النقل الطرقي.

الحسيمة

 -هشام الشابي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بشفشاون.

شفشاون

 -أحمد الهيشاوي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

شفشاون

 -يوسف السحيمي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بوزان.

وزان

 محمد الحفيان ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس -مكناس بفاس.

والية جهة فاس  -مكناس
فاس

 -نعيمة خديدج ،املديرة اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بفاس.

وزان

 املصطفى الفاضل ،رئيس مصلحة النقل الطرقي. جواد برادة ،رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاعوالتواصل.
 -سومية الحضري ،رئيسة مصلحة النقل الطرقي.

فاس  -مكناس
فاس

 -أحمد أيماز ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

مكناس

 -حميد برغوز ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

الحاجب
إفران

 -الحسين أيت يشو ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بمكناس.

مكناس

 -يونس املسكيني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بإفران.

إفران

 -سعيد اللي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

 -ياسين النويني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بصفرو.

صفرو

 -إلياس شرقاني حسني ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

صفرو

 -زكرياء العيا�شي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببوملان.

بوملان

 -أوتيل عمر ،املكلف بمصلحة النقل الطرقي.

بوملان

 -عبد اإلله عزمي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتاونات.

تاونات

 -لحسن الغازي ،املكلف بمصلحة النقل الطرقي.

تاونات

تازة  -جرسيف

 -وهيبة أبو الغازي ،املكلفة بمصلحة النقل الطرقي.

تازة  -جرسيف

 محمد العوني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتازة. -عزيزاسعيدي ،املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق بوجدة.

والية الجهة الشرقية

 -معمردحماني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بوجدة  -أنجاد.

وجدة

 -عبد العظيم زورق ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالناضور.

الناضور  -الدريوش

 -اللة مليكة علوي امحمدي ،رئيسة مصلحة التنسيق بين أنواع النقل

الشرق

وتنشيط القطاع والتواصل.

 -ياسين بلعوفي ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك ببركان.

بركان

 -زهيربنسبو ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

تاوريرت

 فوزي رهدوني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بفجيج. -مصطفى الحمداوي ،املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة -

وجدة

 -نجاة مرزاق ،رئيسة مصلحة النقل الطرقي.

الناضور  -الدريوش

 -عبد املجيد الصادقي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

بركان

 -أمينة أو عريرم ،املكلفة بمصلحة النقل الطرقي.

تاوريرت

 -محمد الغيطي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

فجيج

_

_

والية جهة درعة  -تافياللت

 -حسن حدا�شي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي باملديرية اإلقليمية للتجهيز

درعة  -تافياللت

تافياللت بالرشيدية.
 -عبد الكريم العالوي ،املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

والنقل واللوجيستيك بالرشيدية.
الرشيدية

 -حسن حدا�شي ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

الرشيدية

بالرشيدية.
 -عمربنيكن ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بورزازات.

ورزازات  -تنغير

 -فاطمة بعمراني ،رئيسة مصلحة النقل الطرقي.

ورزازات  -تنغير

 -محمد مريني ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بميدلت.

ميدلت

 -رضوان امكون ،رئيس مصلحة النقل الطرقي.

ميدلت

 -عبد السالم خلوق ،املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بزاكورة.

زاكورة

_

_

املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  15من جمادى اآلخرة  10( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4186.19صادر في
 5ربيع اآلخر  2( 1441ديسمبر  )2019بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونواب عنهم.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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 ؛

• من الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.009
الحامل عنوان « صندوق اإلصالح الزراعي» .وذلك فيما يتعلق
باملبالغ املرجعة من ثمن البيع ومصاريف التجهيزات والتحسينات :
اآلمرون املساعدون
بالصرف

النــواب

سعيد خاملدني،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بالرباط

شكيب بنشريف،
رئيس مصلحة البرمجة
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة
بالرباط

عمالة الرباط
عمالة سال
عمالة الصخيرات  -تمـارة
إقليم القنيطرة
إقليم الخميسات
إقليم سيدي قاسم
إقليم سيدي سليمان

