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 .......... 2071صادر في 11 من رجب 1441 )6 مارس 2020( بتفو ض اإلمضاء

في  صادر   973.20 رقم  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  للرئيس  قرار 
152071 من رجب 1441 )10 مارس 2020( بتفو ض اإلمضاء...................... 



(9(7 الجريدة الرسميةعدد)6872 - 15)شعبان)1441 )9)أبر ل)2020( 
صفحة صفحة

تعيي5 آمأ ن مس عدين ب لصأف.

في  صادر   955.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لـــوز ر  قــــــــرار 

27 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتعيين آمر ن مساعدين 

2073بالصرف ونواب عنهم............................................................................... 
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 ............................................................................... 2075بالصرف ونواب عنه.
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28 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر 2019( بتعيين آمر ن مساعدين 

2076بالصرف ونواب عنهم............................................................................... 
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رقم 971.20 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1441 )4 فبراير 2020( بتتميم 

القرار رقم 697.16 الصادر في 23 من ربيع األول 1437 )4 يناير 2016( 

 ..................................... 2076بتعيين آمر ن مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
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رقم 972.20 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1441 )4 فبراير 2020( بتعيين 

2077آمر مساعد بالصرف ونائبين عنه............................................................ 

املع دالت بي5 الشه دات.

قرار للوز ر املنتدب لدى وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم العالي)

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 858.20 

صادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير  2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 2077بين الشهادات.
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مأسوم رقم)2.20.187)ص در في)5))من رجب)1551 ))1)م رس)9)9)) 

ب ملوافقة على التصميم والنظ م املتعلق به املوضوعي5 لتهيئة)

مالل) بني  بإقليم  القصيشة  ديأ  بجم عة  لعالم  اغأم  مأكز 

وب إلعال5 ر5 في ذلك منفعة ع مة.

رئيس الحكومة،

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

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتار خ)  بتنفيذه الظهير الشر ف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتار خ) (1.92.31 رقم) الشر ف   الظهير 

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

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

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

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

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وز رة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتار خ)22)يناير)2018)؛

القصيبة خالل) دير  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

الفترة املمتدة من فاتح إلى)31)أغسطس)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة دير القصيبة املجتمع خالل دورته)

العادية املنعقدة بتار خ)10)أكتوبر)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتار خ)19)ديسمبر)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وز رة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)08/2019)والنظام املتعلق به املوضوعين)

مالل) بني  بإقليم  القصيبة  دير  بجماعة  لعالم  اغرم  مركز  لتهيئة 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة دير القصيبة تنفيذ ما جاء)في هذا)

املرسوم الذي ينشر بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رجب)1441 )19)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وز رة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

مأسوم رقم)2.20.188)ص در في)5))من رجب)1551 ))1)م رس)9)9)) 

املوضوعي5) به  املتعلق  والنظ م  التصميم  على  ب ملوافقة 

لتهيئة مأكز جم عة موالي عشد هللا بإقليم الجديدة وب إلعال5)

ر5 في ذلك منفعة ع مة.

رئيس الحكومة،

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

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتار خ)  بتنفيذه الظهير الشر ف رقم)
)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 
1412 الحجة) ذي  من  (15 بتار خ) (1.92.31 رقم) الشر ف   الظهير 

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

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414
)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

1441 من صفر) (18 الصادر في) (2.19.948 (  وعلى املرسوم رقم)
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وز رة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)
املنعقد بتار خ)12)ديسمبر)2017)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة موالي عبد هللا خالل)

الفترة املمتدة من)15)أبر ل إلى)14)ماي)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة موالي عبد هللا املجتمع خالل دورته)

العادية املنعقدة بتار خ)17)ماي)2019)؛

نصوص خ صة
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وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتار خ)5)ديسمبر)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وز رة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق) والنظام  (03/AUEJSB/2019 رقم) التصميم  على  يوافق 
به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة موالي عبد هللا بإقليم الجديدة)

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة موالي عبد هللا تنفيذ ما جاء)في هذا)
املرسوم الذي ينشر بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رجب)1441 )19)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وز رة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

مأسوم رقم)2.20.207)ص در في)5))من رجب)1551 ))1)م رس)9)9)) 
بإعال5 ر5 املنفعة الع مة تق�ضي بفص9 قطع ررضية ت بعة)
للملك الغ بوي عن النظ م الغ بوي وضمه  إلى ملك الدولة)

الخ ص))قصد بن ء)سد رمسأا بإقليم كلميم.

رئيس الحكومة،

1335 من ذي الحجة) (20 في) على الظهير الشر ف الصادر   بناء)
)10)أكتوبر)1917()املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما وقع)

تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.58.1371)الصادر في)29)من ذي القعدة)1378 
رأيها في حالة) بتحديد تأليف اللجنة املكلفة بإبداء) ()1959 يونيو) (6(

فصل أمالك عن النظام الغابوي))وفي كيفية تسيير شؤونها)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبر ل)2017()يتعلق باختصاصــات وز ر الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القرو ة واملياه والغابات)؛

وبعد االطالع على طلب كاتبة الدولة لدى وز ر التجهيز والنقل)
واللوجيستيك واملاء)املكلفة باملاء)بتار خ)16)فبراير)2018)؛

وعلى محضر اللجنة اإلدار ة املختصة املنصوص عليها في املرسوم)

 2018 يونيو) (19 املجتمعة بتار خ) (2.17.197 املشار إليه أعاله رقم)

بمقر قيادة إفران األطلس الصغير)؛

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املذكورة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة اإلدار ة للخبرة املنعقدة بتار خ)

فاتح فبراير)2019)بمقر الكتابة العامة لوالية جهة كلميم واد نون)؛

القرو ة) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وز ر  وباقتراح من 

واملياه والغابات))؛

ووز ر) وبعد استشارة وز ر التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء)

الداخلية ووز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

وبعد استشارة والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم،

رسم ما يلي):

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بفصل قطع أرضية عن النظام)

الغابوي مساحتها اإلجمالية)9)هكتارات و45)آرا و)93)سنتيارا،)التابعة)

األطلس) إفران  بجماعة  والواقعة  الصغير«) األطلس  »إفران  لغابة)

الصغير،)وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد بناء)سد أمسرا بإقليم)

كلميم.

عالوة على ذلك،  وقد رسمت حدود القطع األرضية املذكورة،)

في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

تضم القطع األرضية موضوع الفصل املشار إليها في املادة األولى)

أعاله إلى ملك الدولة الخاص.

املادة الثالثة

تحدد القيمة التجار ة للقطع األرضية موضوع الفصل في ثمن)

إجمالي قدره)604.965,00)درهم.

املادة الرابعة

القيمة املذكورة) تدفع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء)

الدولة) أمالك  توظيف  إعادة  صندوق  إلى  أعاله  الثالثة  املادة  في 

)سطر املياه والغابات()الذي يخصص القتناء)أراض للتشجير تطبيقا)

من الظهير الشر ف املشار إليه أعاله) )ب() ملقتضيات الفصل الثاني)

الصادر في)20)من ذي الحجة)1335 )10)أكتوبر)1917()كما وقع تغييره)

املرسوم) هذا  لتار خ صدور  املوالية  السنة  خالل  وذلك  وتتميمه،)

بالجر دة الرسمية.



عدد)6872 - 15)شعبان)1441 )9)أبر ل)2020( الجريدة الرسمية939)  

املادة الخامسة

تتحمل الجهة املستفيدة مصار ف تعو ض السكان ذوي حقوق)

االنتفاع بالقطع الغابو ة املذكورة في املادة األولى أعاله املعترف لهم بها)

بمقت�ضى الظهير الشر ف الصادر في)8)شعبان)1343 )4)مارس)1925()

املتعلق باملحافظة على غابات األركان.

املادة السادسة

بالجر دة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وز ر الفالحة والصيد البحري والتنمية القرو ة واملياه)

والغابات ووز ر التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)ووز ر الداخلية)

ووز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهم فيما يخصه.))

وحرر بالرباط في)24)من رجب)1441 )19)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وز ر الفالحة والصيد البحري

والتنمية القرو ة واملياه والغابات،

اإلمضاء : عز ز أخنوش.

وز ر التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وز ر   الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

مأسوم رقم)2.20.208)ص در في)5))من رجب)1551 ))1)م رس)9)9)) 

بإعال5 ر5 املنفعة الع مة تق�ضي بفص9 قطعة ررضية ت بعة)

للملك الغ بوي عن النظ م الغ بوي وضمه  إلى ملك الدولة)

الخ ص))قصد بن ء)سد تيرزت بإقليم تيزنيت.

رئيس الحكومة،

1335 من ذي الحجة) (20 في) على الظهير الشر ف الصادر   بناء)

)10)أكتوبر)1917()املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما وقع)

تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.58.1371)الصادر في)29)من ذي القعدة)1378 

رأيها في حالة) بتحديد تأليف اللجنة املكلفة بإبداء) ()1959 يونيو) (6(

فصل أمالك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها)؛

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

)28)أبر ل)2017()يتعلق باختصاصــات وز ر الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القرو ة واملياه والغابات)؛

وبعد االطالع على طلب كاتبة الدولة لدى وز ر التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)املكلفة باملاء)بتار خ)25)ماي)2017)؛

وعلى محضر اللجنة اإلدار ة املختصة املنصوص عليها في املرسوم)

 2018 أبر ل) (24 املجتمعة بتار خ) (2.58.1371 املشار إليه أعاله رقم)

بمقر عمالة إقليم تيزنيت)؛

)وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املذكورة)؛

وعلى محضر اللجنة اإلدار ة للخبرة املجتمعة بتار خ)24)أبر ل)2018 

بمقر عمالة إقليم تيزنيت)؛

القرو ة) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وز ر  وباقتراح من 

واملياه والغابات)؛

ووز ر) وبعد استشارة وز ر التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

الداخلية ووز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

وبعد استشارة عامل إقليم تيزنيت،

رسم ما يلي):

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بفصل قطعة أرضية عن النظام)

تابعة لغابة) سنتيارا،) (73 آرات و) هكتارات و05) (9 الغابوي مساحتها)

»تافراوت«،)املصادق على عمليات تحديدها النهائي بموجب املرسوم)

()2016 فبراير) (10(  1437 بتار خ فاتح جمادى األولى) (2.13.939 رقم)

والواقعة بجماعة تاسر رت،)وضمها مللك الدولة الخاص قصد بناء)

سد تيزرت بإقليم تيزنيت.