علي الزواكي،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بمراكش

عماد الدغوش،
رئيس مصلحة البرمجة
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة
بمراكش

عمالة مراكــش
إقليم شيشـاوة
إقليم الحــوز
إقليم قلعة السراغنة
إقليم الصويرة
إقليم الرحامنة
إقليم آسفي
إقليم اليوسفية
إقليم بني مالل
إقليم أزيالل
إقليم الفقيه بن صالح
إقليم خنيفرة
إقليم خريبكة

عبد الرزاق بنمنصور،
رئيس مصلحة البرمجة
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة
بطنجة

عمالة طنجة -أصيلــة
عمالة املضيق-الفنيدق
إقليم تطوان
إقليم الفحص-أنجـرة
إقليم العرائش
إقليم الحسيمة
إقليم شفشاون
إقليم وزان

وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي األولون آمرين
مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة إليهم
من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة :
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• من ميزانية وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛
• من الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.003
الحامل عنوان « الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة»
وذلك فيما يخص :

محسن كتامي،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بطنجـة

 مصاريف التعرف والتحديد وتحفيظ العقارات التابعة ألمالكالدولة ؛
 مصاريف إعداد قانون امللكية املشتركة واملخططات املعماريةوامللفات الطبوغرافية ؛
 شراء عتاد طبوغرافي ؛ األتعاب ؛ الرسوم القضائية ؛ مصاريف اإلشهارواإلعالن ؛ مصاريف حراسة البنايات التي هي في ملك الدولة ؛ مصاريف التنظيف ؛ صيانة وإصالح مباني أمالك الدولة غيراملخصصة أوالجماعية ؛ تسوية وتنفيذ القرارات القضائية واإلدارية ؛ املبالغ املرجعة من ثمن البيع أو من األداءات الجزئية ؛ -مصاريف إعداد عقود االقتناءات العقارية.

حفيظ الحر،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بالدارالبيضاء

عادل بلعربي،
رئيس مصلحة البرمجة
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة
بالدارالبيضاء

االختصاص الترابـي

املحاسبـون
املكلفون

خازن عمالة
الرباط

عمالة الدار البيضاء التي
تضم :
*عمالة مقاطعات الدار
البيضاء-أنفا ؛
*عمالة مقاطعات الفداء-
مرس السلطان ؛
*عمالة مقاطعات عين
السبع – الحي املحمدي ؛
*عمالة مقاطعة الحي
الحسني ؛
*عمالة مقاطعة عين الشق ؛
*عمالة مقاطعات سيدي
البرنو�صي ؛
*عمالة مقاطعات ابن
مسيك ؛
*عمالة مقاطعات موالي
رشيد ؛
عمالة املحمدية
إقليم الجديدة
إقليم النواصر
إقليم مديونة
إقليم بنسليمان
إقليم برشيد
إقليم سطات
إقليم سيدي بنور

خازن عمالة
مراكش

خازن عمالة
طنجة

خازن عمالة
الدارالبيضاء
الوسط
الغربي

الجريدة الرسمية
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محمد الزاوي،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بوجدة

مريم بناصر،
رئيسة مصلحة البرمجة
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة
بوجدة

عمالة وجدة-أنجاد
إقليم الناضور
إقليم الدريوش
إقليم ج ـرادة
إقليم بركان
إقليم تاوريـرت
إقليم جرسيف
إقليم فجيــج

خازن عمالة
وجدة

عبد الصمد املناني،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بفاس

عصام البكري،
رئيس مصلحة البرمجة
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة
بفاس

عمالة فاس
عمالة مكناس
إقليم الحاجب
إقليم إفران
إقليم موالي يعقوب
إقليم صفرو
إقليم بوملان
إقليم تاونات
إقليم تازة
إقليم الرشيدية
إقليم ورزازات
إقليم ميدلت
إقليم تنغير
إقليم زاكورة

خازن عمالة
فــاس

موالي ادريس العمري
علوي،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بأكادير

رشيد لهالل،
رئيس مصلحة البرمجة
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة
بأكادير

عمالة أكادير-اداوتنان
عمالة إنزكان-آيت ملول
إقليم اشتوكة -آيت باهـا
إقليم تارودانت
إقليم تيزنيت
إقليم طاطا
إقليم كلميم
إقليم أسا – الزاك
إقليم طانطان
إقليم سيدي إفني

خازن عمالة
أكادير

هشام أبو الضياء،
املديرالجهوي ألمالك
الدولة بالعيون

الحسن بلواد،
رئيس مصلحة البرمجة
والتعاقد باملديرية
الجهوية ألمالك الدولة
بالعيون

إقليم العيون
إقليم بوجدور
إقليم طرفاية
إقليم السمارة
إقليم وادي الذهب
إقليم أوسرد

1401

ق ـرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4191.19صادر في
 14من ربيع اآلخر  11( 1441ديسمبر  )2019بتعيين آمر
مساعد بالصرف ونائبين عنه.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :
املادة األولى
يعين السيد عبد اللطيف العمراني ،مدير أمالك الدولة ،آمرا
مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة من ميزانية وزارة االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة.
املادة الثانية

الخازن
اإلقليمي
بالعيون

املادة الثانية
تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين
بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي يقومون بصرف
النفقات منها.

إذا تغيب السيد عبد اللطيف العمراني أو عاقه عائق ناب عنه
السيد عبد الرحيم البح�صي والسيدة فدوى الشريف الجرفاوي،
املتصرفان من الدرجة األولى.
املادة الثالثة
تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف
النفقات منها.
املادة الرابعة

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري
لدى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بالرباط.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3323.18

املادة الخامسة

الصادر في  22من ذي الحجة  3( 1439سبتمبر  )2018بتعيين آمرين

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2819.18
الصادر في  18من ذي الحجة  30( 1439أغسطس  )2018بتعيين آمر
مساعد بالصرف ونائبين عنه.

وحرر بالرباط في  5ربيع اآلخر  2( 1441ديسمبر .)2019

وحرر بالرباط في  14من ربيع اآلخر  11( 1441ديسمبر .)2019

مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1402

الجريدة الرسمية

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4160.19صادر في
 27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر  )2019بتعيين آمر
مساعد بالصرف ونواب عنه.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين السيد عبد الرحمان الصمار ،مدير املنشآت العامة والخوصصة
بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،آمرا مساعدا لصرف
االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة من ميزانية نفس الوزارة.
املادة الثانية
إذا تغيب السيد عبد الرحمان الصمار أو عاقه عائق ناب عنه كل
من السيد نور الدين الرملي ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة
والسيدتين زينب العلوي ،املتصرفة من الدرجة األولى املكلفة
بالتنظيم واملوارد ومريم الحلوي ،املتصرفة من الدرجة الثانية،
رئيسة مصلحة الشؤون العامة بمديرية املنشآت العامة والخوصصة.
املادة الثالثة
تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف
النفقات منها.

عدد 14 - 6863جر 14ر (( 14رام (9م ((9

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4167.19صادر في
 27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر  )2019بتعيين آمر
مساعد بالصرف ونواب عنه.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما باملرسوم رقم  2.00.644بتاريخ  4شعبان 1421
(فاتح نوفمبر  )2000خصوصا الفصول  5و  64و  65و  66منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين السيد محمد الخرمودي ،مدير الشؤون اإلدارية والعامة،
آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد ونفقات
ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى «القسم اإلداري»
التابع لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
املادة الثانية
إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق ناب عنه السادة
علي تفرنتي ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ونوفل بنعبد
السالم ،رئيس قسم املمتلكات والخدمات املساندة ومحمد فاضل
املختاري ،رئيس مصلحة الحسابات الخصوصية للخزينة والتكاليف
املشتركة و ياسين العسري ،رئيس مصلحة برمجة امليزانية والسيدات
عزيزة التازي ،رئيسة قسم امليزانية واملحاسبة وخديجة إدجاير،
رئيسة مصلحة املشتريات ووفاء بن خضراء ،رئيسة مصلحة املركزة
املحاسبية.