وقد رسمت حدود القطعة األرضية املذكورة،)عالوة على ذلك،)في)

التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

تضم القطعة األرضية موضوع الفصل املشار إليها في املادة األولى)

أعاله إلى ملك الدولة الخاص.

املادة الثالثة

تحدد القيمة التجار ة للقطعة األرضية موضوع الفصل في ثمن)

إجمالي قدره)275.197,00)درهم.
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املادة الرابعة

تدفع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)القيمة املذكورة)

الدولة) أمالك  توظيف  إعادة  صندوق  إلى  أعاله  الثالثة  املادة  في 

)سطر املياه والغابات()الذي يخصص القتناء)أراض للتشجير تطبيقا)

من الظهير الشر ف املشار إليه أعاله) )ب() ملقتضيات الفصل الثاني)

الصادر في)20)من ذي الحجة)1335 )10)أكتوبر)1917()كما وقع تغييره)

املرسوم) هذا  لتار خ صدور  املوالية  السنة  خالل  وذلك  وتتميمه،)

بالجر دة الرسمية.

املادة الخامسة

تتحمل الجهة املستفيدة مصار ف تعو ض السكان ذوي حقوق)

االنتفاع بالقطع الغابو ة املذكورة في املادة األولى أعاله املعترف لهم بها)

بمقت�ضى الظهير الشر ف الصادر في)8)شعبان)1343 )4)مارس)1925()

املتعلق باملحافظة على غابات األركان.

املادة السادسة

بالجر دة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية،)إلى وز ر الفالحة والصيد البحري والتنمية القرو ة واملياه)
والغابات))ووز ر التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)ووز ر الداخلية)
ووز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهم فيما يخصه.))

وحرر بالرباط في)24)من رجب)1441 )19)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وز ر الفالحة والصيد البحري

والتنمية القرو ة واملياه والغابات،

اإلمضاء : عز ز أخنوش.

وز ر التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وز ر   الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

مأسوم رقم)2.20.209)ص در في)5))من رجب)1551 ))1)م رس)9)9)()بإعال5 ر5 املنفعة الع مة تق�ضي ب لقي م بأبغ ل)

بجم عة) (62.000 و5.ك) (60.900 توسيع محأم الخط الحديدي الأابط بي5 طنجة وسيدي ق سم بي5 5.ك)

سيدي اليمني،)وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغأض بعم لة طنجة)-)رصيلة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير) (7.81 على القانون رقم) بناء)

الشر ف رقم)1.81.254)بتار خ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبر ل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

(- 2018)بمكاتب جماعة سيدي اليمني بعمالة طنجة) يونيو) (17 أبر ل إلى) (18 وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)

أصيلة)؛

وباقتراح من وز ر التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،)بعد استشارة وز ر الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال توسيع محرم الخط الحديدي الرابط بين طنجة وسيدي قاسم) (

بين ن.ك)60.900)ون.ك)62.000)بجماعة سيدي اليمني بعمالة طنجة)-)أصيلة.

املادة الثانية

)تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجز ئي ذي املقياس)

1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):
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اليمني

اليم ني

اليمني

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني
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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 بالجر دة الرسمية،)إلى وز ر التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء)واملدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)24)من رجب)1441 )19)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وز ر التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني

اليم ني
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مأسوم رقم)2.20.212)ص در في)5))من رجب)1551 ))1)م رس)9)9)) 

)امللك) الدولة) بي5  بمعدل  عق ر ة  مق يضة  بإجأاء) ب إلذ5 

الغ بوي()وبأكة)»إلي9«)بإقليم الصو أة.

رئيس الحكومة،

1335 من ذي الحجة) (20 في) على الظهير الشر ف الصادر   بناء)
)10)أكتوبر)1917()املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما وقع)

تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبر ل)2017()في شأن اختصاصات وز ر الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القرو ة واملياه والغابات)؛

وبعد االطالع على محضر اجتماع اللجنة اإلدار ة للخبرة املنعقدة)
الصو رة) إقليم  لعمالة  العامة  الكتابة  بمقر  (2016 أبر ل) (5 بتار خ)

من أجل تحديد القيمة التجار ة للعقار ن الغابو ين)؛

بتار خ) املنعقدة  للخبرة  اإلدار ة  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 
بمقر الكتابة العامة لعمالة إقليم الصو رة من أجل) (2016 أبر ل) (5

تحديد القيمة التجار ة للعقار ن املقترحين للمقايضة العقار ة)؛

القرو ة) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وز ر  وباقتراح من 
وإصالح) واملالية  االقتصاد  وز ر  استشارة  وبعد  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي):

املادة األولى

األرضيتين) للقطعتين  بمعدل  عقار ة  مقايضة  بإجراء) يؤذن 
 18257/35 التابعتين لغابة الصو رة موضوع الرسم العقاري عدد)
سنتيارا) و36) ( آرات) ( و9) هكتارا  (1 اإلجمالية) مساحتهما  البالغة 
والواقعتين بجماعة سيدي كاوكي بإقليم الصو رة،)مقابل القطعتين)
مساحتهما) البالغ  »إليل«) شركة) طرف  من  املقترحتين  األرضيتين 
الرسمين) موضوع  سنتيارا  و43) ( آرا) و27) هكتارات  (10 اإلجمالية)
وعدد) س() آرا و43) ه و27) (9 )مساحته) (29933/35 العقار ين عدد)
والواقعتين بجماعة الحسينات) )مساحته هكتار واحد() (31063/35

بإقليم الصو رة

التصاميم) ( وقد رسمت حدود القطع األرضية املذكورة أعاله في)
التجز ئية املضافة إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

يدفع مبلغ)19.316,00)درهما الذي يمثل الفرق في القيمة التجار ة)
للقطع األرضية املعنية باملقايضة العقار ة من صندوق إعادة توظيف)

أمالك الدولة))سطر املياه والغابات()لفائدة شركة)"إليل".

املادة الثالثة

يحرر عقد إثبات هذه املقايضة استنادا إلى هذا املرسوم الذي)
ينشر بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)رجب)1441 )19)مارس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وز ر الفالحة والصيد البحري والتنمية القرو ة 

واملياه والغابات،

اإلمضاء : عز ز أخنوش.

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

مأسوم رقم)2.20.217)ص در في)5))من رجب)1551 ))1)م رس)9)9)) 
بتوسيع وتقو ة وتحسي5) الع مة تق�ضي  املنفعة  ر5  بإعال5 
بي5) فيم   (1(98 رقم) اإلقليمية  ب لطأ ق  الخدمة   مستوى 

5.ك)999+38)و5.ك)999+58)بإقليم تيزنيت.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)
 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشر ف رقم)

بتار خ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم  وعلى 
)16)أبر ل)1983()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وز ر التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع وتقو ة وتحسين مستوى)
 38+000 ن.ك) بين  فيما  (1908 رقم) اإلقليمية  بالطر ق   الخدمة 
في) املبين  املخطط  حسب  وذلك  تيزنيت،) بإقليم  (48+000 ون.ك)
التصميم املوقعي ذي املقياس)1/50.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ ماجاء)في هذا املرسوم الذي ينشر بالجر دة الرسمية)
إلى وز ر التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)24)من رجب)1441 )19)مارس)2020(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وز ر التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 قأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 953.20 ص در في
7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)) بتفو ض السلطة

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1438 9)رجب) الصادر في) (1.17.07  بناء)على الظهير الشر ف رقم)
)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)
 الصادر بتنفيذه الظهير الشر ف رقم)1.00.175)بتار خ)28)من محرم)1421

)3)ماي)2000()؛)

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلــي :

املادة األولى

القرارات) اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم):

1)-)السيدة سعاد باي،)املهندسة الرئيسة من الدرجة األولى املكلفة)
باملدير ة الجهو ة للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيـشاوة)
وذلك) واليوسفية  وآسفي  والرحامنة  والصو رة  السراغنة  وقلـعة 

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة كيفما كان مبلغها أصدرتها 
اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 
كان مبلغها ؛ 

-  الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضر بة  كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 
ضر بية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الز ادات وغيرها من الجزاءات  
كيفما كان مبلغها و كذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -
للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضر بة على القيمة املضافة كيفما كان 
مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضر بة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 

مبلغه.

املكلف) األولى  الدرجة  املتصرف من  البشير شكار،) السادة  (- (2

الكر م) وعبد  املعنو ين  األشخاص  لجبايات  الجهو ة  باملصلحة 

الجهو ة) باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  إدري�ضي،)

لجبايات املهنيين وعبد العز ز الوردوي،)املتصرف من الدرجة األولى)

املكلف باملصلحة الجهو ة لجبايات الخواص والسيد منير لخليفي،)

املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمصلحة الوعاء)الضر بي آلسفي)

باملدير ة الجهو ة للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيـشاوة)

وذلك) واليوسفية  وآسفي  والرحامنة  والصو رة  السراغنة  وقلـعة 

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 

مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان 

مبلغها األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس الضر بة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( ؛

 - التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 

درهم( ألف  )خمسمائة  درهـم   500.000 على   الضر بة 

بصورة  تخفيضها  فيتم  األداء  تأخير  عن  املترتبة  الز ادات  أما 

تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضر بة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

سقف  و حدد  مقنعة  إثبات  وثائق  إلى  استنادا  وذلك  ضر بية 

هذا االقتراح في مبلغ 50.000 درهم )خمسون ألف درهـم( شامال 

ألصل الضر بة و الز ادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضر بة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛ 

واملساهمة  الشركات  على  للضر بة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛
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- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الحاصالت من التوظيفات  (
املالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم )مليون 

درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهـم(. 

3)-)السيد املصطفى ابن حقي،)املتصرف من الدرجة الثانية املكلف)

بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات إلقليمي قلعة السراغنة)

والرحامنة والسيد وئيل يعكوبي،)املتصرف من الدرجة الثانية املكلف)

بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات إلقليم الصو رة وذلك)

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 

كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضر بة يعادل أو 

يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 

الز ادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضر بة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضر بة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضر بة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛  

واملساهمة  الشركات  على  للضر بة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم )مائة 

ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهـم(.

السادة عبد الرحيم جمامة وعبد الرحمان أومعلي ومحمد) (- (4

لعنوني وسعيد أفسكا وادريس حمور وسعيد نوحي،)املتصرفون من)

الدرجة األولى والسيدان نبيل عسلي والياس اليعقوبي،)املتصرفان من)

الدرجة الثانية والسيد عادل الصدقي،)املهندس الرئيس من الدرجة)

للضرائب) الجهو ة  باملدير ة  الضرائب  بتقسيمات  املكلفون  األولى 

بمراكش وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 

كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضر بة يعادل 

أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 

الز ادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضر بة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضر بة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم 

)خمسة آالف درهـم(.

املتصرف من الدرجة األولى) السيدان املصطفى أيت تلحق،) (- (5

واحمد باج،)املتصرف من الدرجة الثانية املكلفان بمكتبي االستقبال)

والتنسيق باملدير ة الجهو ة للضرائب بمراكش والسيد عبد الكر م)

االستقبال) بمكتب  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  ازرايدي،)

والتنسيق باملصلحة الجهو ة للوعاء)الضر بي بآسفي وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 

كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضر بة يعادل 

أو يقل عن 10.000 درهم )عشرة آالف درهـم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)2442.19 

بتفو ض) ()2019 يوليو) (19(  1440 القعدة) ذي  من  (16 في) الصادر 

السلطة.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 954.20 ص در في
7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)) بتفو ض السلطة

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1438 9)رجب) الصادر في) (1.17.07  بناء)على الظهير الشر ف رقم)
)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)
 الصادر بتنفيذه الظهير الشر ف رقم)1.00.175)بتار خ)28)من محرم)1421

)3)ماي)2000()؛)

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلــي :

املادة األولى

القرارات) اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم):

املتصرف من الدرجة األولى املكلف) السيد محمد كميمش،) (- (1
(- والصخيرات) الرباط وسال  لعماالت  للضرائب  الجهو ة  باملدير ة 
تمارة وأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان)

وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة كيفما كان مبلغها أصدرتها 
اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 
كان مبلغها ؛ 

-  الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضر بة  كيفما كان مبلغها ؛

-  املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 
ضر بية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الز ادات وغيرها من الجزاءات  
كيفما كان مبلغها و كذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -
للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضر بة على القيمة املضافة كيفما كان 
مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضر بة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 

مبلغه.

 2)-)السيد محمد عبد اللطيف عراش،)املتصرف من الدرجة األولى

والخميسات القنيطرة  ألقاليم  للضرائب  اإلقليمية  باملدير ة   املكلف 

وسيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛ 

-  الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضر بة كيفما كان مبلغها ؛

-  املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضر بية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الز ادات وغيرها من الجزاءات  

كيفما كان مبلغها و كذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضر بة على القيمة املضافة كيفما كان 

مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضر بة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 

مبلغه.
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السيدة سعيدة كليدة والسيد عبد الغفور الشوني والسيد) (- (3

املتصرفون من الدرجة األولى والسيد صالح الدين) محمد حرمي،)

باملدير ات) املكلفون  األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  البداوي،)

اإلقليمية التابعة للمدير ة الجهو ة للضرائب بعماالت الرباط وسال)

والصخيرات)-)تمارة وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 

الضر بة على 800.000 درهـم )ثمانمائة ألف درهـم( أما الز ادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضر بة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

800.000 درهم )ثمانمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضر بية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة و حدد سقف هذا 

)ثمانمائة ألف درهـم( شامال  800.000 درهم  في مبلغ  االقتراح 

ألصل الضر بة و الز ادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات والز ادات وغيرها من الجزاءات في 

حدود مبلغ 800.000 درهم )ثمانمائة ألف درهم( وكذا صوائـر 

املتابعات ؛                                                 

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضر بة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

3.000.000 درهم )ثالثة ماليين درهـم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضر بة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

3.000.000 درهم )ثالثة ماليين درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 3.000.000 درهم )ثالثة 

ماليين درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على 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 

3.000.000 درهم )ثالثة ماليين درهـم(.

حديوي،) وحكيمة  الداسر  وسعاد  املساري  منى  السيدات  (- (4
القادر شراف) عبد  والسادة موالي  األولى  الدرجة  من  املتصرفات 
األولى) الدرجة  من  املتصرفون  بلحاج،) واملصطفى  اسو لي  وحسن 
باملصالح) املكلفون  الثانية  الدرجة  من  املتصرف  زهر،) وادريس 
للمدير ة) التابعة  اإلقليمية  باملدير ات  الضر بي  للوعاء) اإلقليمية 
تمارة) (- والصخيرات) وسال  الرباط  بعماالت  للضرائب  الجهو ة 
والسيدان عبد الغني شكور،)املتصرف من الدرجة األولى ورشيد زبير،)
باملصلحة) التوالي  املكلفان على  األولى  الدرجة  الرئيس من  املهندس 
اإلقليمية األولى والثانية للوعاء)الضر بي باملدير ة اإلقليمية للضرائب)
ألقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك)

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 
مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان 
مبلغها األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس الضر بة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( ؛

 - التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 
الضر بة على 500.000 درهـم )خمسمائة ألف درهم( أما الز ادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضر بة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 
ضر بية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة و حدد سقف هذا 
االقتراح في مبلغ 50.000 درهم )خمسون ألف درهـم( شامال ألصل 

الضر بة و الز ادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضر بة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 
1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛ 

واملساهمة  الشركات  على  للضر بة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛)

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الحاصالت من التوظيفات 
درهم   1.000.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)مليون درهم( ؛

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

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهـم(.
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5)-)السيد محمد أدالل،)املتصرف من الدرجة الثانية والسيدان)
األولى) الدرجة  من  املتصرفان  حمدة،) واملصطفى  الفرجي  ادريس 
االختصاصات) املتعددة  الضرائب  بتقسيمات  التوالي  املكلفون على 
بكل من سيدي سليمان وسوق األربعاء)الغرب وسيدي قاسم وذلك)

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة أصدرتها اإلدارة نتيجة 
خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 
الضر بة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 
أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 
الز ادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضر بة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضر بة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضر بة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛  

واملساهمة  الشركات  على  للضر بة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الحاصالت من التوظيفات 
املالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم )مائة 

ألف درهـم( ؛

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

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهـم(.

رافي،) ولطيفة  الكورجي  ولطيفة  بر طل  وفاء) السيدات  (- (6
وإيمان) جافري  رشيدة  والسيدتان  األولى  الدرجة  من  املتصرفات 
املهندستان الرئيستان من الدرجة األولى والسيدتان حنان) زهوان،)
ملراحي وشفيقة املري الحسني،)مهندستا الدولة من الدرجة املمتازة)
الدرجة) من  املتصرفتان  بوشتي،) ونجاة  كناني  امال  والسيدتان 
وبوشعيب) بومديان  ومحمد  سميطي  مصطفى  والسادة  الثانية 
األولى) الدرجة  من  املتصرفون  شهيد،) وحسن  النبال  ومحمد  باية 
مهندس الدولة من الدرجة املمتازة والسيد) والسيد أناس عمراني،)
نور الدين معروف،)املتصرف من الدرجة الثانية املكلفون بتقسيمات)
الضرائب التابعة للمدير ة الجهو ة للضرائب بعماالت الرباط وسال)

تمارة والسيدة مينة اليون�ضي والسيدان عبد العز ز) (- والصخيرات)

املتصرفون من الدرجة األولى املكلفون) الغالي واملصطفى بامحمد،)

بتقسيمات الضرائب التابعة للمدير ة اإلقليمية للضرائب بالقنيطرة)

وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 

 كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضر بة يعادل 

أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 

الز ادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضر بة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضر بة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم 

)خمسة آالف درهـم(.