املادة الرابعة

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2807.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتعيين آمر
مساعد بالصرف ونواب عنه.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2800.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتعيين آمر
مساعد بالصرف ونواب عنه.

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

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

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

الجريدة الرسمية

عدد 14 - 6863جر 14ر (( 14رام (9م ((9

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4169.19صادر في
 27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر  )2019بتعيين آمر
مساعد بالصرف ونواب عنه.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما باملرسوم رقم  2.00.644بتاريخ  4شعبان 1421
(فاتح نوفمبر  )2000خصوصا الفصول  5و  64و  65و  66منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :
املادة األولى
يعين السيد محمد الخرمودي ،مدير الشؤون اإلدارية والعامة،
آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد ونفقات
ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة.
املادة الثانية

1403

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4183.19صادر في
 27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر  )2019بتعيين آمر
مساعد بالصرف ونواب عنه.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما باملرسوم رقم  2.00.644بتاريخ  4شعبان 1421
(فاتح نوفمبر  )2000خصوصا الفصول  5و  64و  65و  66منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين السيد نبيل األخضر ،املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب 
غير املباشرة ،آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد
ونفقات ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة «إدارة الجمارك
والضرائب غير املباشرة» التابع لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة.
املادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق ناب عنه السادة
علي تفرنتي ،املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ونوفل بنعبد
السالم ،رئيس قسم املمتلكات والخدمات املساندة ومحمد فاضل
املختاري ،رئيس مصلحة الحسابات الخصوصية للخزينة والتكاليف
املشتركة وياسين العسري ،رئيس مصلحة برمجة امليزانية والسيدات
عزيزة التازي ،رئيسة قسم امليزانية واملحاسبة وخديجة إدجاير،
رئيسة مصلحة املشتريات ووفاء بن خضراء ،رئيسة مصلحة املركزة
املحاسبية.

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها في املادة األولى أعاله
هو الخازن الوزاري لدى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
بالرباط.

املادة الثالثة

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2801.18
الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتعيين آمر
مساعد بالصرف ونواب عنه.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2783.18
الصادر في  12من ذي الحجة  24( 1439أغسطس  )2018بتعيين آمر
مساعد بالصرف ونواب عنه.

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

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

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

إذا تغيب السيد نبيل األخضر أو عاقه عائق ناب عنه السادة
محمد الزهاوي والسرغيني ضعيف وحاتم الريفي وهشام حبحوبة
ونجيب إسواني وحسن بوجمعاي.
املادة الثالثة

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

1404

الجريدة الرسمية

عدد 14 - 6863جر 14ر (( 14رام (9م ((9

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  528.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  529.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛

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 ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر   )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في علم االجتماع :
- Grade de maître ès arts (M.A) en sociologie, préparé et délivré
au siège de l’Université du Québec à Montréal - Faculté des
sciences humaines - Canada - le 14 juin 2011, assorti du
grade de bachelier ès arts (B.A) en animation et recherche
culturelles, préparé et délivré au siège de l’Université du
Québec à Montréal - Canada - le 16 mai 2006,
وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر   )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في علوم التربية :
- Diplôme de master de sciences humaines et sociales,
mention : philosophie et sciences de l’éducation, spécialité :
sciences de l’éducation et de la formation, à finalité
recherche, préparé et délivré au siège de l’Université
Amiens Picardie Jules Verne-France - le13 décembre 2018,
مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك :
العلوم االقتصادية والتسيير املسلمة من الكلية املتعددة التخصصات
بالعرائش.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

الجريدة الرسمية

عدد 14 - 6863جر 14ر (( 14رام (9م ((9

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  530.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر   )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :

1405

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  531.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في علم النفس
اإلكلينيكي واملر�ضي :

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
الترجمة والترجمة الفورية :
- Titulo universitario oficial de licenciada en traduccion
e interpretacion, préparé et délivré au siège de la
Universidad de Granada-Espagne - le 4 octobre 2013,
مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