سمير) والسيد  املتوكيل  وامينة  ملنيعي  فوز ة  السيدتان  (- (7

السنجاري،)املتصرفون من الدرجة األولى املكلفون بمكاتب االستقبال)

الرباط) بعماالت  للضرائب  الجهو ة  للمدير ة  التابعة  والتنسيق 

املتصرفة من) تمارة والسيدة امينة املساعف،) (- وسال والصخيرات)

الدرجة األولى املكلفة بمكتب االستقبال والتنسيق باملدير ة اإلقليمية)

للضرائب بالقنيطرة وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 

 كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضر بة يعادل

أو يقل عن 10.000 درهم )عشرة آالف درهـم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)2441.19 

بتفو ض) ()2019 يوليو) (19(  1440 القعدة) ذي  من  (16 في) الصادر 

السلطة.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



عدد)6872 - 15)شعبان)1441 )9)أبر ل)2020( الجريدة الرسمية959)  

 قأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 956.20 ص در في
7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)) بتفو ض اإلمض ء

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفو ض إمضاء) ()2008 )30)أكتوبر)

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعو ض عن مصار ف التنقل والقيام بمأمور ات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتار خ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

التعو ضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

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

واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

والدراسات) التشريع  مدير  زعزوع،) خالد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة) اإلمضاء) بالنيابة،) للضرائب  العام  املدير  الدولي،) والتعاون 

الصادرة) األوامر  اإلدارة على  واملالية وإصالح  االقتصاد  وز ر  عن 

بمأمور ات) للقيام  للضرائب  العامة  للمدير ة  التابعين  للموظفين 

داخل تراب اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق أسند التفو ض املشار)

إليه في املادة األولى أعاله إلى السيدة ابتسام بارئ،)رئيسة قسم املوارد)

رئيس قسم امليزانية والتجهيزات) البشر ة والسادة سعيد إغبولة،)

وحميد الغربي،)رئيس مصلحة التدبير اإلداري للموارد البشر ة وعبد)

رئيس) رئيس مصلحة امليزانية والطاهر بركاش،) الواحد حمداوي،)

مصلحة التجهيزات واللوازم باملدير ة العامة للضرائب.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)3056.19 

الصادر في)13)من محرم)1441 )13)سبتمبر)2019()بتفو ض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 957.20 ص در في 7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9))

بتفو ض املص دقة على الصفق ت

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛)

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

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز ر االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد خالد زعزوع،)مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي،)املدير العام للضرائب بالنيابة،)املصادقة على صفقات)

األشغال أو التور دات أو الخدمات املبرمة لفائدة مصالح املدير ة العامة للضرائب وكذا فسخها التي تدخل في إطار االعتمادات)

املفوضة إليه من ميزانية وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وفي إطار االعتمادات املفتوحة برسم الحساب الخصو�ضي للخز نة)

الحامل عنوان)"مرصدات املصالح املالية".



(951 الجريدة الرسميةعدد)6872 - 15)شعبان)1441 )9)أبر ل)2020( 

املادة الثانية

إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق ناب عنه املسؤولون الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول التالي):

النواباالختص ص الترابي للمديأ ة

مجموع تراب اململكة.

مصطفى أمان،)مدير املراقبة)؛
محمد منشود،)مدير تنشيط الشبكة)؛

ابو بكر الحيمر،)مدير التبسيط والنظام املعلوماتي واالستراتيجية)؛
مدير املوارد والتدقيق))شاغر( ؛

سعيد إغبولة، رئيس قسم امليزانية والتجهيزات ؛
عبد الواحد حمداوي،)رئيس مصلحة امليزانية.

وبرشــيد  وســطات  الجديــدة  وأقاليــم  واملحمديــة  البيضــاء  الــدار  عمالتــا 
ومديونــة. والنواصــر  بنــور  وســيدي  وبنســليمان 

يونس ادري�ضي قيطوني، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

عمــاالت الربــاط وســال والصخيرات–تمــارة وأقاليــم القنيطــرة والخميســات 
وســيدي قاســم وســيدي ســليمان.

محمد كميمش، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

 - والفحــص  تطــوان  وأقاليــم  واملضيق-الفنيــدق  عمالتــا طنجة–أصيلــة 
ووزان. والحســيمة وشفشــاون  والعرائــش  أنجــرة 

عبد الله لخنيݣ، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

والصو ــرة  الســراغنة  وقلعــة  والحــوز  وأقاليــم شيشــاوة  مراكــش  عمالــة 
واليوســفية. وآســفي  والرحامنــة 

سعاد باي، املكلفة باملدير ة الجهو ة للضرائب.

عمالتــا أكاديــر - إداوتنــان وإنزكان-آيــت ملــول وأقاليــم اشــتوكة-آيت باهــا 
وتارودانــت وتيزنيــت وطاطــا وكلميــم وأســا - الــزاك وطانطــان وســيدي إفنــي 

والعيــون وبوجــدور وطرفايــة والســمارة ووادي الذهــب وأوســرد.
سعيد ورشاكو، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

عمالة وجدة-أنجاد وأقاليم الناضور والدر وش وجرادة وبركان وتاور رت 
وجرسيف وفجيج.

عمر بوعنان، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

عمالتا فاس ومكناس وأقاليم الحاجب وإفران وموالي يعقوب وصفرو 
وبوملان وتاونات وتازة.

محمد اليعكوبي، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب )شاغر(.أقاليم بني مالل وأز الل والفقيه بن صالح وخنيفرة وخر بكة.

زايد اشتيتي، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.أقاليم الرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة.

املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)3062.19)الصادر في)13)من محرم)1441 )13)سبتمبر)2019()

بتفو ض املصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



عدد)6872 - 15)شعبان)1441 )9)أبر ل)2020( الجريدة الرسمية)95)  

 قأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 958.20 ص در في

7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)) بتفو ض اإلمض ء

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفو ض إمضاء) ()2008 )30)أكتوبر)

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛)

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

واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

والدراسات) التشريع  مدير  زعزوع،) خالد  السيد  إلى  يفوض 

والتعاون الدولي،)املدير العام للضرائب بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير)

نيابة عن وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق)

 3.2.0.0.1.13.008 رقم) للخز نة  الخصو�ضي  بالحساب  املتعلقة 

الحامل عنوان)»مرصدات املصالح املالية«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد))خالد زعزوع اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وز ر)

تحو ل أو  بصرف  األوامر  على  اإلدارة  وإصالح  واملالية   االقتصاد 

أو تفو ض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض)

املوارد في إطار الحساب الخصو�ضي للخز نة رقم)3.2.0.0.1.13.008 

الحامل عنوان)»مرصدات املصالح املالية«.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

رئيسة قسم املوارد البشر ة والسادة سعيد إغبولة،) ابتسام بارئ،)

مصلحة) رئيس  الغربي،) وحميد  والتجهيزات  امليزانية  قسم  رئيس 

رئيس) حمداوي،) الواحد  وعبد  البشر ة  للموارد  اإلداري  التدبير 

املمتلكات) تدبير  مصلحة  رئيس  عربي،) و اسين  امليزانية  مصلحة 

واللوازم) التجهيزات  مصلحة  رئيس  بركاش،) والطاهر  العقار ة 

باملدير ة العامة للضرائب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)3057.19 
الصادر في)13)من محرم)1441 )13)سبتمبر)2019()بتفو ض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قـــأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 959.20 ص در في 
7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)) بتفو ض اإلمض ء 

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، 

 بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()
بتنظيم التعو ض عن مصار ف التنقل والقيام بمأمور ات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتار خ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()والسيما الفصل)20)منه)؛

جمادى من  (21 في) الصادر  (3.228.74 رقم) األول  الوز ر  قرار   وعلى 
بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأمور ات في الخارج)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والدراسات) التشريع  مدير  زعزوع،) خالد  السيد  إلى  يفوض 
نيابة) اإلمضاء) بالنيابة،) للضرائب  العام  املدير  الدولي،) والتعاون 
الصادرة) األوامر  اإلدارة على  واملالية وإصالح  االقتصاد  وز ر  عن 
بمأمور ات) للقيام  للضرائب  العامة  للمدير ة  التابعين  للموظفين 

خارج املغرب ما عدا املدير ن املركز ين.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)3058.19 
الصادر في)13)من محرم)1441 )13)سبتمبر)2019()بتفو ض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



(953 الجريدة الرسميةعدد)6872 - 15)شعبان)1441 )9)أبر ل)2020( 

 قأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 960.20 ص در في
7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)) بتفو ض اإلمض ء

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفو ض إمضاء) ()2008 )30)أكتوبر)

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

التأشير) أو  اإلمضاء) أسماؤهم  التالية  األشخاص  إلى  يفوض 

نيابة عن وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق)

املتعلقة باملهام املنوطة بهم باملدير ة العامة للضرائب ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية):

- مصطفى أمان، مدير املراقبة ؛

- خالد زعزوع، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي ؛

- محمد منشود، مدير تنشيط الشبكة ؛

- مدير املوارد والتدقيق )شاغر( ؛

- ابو بكر الحيمر، مدير التبسيط والنظام املعلوماتي واالستراتيجية ؛

التشريعية  الدراسات  قسم  رئيس  الطيب،  ذو  اللطيف  عبد   -

والتنظيمية ؛

- أسماء هزميري، رئيسة مصلحة تشريع الضر بة على الدخل ؛

- عبد الله طاهري، رئيس مصلحة تشريع الضر بة على الشركات ؛

القيمة  الضر بة على  ابو طيب، رئيسة مصلحة تشريع  - عفاف 

املضافة ؛

التسجيل  واجبات  تشريع  مصلحة  رئيس  كاسمي،  العز ز  عبد   -

والتنبر ؛ 

- ليلى بنشقرون، رئيسة قسم الجبايات والتعاون الدولي ؛

- نجية بركي، رئيسة مصلحة الجبايات الدولية ؛

أسماء التبر، رئيسة مصلحة التعاون الدولي ؛ (-

- نسر ن رودياس، رئيسة مصلحة تبادل املعلومات الدولية ؛

واإلحصائيات  الدراسات  قسم  رئيس  مزروعي،  الرحيم  عبد   -
والتوقعات الجبائية ؛

- الحسن بولعيش، رئيس مصلحة الدراسات والتوقعات الجبائية ؛

- أنس نحيل، رئيس مصلحة اإلحصائيات ؛

- فاطمة الزهراء أقصبي، رئيسة قسم التدبير الجبائي ؛

- اللة مليكة البوهالي، رئيسة مصلحة تتبع ضرائب املقاوالت الكبرى ؛

عبد الرزاق البوعالوي، رئيس مصلحة تتبع ضرائب األشخاص  (-
املعنو ين اآلخر ن ؛

األشخاص  ضرائب  تتبع  مصلحة  رئيس  الشياظمي،  ر اض   -
الطبيعيين ؛

رجاء خزان املزوري، رئيسة مصلحة صاحب املشروع ؛ (-

الطاهر مدغري علوي، رئيس قسم املحاسبة وتتبع التحصيل ؛ (-

- هدى زوبعي، رئيسة مصلحة تتبع التحصيل ؛

- البشير الرطل بناني، رئيس مصلحة مركزة الحسابات ؛

- عادل التائب، القابض املركزي إلدارة الضرائب ؛

- رئيس قسم املنازعات )شاغر( ؛

- سمية الشر ف الصيباري، رئيسة مصلحة املنازعات اإلدار ة ؛

- بوبكر االبيض، رئيس مصلحة تتبع الشؤون القضائية ؛

- رئيس قسم البرمجة وتحليل املخاطر )شاغر( ؛

- محمد ناصري، رئيس مصلحة تحليل املخاطر ؛

- إدريس هيباوي، رئيس مصلحة املونوغرافيا ؛

- رئيس مصلحة تق�ضي املعلومات والتحر ات الجبائية )شاغر( ؛

للمقاوالت  الوطنية  املراقبة  قسم  رئيسة  الورخاوي،  خديجة   -
الكبرى ؛

- كر م بوعزة، رئيس مصلحة مراقبة املؤسسات املالية والشركات 
القابضة ؛

املتعددة  الشركات  مراقبة  رئيس مصلحة  املجيد ستيتو،  عبد   -
الجنسيات ؛

- عبد الله العكو�ضي، رئيس مصلحة مراقبة املقاوالت واملؤسسات 
العامة ؛

- زكر اء عكيف، رئيس مصلحة مراقبة الشركات الكبرى األخرى ؛ 

- عبد الغفور مامون، رئيس قسم تتبع التحقيقات والطعون ؛
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الخاصة  التحقيقات  تتبع  مصلحة  رئيس  الكتاوي،  الدين  نور   -
باألشخاص املعنو ين ؛

- سهيل مفتاح، رئيس مصلحة تتبع التحقيقات الخاصة باألشخاص 
الطبيعيين ؛

- سيدي محمد العمري علوي، رئيس مصلحة تتبع الطعون أمام 
اللجان ؛

- ابتسام بارئ، رئيسة قسم املوارد البشر ة ؛

- جميلة عابدي، رئيسة مصلحة التنظيم والتدبير التوقعي للموارد 
البشر ة ؛ 

- حميد الغربي، رئيس مصلحة التدبير اإلداري للموارد البشر ة ؛

- جالل الدين اسمك، رئيس مصلحة التكو ن ؛

- عبد الرزاق بلحاج، رئيس مصلحة العمل االجتماعي ؛

- سعيد اغبولة، رئيس قسم امليزانية والتجهيزات ؛

- عبد الواحد حمداوي، رئيس مصلحة امليزانية ؛

- ياسين عربي، رئيس مصلحة تدبير املمتلكات العقار ة ؛

- الطاهر بركاش، رئيس مصلحة التجهيزات واللوازم ؛

- رئيس قسم التدقيق والتفتيش )شاغر( ؛

- عمر املدني، رئيس مصلحة التدقيق املوضوعي ؛

- فاطمة مري، رئيسة مصلحة التدقيق املحاسبي ؛ 

- خالد ملوك، رئيس قسم تطو ر النظام املعلوماتي ؛

- زهور عز زي، رئيسة مصلحة تطو ر التطبيقات املعلوماتية للوعاء 
الضر بي واملراقبة ؛

املعلوماتية  التطبيقات  تطو ر  مصلحة  رئيس  برهان،  سعيد   -
للتحصيل واملحاسبة واملنازعات ؛

االنترنيت  بوابات  تطو ر  مصلحة  رئيسة  بنشطو،  ايت  امينة  (-
واالنترانيت والخدمات عن بعد ؛

والتهيئة  التقر ر ة  املعلوميات  رئيس مصلحة  الحسان ماشرع،   -
ونجاعة النظام املعلوماتي ؛

- يوسف كداري، رئيس قسم البنيات التحتية واإلنتاج املعلوماتي ؛

- محمد انتصار، رئيس مصلحة الشبكات والبنيات التحتية ؛

- محمد االخوش، رئيس مصلحة األنظمة واملكتبيات ؛

التطبيقات  وإدارة  استغالل  مصلحة  رئيس  بوفلوس،  محمد   -
املعلوماتية ؛

- نوال جللولي، رئيسة قسم تبسيط املساطر والشراكة ؛

- سميرة بوز ان، رئيسة مصلحة الشراكة وجودة الخدمات ؛

- هشام بـن خياط زكري، رئيس مصلحة املساطر واألساليب ؛

- ابتسام شرف الدين، رئيسة مصلحة مساعدة امللزمين ؛

- ناديـة العولى، رئيسة قسم البرمجة واالتصال ؛

- هدى بللمين، رئيسة مصلحة البرمجة االستراتيجية ؛

- عائدة القباج، رئيسة مصلحة االتصال ؛

- مغنية الوكيلي، رئيسة مصلحة تدبير املعلومات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)2831.18 

بتفو ض) ()2018 أغسطس) (30(  1439 18)من ذي الحجة) الصادر في)

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 961.20 ص در في

7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)) بتفو ض اإلمض ء

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفو ض إمضاء) ()2008 )30)أكتوبر)

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

والدراسات) التشريع  مدير  زعزوع،) خالد  السيد  إلى  يفوض 

والتعاون الدولي،)املدير العام للضرائب بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير)

نيابة عن وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق)

املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين التابعين للمدير ة العامة للضرائب.
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املادة الثانية

إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)
ابتسام بارئ،)رئيسة قسم املوارد البشر ة والسيدة جميلة عابدي،)
رئيسة مصلحة التنظيم والتدبير التوقعي للموارد البشر ة والسيد)
البشر ة) للموارد  اإلداري  التدبير  مصلحة  رئيس  الغربي،) حميد 
والسيد جالل الدين اسمك،)رئيس مصلحة التكو ن باملدير ة العامة)

للضرائب.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)3061.19 
الصادر في)13)من محرم)1441 )13)سبتمبر)2019()بتفو ض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 962.20 ص در في

7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)) بتفو ض اإلمض ء

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفو ض إمضاء) ()2008 )30)أكتوبر)

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

والدراسات) التشريع  مدير  زعزوع،) خالد  السيد  إلى  يفوض 

والتعاون الدولي،)املدير العام للضرائب بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير)

نيابة عن وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق)

املتعلقة باملهام املنوطة به ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)3060.19 

الصادر في)13)من محرم)1441 )13)سبتمبر)2019()بتفو ض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قـــأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 963.20 ص در في 7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)( بتفو ض اإلمض ء

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز ر االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلــي :
املادة األولى

يفوض إلى املكلفين باملدير ات الجهو ة الواردة أسماؤهم في الجدول التالي اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وز ر االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،)كل حسب اختصاصه الترابي،)على الوثائق والتصرفات اإلدار ة املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص):

- إعادة انتشار املوظفين واملسؤولين الجهو ين واإلقليميين ما عدا املدير ن اإلقليميين ؛

- تعيين املسؤولين الجهو ين واإلقليميين ما عدا املدير ن اإلقليميين ؛

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

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ؛

- تبليغ القرارات املجسدة للوضعية اإلدار ة للموظف ؛

- الترخيص بالتغيب ملتابعة الدراسة )3 ساعات في األسبوع( ؛

- الترخيص بالتدريس خارج أوقات العمل ؛

- الترخيص باجتياز مبار ات التوظيف ؛

- الترخيص باجتياز مبار ات ولوج املدارس واملعاهد الوطنية ؛

- القيام بمسطرة الفحص الطبي املضاد ؛

- القيام بمسطرة املصادقة على ملفات حوادث الشغل ؛

- مقرر العطلة اإلدار ة ؛

- مقرر العطلة االستثنائية ؛

- شهادة عدم االستفادة من الرخصة االستثنائية ألداء مناسك الحج ؛

- مقرر الرخصة االستثنائية ألداء مناسك الحج ؛

- مقرر رخصة الوالدة ؛

- شهادة العمل ؛

- شهادة العالوة ؛

- شهادة األجرة.

املفوض إليهماالختص ص الترابي

عمالتــا الــدار البيضــاء واملحمديــة وأقاليــم الجديــدة 
وسطات وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور والنواصر 

ومديونــة.

يونس ادري�ضي قيطوني، املكلف باملدير ة الجهو ة 
للضرائب.

 

بوعزة كر م، املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد.

عمــاالت الربــاط وســال والصخيــرات –تمــارة وأقاليــم 
وســيدي  قاســم  وســيدي  والخميســات  القنيطــرة 

ن. ســليما
محمد كميمش، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

عبد الحكيم القوارطي، املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد 
ونظام املعلومات.

عمالتــا طنجة-أصيلــة واملضيــق - الفنيــدق وأقاليــم 
والحســيمة  والعرائــش  والفحص-أنجــرة  تطــوان 

ووزان. وشفشــاون 

الجهو ــة) باملدير ــة  املكلــف  لخنيــݣ،) اللـــه  عبــد 
. ئــب للضرا

عبد اللطيف شامة، املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد 
ونظام املعلومات.

وقلعــة  والحــوز  شيـــشاوة  وأقاليــم  مراكــش  عمالــة 
الســراغنة والصو ــرة والرحامنــة وآســفي واليوســفية.

سعاد باي، املكلفة باملدير ة الجهو ة للضرائب.
بناصر عطاوي، املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام 

املعلومات.
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ملــول  آيــت   - وإنــزكان  إداوتنــان   - أكاديــر  عمالتــا 
وتيزنيــت  وتارودانــت  باهــا  آيــت   - اشــتوكة  وأقاليــم 
وطاطــا وكلميــم وأســا - الــزاك وطانطــان وســيدي إفنــي 
والعيون وبوجدور وطرفاية والسمارة ووادي الذهب 

وأوســرد.

سعيد ورشاكو، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.
وديع الشاوي، املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام 

املعلومات.

عمالــة وجــدة - أنجــاد وأقاليــم الناضــور والدر ــوش 
وجــرادة وبــركان وتاور ــرت وجرســيف وفجيــج .