- Diplôme d’études supérieures spécialisées psychologie
clinique et pathologique, préparé et délivré au siège de
l’Université Paris 8 - Créteil - France - le 6 juillet 2004,
assorti de la maîtrise psychologie, préparée et délivrée au
siège de l’Université de Toulouse le Mirail - France - le 11
juillet 2001,
وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  532.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  533.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛

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 ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
الدراسات اإلسالمية (العقيدة والفلسفة) :
 بكالوريوس في الدراسات اإلسالمية ،العقيدة والفلسفة املسلمةمن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة للجامعة العاملية،
بيروت  -لبنان 11 ،يونيو  ،2018مشفوعة بشهادة الباكلوريا
للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في الفلسفة :
 شهادة ماجستيرالعلوم االجتماعية واإلنسانية  -الفلسفة املسلمةمن معهد الدوحة للدراسات العليا  -الدوحة  -قطر بتاريخ
 30ماي  2019مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية،
مسلك  :الفلسفة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالرباط.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  534.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في الفلسفة :
 ماجستير العلوم االجتماعية واإلنسانية  -الفلسفة املسلمةمن معهد الدوحة للدراسات العليا  -الدوحة  -قطر بتاريخ
 3يونيو  2018مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية،
مسلك  :الفلسفة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالرباط.
املادة الثانية

1407

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  535.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Contrastif, lexique
: discours
- Diplôme de master de sciences humaines et sociales,
mention : sciences du langage, spécialité : contrastif,
lexique, discours, à finalité recherche, délivré par
l’Université - Paris 13 Sorbonne Paris Cité (membre de
la Comue Université Sorbonne Paris Cité)  - France - le
19 décembre 2017,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية،مسلك  :القانون،مسار :
القانون الخاص املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بفاس.
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

1408

الجريدة الرسمية

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  536.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Communication et
: éducation audiovisuelle
- Titulo oficial de master universitario en comunicacion
y educacion audiovisual por las Citadas Universidades,
préparé et délivré au siège de la Universidad de Huelva y
la Universidad internacional de Andalucia - Espagne - le
25 septembre 2018,
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  537.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في البيئة والتنمية املستدامة :
- Grade de master dans la spécialité science de l’environnement,
préparé et délivré au siège de l’Université Tongji - République
populaire de Chine - le 31 décembre 2013,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :علم االجتماع
املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية في الدراسات اإلنجليزية
مسار  :أدب املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمكناس.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  538.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  539.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
علم النفس :
- Degree of bachelor of arts, préparé et délivré au siège de
Hunter College the City University of New York - United
State- le 31 janvier 2014,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في علوم التربية :
- Degree of master of science in education, préparé et
délivré au siège de Brooklyn College of the City University
of New York - United State - le 1er juin 2017, assorti du
degree of bachelor of arts, préparé et délivré au siège de
Hunter College the City University of New York - United
State - le 31 janvier 2014,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  540.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  541.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛

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 ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر   )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
الترجمة وعلم اللغة :

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في علم
النفس :

- Akademischen grad bachelor of arts sprache, kultur,
translation arabisch, deutsch, franzosisch, préparé et
délivré au siège de Johannes Gutenberg Universitat
Mainz - Allemagne - le 28 mars 2012,

- Diplôme de licence de sciences humaines et sociales,
 mention : psychologie, délivré par l’Université Toulouse II(membre de l’Université fédérale Toulouse MidiPyrénées) - France - le 20 octobre 2017,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  542.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  543.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019

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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

قرر ما يلي :

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في علوم اإلعالم والتواصل :

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في الفلسفة :
 شهادة ماجستيرالعلوم االجتماعية واإلنسانية  -الفلسفة املسلمةمن معهد الدوحة للدراسات العليا  -قطر بتاريخ  30ماي ،2019
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :مسلك
الفلسفة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

- Diplôme de master de sciences humaines et sociales,
mention: information et communication, spécialité :
E-rédactionnel, préparé et délivré au siège de l’Université
de Toulon - France, le 24 janvier 2018,
مشفوعة بشهادة اإلجازة األساسية ،مسلك  :دراسات فرنسية،
تخصص  :لغة ،ثقافة ،آداب املسلمة من كلية علوم التربية بالرباط.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  544.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  545.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في اللسانيات واملعجمية
العربية :
- Degree of master of social sciences and humanitieslinguistics and arabic lexicography, préparé et délivré au
siège de Doha Institute for graduate studies - Quatar - le
30 mai 2019,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :الدراسات
العربية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز بفاس.