عمر بوعنان، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.
حسن بنبوشتى، املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام 

املعلومات.

وإفــران  الحاجــب  وأقاليــم  ومكنــاس  فــاس  عمالتــا 
وتــازة. وتاونــات  وبوملــان  وصفــرو  يعقــوب  ومــوالي 

محمد اليعكوبي، املكلف باملدير ة الجهو ة 
للضرائب.

سعد الدباغ، املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام 
املعلومات.

أقاليــم بنــي مــالل وأز ــالل والفقيــه بــن صالــح وخنيفــرة 
وخر بكــة.

املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب )شاغر(.
بهيجة بن عبد الكبير، املكلفة باملصلحة الجهو ة للموارد 

ونظام املعلومات.

-زايد اشتيتي، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.أقاليم الرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة.

أو التأشير نيابة عن) -)يفوض إلى املكلفين باملدير ات اإلقليمية الواردة أسماؤهم في الجدول التالي اإلمضاء) املادة الثانية.)

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل حسب اختصاصه الترابي،)على الوثائق والتصرفات اإلدار ة املتعلقة بتدبير شؤون)

املوظفين املشار إليها في املادة األولى أعاله ما عدا تعيين وإعادة انتشار املسؤولين اإلقليميين):

املفوض إليهماالختص ص الترابي

-عبد الرحيم هالل، املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب .عمالة املحمدية وإقليم بنسليمان.

املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب )شاغر(.إقليما سطات وبرشيد.
هشام األزعر، املكلف باملصلحة اإلقليمية للموارد 

ونظام املعلومات.

عبد الله حمداش، املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.إقليما الجديدة وسيدي بنور.
محمد طاطي، املكلف باملصلحة اإلقليمية للموارد 

ونظام املعلومات.

أقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي 
قاسم وسيدي سليمان.

محمد عبد اللطيف عراش، املكلف باملدير ة اإلقليمية 
للضرائب.

أميمة مؤدن، املكلفة باملصلحة اإلقليمية للموارد 
ونظام املعلومات.

عمالة املضيق-الفنيدق وأقاليم تطوان 
والحسيمة وشفشاون ووزان.

عزالدين اليعقوبي، املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.
املكلف باملصلحة اإلقليمية للموارد ونظام املعلومات 

)شاغر(.

أقاليم الناضور والدر وش وتاور رت 
وجرسيف.

-----محمد منياني، املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.

جمال الدين فائق، املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.عمالة مكناس وإقليما الحاجب وإفران.
محمد االمامي، املكلف باملصلحة اإلقليمية للموارد 

ونظام املعلومات.
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يفوض إلى املكلفين باملصالح الجهو ة واملصالح اإلقليمية للموارد ونظام املعلومات الواردة أسماؤهم في) (- املادة الثالثة.)

الجدولين أعاله اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل حسب اختصاصه الترابي،)على الوثائق)

والتصرفات اإلدار ة املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين املشار إليها في املادة األولى أعاله ما عدا تعيين وإعادة انتشار وتقييم وتنقيط)

املوظفين واملسؤولين الجهو ين واإلقليميين.

 1439 من ذي الحجة) (18 الصادر في) (2833.18 ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم) (- املادة الرابعة.)

)30)أغسطس)2018()بتفو ض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 964.20 ص در في

7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)) بتفو ض اإلمض ء

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفو ض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1435 الصادر في فاتح ذي الحجة) (2.14.323 وعلى املرسوم رقم)

باسم) تبرم  التي  الحكومية  السلطات  بتعيين  ()2014 سبتمبر) (26(

الدولة االتفاقيات املتعلقة باالمتيازات الجبائية املمنوحة للمنعشين)

العقار ين واملؤجر ن)؛

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

واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والدراسات) التشريع  مدير  زعزوع،) خالد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة عن) اإلمضاء) املدير العام للضرائب بالنيابة،) والتعاون الدولي،)

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على االتفاقيات املبرمة بين)

الدولة واملنعشين العقار ين واملؤجر ن واملتعلقة):

- بإنجاز برامج بناء السكن ذي القيمة العقار ة املخفضة والسكن 

االجتماعي والسكن املخصص للطبقة الوسطى واألحياء واإلقامات 

واملباني الجامعية ؛

- باقتناء السكن ذي القيمة العقار ة املخفضة والسكن االجتماعي 

املشار إليهما أعاله قصد تخصيصهما للكراء املستعمل للسكن 

الرئي�ضي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)3059.19 

الصادر في)13)من محرم)1441 )13)سبتمبر)2019()بتفو ض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 965.20 ص در في

7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)) بتفو ض اإلمض ء

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1438 9)رجب) الصادر في) (1.17.07  بناء)على الظهير الشر ف رقم)

)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفو ض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة والسيما املادة األولى منه)؛

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)

 الصادر بتنفيذه الظهير الشر ف رقم)1.00.175)بتار خ)28)من محرم)1421

)3)ماي)2000()؛)

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

واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلــي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة)

املراسيم) عدا  ما  للضرائب  العامة  باملدير ة  بهم  املنوطة  باملهام 

والقرارات التنظيمية):

I)-)املديأ ة الجهو ة للضأائب لعم لتي الدار الشيض ء)واملحمدية)

بنور) وسيدي  وبنسليم 5  وبأبيد  وسط ت  الجديدة  ورق ليم 

والنواصأ ومديونة):

املمتازة  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  قيطوني،  ادري�ضي  يونس   -

املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب ؛

باملصلحة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  الزراركي،  أمل   -

الجهو ة للتدقيق والتفتيش ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  كر م،  بوعزة   -

الجهو ة للموارد ؛ 

املكلف  املمتازة  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  عقلي،  محمد   -

باملصلحة الجهو ة للمعلوميات ؛

باملصلحة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  بهجا،  حفيظة   -

الجهو ة للشؤون القضائية ؛

- مصطفى وقرزاز، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة للتحصيل ؛

املكلف  األولى  الدرجة  املتصرف من  الفقيه،  ابن  إقبال  - محمد 

الدار  الكبرى لعماالت مقاطعات  للمقاوالت  باملدير ة اإلقليمية 

البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛

املكلفة  الدرجة األولى  الرئيسة من  املهندسة  - خديجة اسلمان، 

باملصلحة اإلقليمية للوعاء الضر بي للمقاوالت الكبرى لعماالت 

مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛ 

- محمد ملوكي، املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

اإلقليمية األولى للتحقيقات الضر بية للمقاوالت الكبرى لعماالت 

مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛ 

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  دربيجي،  خليد   -

اإلقليمية الثانية للتحقيقات الضر بية للمقاوالت الكبرى لعماالت 

مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛ 

لعماالت  الضر بية  للتحقيقات  اإلقليمية  باملدير ة  املكلف   -

مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة )شاغر( ؛

املكلفة باملصلحة  - عائشة الكرش، املتصرفة من الدرجة األولى 

اإلقليمية األولى للتحقيقات الضر بية لعماالت مقاطعات الدار 

البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛

- عبد العز ز فقير، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

اإلقليمية الثانية للتحقيقات الضر بية لعماالت مقاطعات الدار 

البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  املتصرف من  اليزيدي،  - محمد 

اإلقليمية الثالثة للتحقيقات الضر بية لعماالت مقاطعات الدار 

البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛ 

- املصطفى بحري، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

اإلقليمية الرابعة للتحقيقات الضر بية لعماالت مقاطعات الدار 

البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  سميح،  محمد   -

مقاطعات  لعماالت  الضر بية  للتحقيقات  الخامسة  اإلقليمية 

الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛

باملصلحة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  لطفي،  عفاف   -

مقاطعات  لعماالت  الضر بية  للتحقيقات  السادسة  اإلقليمية 

الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة ؛

- املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص املعنو ين بالدار البيضاء - 

املركز والتي تشمل النفوذ الترابي لعمالتي مقاطعات الفداء - مرس 
السلطان والدار البيضاء - أنفا باستثناء جماعة الفداء وشرق 

جماعة املعار ف وحي الجيروند )شاغر( ؛
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- محسن بن صالح، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

بالدار  املعنو ين  لألشخاص  الضر بي  للوعاء  األولى  اإلقليمية 

الترابي لعمالتي مقاطعات  البيضاء - املركز والتي تشمل النفوذ 

الفداء - مرس السلطان والدار البيضاء - أنفا باستثناء جماعة 

الفداء وشرق جماعة املعار ف وحي الجيروند ؛

- سعيد الوحوش، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

بالدار  املعنو ين  لألشخاص  الضر بي  للوعاء  الثانية  اإلقليمية 

الترابي لعمالتي مقاطعات  البيضاء - املركز والتي تشمل النفوذ 

الفداء - مرس السلطان والدار البيضاء - أنفا باستثناء جماعة 

الفداء وشرق جماعة املعار ف وحي الجيروند ؛

- املصطفى لحسينية، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملدير ة 

اإلقليمية لألشخاص املعنو ين لشمال الدار البيضاء والتي تشمل 

النفوذ الترابي لعماالت مقاطعات سيدي البرنو�ضي وعين السبع - 

الحي املحمدي وموالي رشيد وابن مسيك وإقليم مديونة وجماعة 

الفداء وحي الجيروند ؛

األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  ادبوݣجدي،  ر�ضى  محمد   -

لألشخاص  الضر بي  للوعاء  األولى  اإلقليمية  باملصلحة  املكلف 

املعنو ين لشمال الدار البيضاء والتي تشمل النفوذ الترابي لعماالت 

مقاطعات سيدي البرنو�ضي وعين السبع - الحي املحمدي وموالي 
رشيد وابن مسيك وإقليم مديونة وجماعة الفداء وحي الجيروند ؛

- حسناء التباري، املتصرفة من الدرجة األولى املكلفة باملصلحة 

املعنو ين لشمال  الضر بي لألشخاص  للوعاء  الثانية  اإلقليمية 

مقاطعات  لعماالت  الترابي  النفوذ  تشمل  والتي  البيضاء  الدار 

سيدي البرنو�ضي وعين السبع - الحي املحمدي وموالي رشيد وابن 

مسيك وإقليم مديونة وجماعة الفداء وحي الجيروند ؛

باملدير ة  املكلف  األولى  الدرجة  املتصرف من  العدناني،  - محمد 

اإلقليمية لألشخاص املعنو ين لجنوب الدار البيضاء والتي تشمل 

النفوذ الترابي لعمالتي مقاطعتي عين الشق والحي الحسني وإقليم 

النواصر وشرق جماعة املعار ف ؛ 

لألشخاص  الضر بي  للوعاء  األولى  اإلقليمية  باملصلحة  املكلف   -

املعنو ين لجنوب الدار البيضاء والتي تشمل النفوذ الترابي لعمالتي 

مقاطعتي عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر وشرق جماعة 

املعار ف )شاغر( ؛

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  فطنا�ضي،  املجيد  عبد   -

باملصلحة اإلقليمية الثانية للوعاء الضر بي لألشخاص املعنو ين 

 لجنوب الدار البيضاء والتي تشمل النفوذ الترابي لعمالتي مقاطعتي

عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر وشرق جماعة املعار ف ؛

لعمالة  الطبيعيين  لألشخاص  اإلقليمية  باملدير ة  املكلف   -

مقاطعات الدار البيضاء - أنفا باستثناء شرق جماعة املعار ف 

)شاغر( ؛ 

املكلفة  األولى  الدرجة  من  الرئيسة  املهندسة  البواري،  سهام   -

مقاطعات لعمالة  املهنيين  لجبايات  اإلقليمية   باملصلحة 

الدار البيضاء - أنفا باستثناء شرق جماعة املعار ف ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  الكتيني،  - حسن 

 اإلقليمية لجبايات الخواص لعمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا

باستثناء شرق جماعة املعار ف ؛

باملدير ة  املكلف  الدرجة األولى  املتصرف من  اتر ك�ضي،  - محمد 

الشق  عين  مقاطعتي  لعمالتي  الطبيعيين  لألشخاص  اإلقليمية 

والحي الحسني وإقليم النواصر؛

- لحسن بلوردي، املتصرف من الدرجة الثانية املكلف باملصلحة 

اإلقليمية لجبايات املهنيين لعمالتي مقاطعتي عين الشق والحي 

الحسني وإقليم النواصر؛

باملصلحة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  كباك،  لطيفة   -

اإلقليمية لجبايات الخواص لعمالتي مقاطعتي عين الشق والحي 

الحسني وإقليم النواصر؛ 

باملدير ة  املكلف  األولى  الدرجة  املتصرف من  بدوي،  الـله  - عبد 

اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين لعمالة مقاطعات الفداء - مرس 

السلطان وشرق جماعة املعار ف ؛

- محمد بن العناية، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

مرس   - الفداء  مقاطعات  لعمالة  املهنيين  لجبايات  اإلقليمية 

السلطان وشرق جماعة املعار ف ؛

- املكلف باملصلحة اإلقليمية لجبايات الخواص لعمالة مقاطعات 

الفداء - مرس السلطان وشرق جماعة املعار ف )شاغر( ؛

- ابراهيم املخلوفي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملدير ة 

اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين لعمالتي مقاطعات عين السبع - 

الحي املحمدي وسيدي البرنو�ضي ؛

- حسن عبد االله، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

اإلقليمية لجبايات املهنيين لعمالتي مقاطعات عين السبع - الحي 

املحمدي وسيدي البرنو�ضي ؛ 

باملصلحة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  مقدادي،  - سناء 

اإلقليمية لجبايات الخواص لعمالتي مقاطعات عين السبع - الحي 

املحمدي وسيدي البرنو�ضي ؛
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باملدير ة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  خبزي،  محمد   -

اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين لعمالتي مقاطعات ابن مسيك 

وموالي رشيد وإقليم مديونة ؛

- عبد اللطيف الباري، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

اإلقليمية األولى للوعاء الضر بي لألشخاص الطبيعيين لعمالتي 

مقاطعات ابن مسيك وموالي رشيد وإقليم مديونة ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  غني،  محمد   -

اإلقليمية الثانية للوعاء الضر بي لألشخاص الطبيعيين لعمالتي 

مقاطعات ابن مسيك وموالي رشيد وإقليم مديونة.

املديأ ة اإلقليمية للضأائب لعم لة املحمدية وإقليم بنسليم 5 :

- عبد الرحيم هالل، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملدير ة 

اإلقليمية للضرائب ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  مرشد،  محمد   -

اإلقليمية للتحقيقات الضر بية ؛

- محمد عديل فهمان، املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف 

باملصلحة اإلقليمية األولى للوعاء الضر بي ؛ 

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  رشيدي،  عز ز   -

اإلقليمية الثانية للوعاء الضر بي.

املديأ ة اإلقليمية للضأائب إلقليمي الجديدة وسيدي بنور : 

- عبد الـله حمداش، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملدير ة 

اإلقليمية للضرائب ؛ 

باملصلحة  املكلف  الثانية  الدرجة  املتصرف من  - محمد طاطي، 

اإلقليمية للموارد ونظام املعلومات ؛

- عمر العنكرة، املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

اإلقليمية للوعاء الضر بي بالجديدة. 

املديأ ة اإلقليمية للضأائب إلقليمي سط ت وبأبيد :

- املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب )شاغر( ؛ 

املكلف  املمتازة  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  األزعر،  هشام   -

باملصلحة اإلقليمية للموارد ونظام املعلومات ؛

- نور الدين الزموري، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

اإلقليمية للتحقيقات الضر بية ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  فرنان،  محمد   -

اإلقليمية للوعاء الضر بي بسطات ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  بوطرف،  علي   -

اإلقليمية للوعاء الضر بي ببرشيد.

  II)-)املديأ ة الجهو ة للضأائب لعم الت الأب ط وسال والصخيرات)-

تم رة ورق ليم القنيطأة والخميس ت وسيدي ق سم وسيدي سليم 5):

باملدير ة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  كميمش،  - محمد 

الجهو ة للضرائب ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  الر في،  نجيب   -

الجهو ة للتدقيق والتفتيش ؛ 

املكلف  الثانية  الدرجة  من  املتصرف  القوارطي،  الحكيم  عبد   -

باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام املعلومات ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  املتصرف من  - محمد سيبو ه، 

الجهو ة للشؤون القضائية ؛

باملصلحة  املكلف  الثانية  الدرجة  من  املتصرف  بربش،  - حسن 

الجهو ة للتحصيل ؛

- فؤاد عمر العيا�ضي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة األولى للتحقيقات الضر بية ؛ 

املكلف  األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  حسوني،  محمد   -

باملصلحة الجهو ة الثانية للتحقيقات الضر بية ؛

باملدير ة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  كليدة،  سعيدة   -

اآلخر ن  املعنو ين  واألشخاص  الكبرى  للمقاوالت  اإلقليمية 

لعماالت الرباط وسال والصخيرات - تمارة ؛

- املصطفى بلحاج، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

وسال  الرباط  لعماالت  الكبرى  املقاوالت  لجبايات  اإلقليمية 

والصخيرات - تمارة ؛

باملصلحة  املكلف  الثانية  الدرجة  من  املتصرف  زهر،  ادريس   -

اإلقليمية لجبايات األشخاص املعنو ين اآلخر ن لعماالت الرباط 

وسال والصخيرات - تمارة ؛ 

باملدير ة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  حرمي،  محمد   -

اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين لعمالة الرباط ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  اسو لي،  - حسن 

اإلقليمية لجبايات املهنيين لعمالة الرباط ؛ 

باملصلحة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  املساري،  منى   -

اإلقليمية لجبايات الخواص لعمالة الرباط ؛ 

- صالح الدين البداوي، املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف 

باملدير ة اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين لعمالة سال ؛ 
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- موالي عبد القادر شراف، املتصرف من الدرجة األولى املكلف 

باملصلحة اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين املهنيين لعمالة سال ؛

باملصلحة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  الداسر،  - سعاد 

اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين الخواص لعمالة سال ؛

- عبد الغفور الشوني، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملدير ة 

اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين لعمالة الصخيرات - تمارة ؛

- حكيمة حديوي، املتصرفة من الدرجة األولى املكلفة باملصلحة 

- الصخيرات  لعمالة  الطبيعيين  األشخاص  لجبايات   اإلقليمية 

تمارة.

والخميس ت) القنيطأة  ألق ليم  للضأائب  اإلقليمية  املديأ ة 

وسيدي ق سم وسيدي سليم 5):

- محمد عبد اللطيف عراش، املتصرف من الدرجة األولى املكلف 

باملدير ة اإلقليمية للضرائب ؛

املكلفة  املمتازة  الدرجة  من  الرئيسة  املهندسة  مؤدن،  اميمة   -

باملصلحة اإلقليمية للموارد ونظام املعلومات ؛ 

املكلف  األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  الفراين،  زكر اء   -

باملصلحة اإلقليمية للتحقيقات الضر بية ؛

- عبد الغني شكور، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

اإلقليمية األولى للوعاء الضر بي ؛ 

- رشيد زبير، املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

اإلقليمية الثانية للوعاء الضر بي.