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
اللغة والثقافة اإليطالية :
- Laurea in lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli
stranieri e per la scuola, préparée et délivrée au siège de la
Universita per Stranieri di Siena - Italie - le 2 novembre 2017,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  546.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  547.20صادرفي  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في تدريس اللغة الفرنسية
(لغة أجنبية) :
- Diplôme de master d’arts, lettres, langues, mention :
Français langue étrangère, délivré par l’Université de
Besançon (membre de la communauté d’universités et
 )établissements Université Bourgogne - Franche-ComtéFrance - le 30 novembre 2018,

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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية
املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في اللسانيات والديداكتيك :
- Diplôme de master des sciences humaines et sociales,
mention : linguistique, spécialité : linguistique et
didactique, à finalité recherche, préparé et délivré au siège
de l’Université d’Orléans - France - le 7 janvier 2019,

مشفوعة بدبلوم اإلجازة في الدراسات األساسية في  :علم
االجتماع ،مسار سوسيولوجيا الظواهر الحضرية املسلمة من كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بمكناس.

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :القانون العام
باللغة العربية،تخصص  :الدراسات اإلدارية واملالية املسلمة من كلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمكناس.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  561.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  582.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛

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 ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم الدراسات الجامعية العامة ،الشهادة التالية في
: Economie et gestion

املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم الدراسات الجامعية العامة ،الشهادة التالية في
: Economie

- Diplôme d’études universitaires générales droit,
économie, gestion, mention : économie, gestion, préparé
 et délivré au siège de l’Université d’Evry Val d’EssonneVersailles - France - le 8 juin 2012,

- Degree of associate of applied business - business
management - small business management, préparé et
délivré au siège de Cuyahoga Community College, city of
Cleveland in the state of Ohio - USA - en août 2013,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

الجريدة الرسمية
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1415

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  588.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  596.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

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

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Finance des marchés
- Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Rouen
grade de master, préparé et délivré au siège de Neoma
business school - Rouen - France - le 24 février 2014,
مشفوعة بدبلوم الطور العادي املسلم من مجموعة املعهد العالي
للتجارة وإدارة املقاوالت بالدار البيضاء.

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 ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  12ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية ،الشهادة التالية في Systèmes
: informatiques et logiciels
- Diplôme de licence professionnelle systèmes informatiques
et logiciels, spécialité : administrateur de systèmes dans le
domaine sciences, technologies, santé, préparé et délivré au
 siège de l’Université de Perpignan Via Domitia - MontpellierFrance - le 18 octobre 2013,
مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  597.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  598.20صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم 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 ؛

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 ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  12ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  12ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :

املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Innovation alimentaire

املـادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في Biologie et biotechnologie
: appliquées

- Degree of doctor of philosophy in food innovation
from the doctoral program in life science innovation of
the school of integrative and global majors, préparé et
délivré au siège de University of Tsukuba - Japon - le 25
septembre 2019,

- Titolo di dottore di ricerca in scienze biologiche e
biotecnologie applicate, préparé et délivré au siège de la
Universita degli studi di Torino - Italie - le 27 février 2015,

مشفوعة باملاستر في العلوم والتقنيات ،مسلك  :البيوتكنولوجيا
والتنمية املستدامة للموارد الزراعية املسلمة من كلية العلوم
والتقنيات بمراكش.

مشفوعة بشهادة مهندس زراعي ملعهد الحسن الثاني للزراعة
والبيطرة ،مسلك  horticulture :املسلمة من معهد الحسن الثاني
للزراعة والبيطرة بالرباط.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