رصيلة) (- طنجة) لعم لتي  للضأائب  الجهو ة  املديأ ة  (- (III

والعأائش) رنجأة  والفحص-) تطوا5  ورق ليم  الفنيدق  واملضيق-)

والحسيمة وبفش و5 ووزا5):

- عبد الله لخنيك، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملدير ة 

الجهو ة للضرائب ؛ 

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  املز بري،  عالل   -

الجهو ة للتدقيق والتفتيش ؛ 

- عبد اللطيف شامة، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة للموارد ونظام املعلومات ؛ 

- عمر البحديدي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة للتحصيل ؛

باملصلحة  املكلف  الدرجة األولى  الراكعي، املتصرف من  - محمد 

الجهو ة األولى للتحقيقات الضر بية بطنجة ؛

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  الساهلي،  الوسيني  أنس   -

باملصلحة الجهو ة الثانية للتحقيقات الضر بية بطنجة ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  بستة،  محمد   -

الجهو ة األولى لجبايات األشخاص املعنو ين ؛ 

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  فرتوتي،  خالد   -

الجهو ة الثانية لجبايات األشخاص املعنو ين ؛ 

املكلف  األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  السو حي،  محمد   -

باملصلحة الجهو ة لجبايات األشخاص الطبيعيين.

الفنيدق ورق ليم) املديأ ة اإلقليمية للضأائب لعم لة املضيق-)

تطوا5 والحسيمة وبفش و5 ووزا5):

- عزالدين اليعقوبي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملدير ة 

اإلقليمية للضرائب ؛ 

- املكلف باملصلحة اإلقليمية للموارد ونظام املعلومات )شاغر( ؛

باملصلحة  املكلف  الدرجة األولى  املتصرف من  الشو خ،  - محمد 

اإلقليمية للتحقيقات الضر بية ؛

باملصلحة  الدرجة األولى املكلف  - سعيد مبخوت، املتصرف من 

اإلقليمية األولى للوعاء الضر بي بتطوان ؛ 

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  يوسفي،  مجيد   -

اإلقليمية الثانية للوعاء الضر بي بتطوان ؛ 

- املكلف باملصلحة اإلقليمية للوعاء الضر بي بالحسيمة )شاغر(.

ورق ليم) مأاكش  لعم لة  للضأائب  الجهو ة  املديأ ة  (- (IV  

الحوز وبيـش وة وقلعة السأاغنة والصو أة والأح منة وآسفي)

واليوسفية):

- سعاد باي، املهندسة الرئيسة من الدرجة األولى املكلفة باملدير ة 

الجهو ة للضرائب ؛

باملصلحة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  مجدي،  ليلي   -

الجهو ة للتدقيق والتفتيش ؛ 

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  املتصرف من  بناصر عطاوي،   -

الجهو ة للموارد ونظام املعلومات ؛

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  احماني،  اللطيف  عبد   -

باملصلحة الجهو ة للتحصيل ؛ 

باملصلحة  املكلف  الثانية  الدرجة  من  املتصرف  بقالي،  هشام   -

الجهو ة األولى للتحقيقات الضر بية ؛
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- املكلف باملصلحة الجهو ة الثانية للتحقيقات الضر بية )شاغر( ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  شكار،  البشير   -

الجهو ة لجبايات األشخاص املعنو ين ؛

- عبد الكر م إدري�ضي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة لجبايات املهنيين ؛

- عبد العز ز الوردوي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة لجبايات الخواص ؛ 

- منير لخليفي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمصلحة الوعاء 

الضر بي بآسفي. 

V)-)املديأ ة الجهو ة للضأائب لعم لتي ف س ومكن س ورق ليم)

الح جب وإفأا5 وموالي يعقوب وصفأو وبومل 5 وت ون ت وت زة):

- محمد اليعكوبي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملدير ة 

الجهو ة للضرائب ؛ 

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  واحي،  سليمان   -

الجهو ة للتدقيق والتفتيش ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  الدباغ،  سعد   -

الجهو ة للموارد ونظام املعلومات ؛ 

- الحبيب الوارتي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة للتحصيل ؛ 

- شكري الكوهن، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة للتحقيقات الضر بية بفاس ؛

- عبد الله كباب، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة األولى للوعاء الضر بي ؛ 

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  املتصرف من  - أحمد خربوش، 

الجهو ة الثانية للوعاء الضر بي ؛

- سعيد السعايلي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمصلحة 

الوعاء الضر بي بتازة.

إفأا5) ورق ليم  مكن س  لعم لة  للضأائب  اإلقليمية  املديأ ة 

والح جب):

- جمال الدين فائق، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملدير ة 

اإلقليمية للضرائب ؛

املكلف  املمتازة  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  االمامي،  محمد   -

باملصلحة اإلقليمية للموارد ونظام املعلومات ؛ 

- محمد عبد الصمد كنون، املتصرف من الدرجة األولى املكلف 

باملصلحة اإلقليمية للتحقيقات الضر بية ؛

- املصطفى عمار، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

اإلقليمية األولى للوعاء الضر بي ؛

املكلف  األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  منصور ن،  رشيد   -

باملصلحة اإلقليمية الثانية للوعاء الضر بي.

إداوتن 5) (- رك ديأ) لعم لتي  للضأائب  الجهو ة  املديأ ة  (- (VI

وإنزك 5)-)آيت ملول ورق ليم ابتوكة)-)آيت ب ه  وت رودانت وتيزنيت)

والعيو5) إفني  وسيدي  وط نط 5  الزاك  (- ورس ) وكلميم  وط ط  

وبوجدور وطأف ية والسم رة ووادي الذهب وروسأد):

باملدير ة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  ورشاكو،  - سعيد 

الجهو ة للضرائب ؛ 

املكلف  األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  برزوق،  أشرف   -

باملصلحة الجهو ة للتدقيق والتفتيش ؛

املكلف  املمتازة  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  الشاوي،  وديع   -

باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام املعلومات ؛ 

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  بوطاها،  أحمد   -

الجهو ة للتحصيل ؛ 

- يونس بوتمغزوت، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة األولى للتحقيقات الضر بية ؛ 

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  عيشت،  أيت  اللـه  عبد   -

باملصلحة الجهو ة الثانية للتحقيقات الضر بية ؛ 

باملصلحة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  فاطمة هشمي،   -

الجهو ة لجبايات األشخاص املعنو ين ؛ 

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  االدري�ضي،  الكثيري  علي   -

باملصلحة الجهو ة لجبايات األشخاص الطبيعيين ؛

املكلف  األولى  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  السودي،  فر د   -

بمصلحة الوعاء الضر بي بإنزكان – آيت ملول ؛

بمصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  الداسـي،  - حسن 

الوعاء الضر بي بتيزنيت - كلميم.
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VII)-)املديأ ة الجهو ة للضأائب لعم لة وجدة)-)رنج د ورق ليم)

الن ضور والدر وش وجأادة وبأك 5 وت ور أت وجأسيف وفجيج):)

- عمر بوعنان، املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف باملدير ة 

الجهو ة للضرائب ؛

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  بوعقلين،  الناصر  عبد   -

باملصلحة الجهو ة للتدقيق والتفتيش ؛ 

- حسن بنبوشتى، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة للموارد ونظام املعلومات ؛ 

- عز ز أحمد مطاعي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة للتحصيل ؛

- زهير عبد السالمي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة للتحقيقات الضر بية ؛

- الحسين يوسفي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة لجبايات األشخاص املعنو ين ؛ 

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  امليعاد،  كركور  الحسين   -

باملصلحة الجهو ة لجبايات األشخاص الطبيعيين ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  املتصرف من  العي�ضي،  - محمد 

الجهو ة للوعاء الضر بي ببركان.

والدر وش) الن ضور  ألق ليم  للضأائب  اإلقليمية  املديأ ة 

وت ور أت وجأسيف):

باملدير ة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  املنياني،  محمد   -

اإلقليمية للضرائب ؛ 

- محمد امين عبد الخالقي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف 

باملصلحة اإلقليمية للتحقيقات الضر بية ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  ديب،  محمد   -

اإلقليمية األولى للوعاء الضر بي ؛

- عبد الفتاح قوبع، املتصرف من الدرجة الثانية املكلف باملصلحة 

اإلقليمية الثانية للوعاء الضر بي.

ورز الل) مالل  بني  ألق ليم  للضأائب  الجهو ة  املديأ ة  (- (VIII

والفقيه بن ص لح وخنيفأة وخأ شكة):

- املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب )شاغر( ؛

باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  سعودي،  عمر   -

الجهو ة للتدقيق والتفتيش ؛

- بهيجة بن عبد الكبير، املهندسة الرئيسة من الدرجة األولى املكلفة 

باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام املعلومات ؛

- حسن الرصافي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة للتحصيل ؛

- عبد العز ز مفتاح، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة للتحقيقات الضر بية ؛

املكلف  الثانية  الدرجة  من  املتصرف  السماللي،  ربيع  موالي   -

باملصلحة الجهو ة األولى للوعاء الضر بي ؛

- محمد الحامدي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة 

الجهو ة الثانية للوعاء الضر بي.

وميدلت) الأبيدية  ألق ليم  للضأائب  الجهو ة  املديأ ة  (- (IX

وورزازات وتنغير وزاكورة):

- زايد اشتيتي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملدير ة الجهو ة 

للضرائب ؛

باملصلحة  الدرجة األولى املكلف  - يوسف قبوري، املتصرف من 

الجهو ة للوعاء الضر بي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)2832.18 

بتفو ض) ()2018 أغسطس) (30(  1439 18)من ذي الحجة) الصادر في)

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قــــــــأار لـــوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 966.20 ص در في 7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9))

بتفو ض اإلمض ء

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

بتنظيم التعو ض عن مصار ف التنقل والقيام بمأمور ات) 1350 )20)سبتمبر1931() 7)جمادى األولى) وعلى القرار الصادر في)

كما وقع تغييره و تتميمه باملرسوم رقم)2.73.312)بتار خ)10)صفر)1394 )5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.97.1053)الصادر في)4)شوال)1418 )2)فبراير)1998()املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات)

الخاصة لحاجات املصلحة و بتحديد مبالغ التعو ضات الكيلومترية)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز ر االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،

قــــــــرر ما يـــــــلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي،)كل حسب اختصاصه الترابي،)اإلمضاء)نيابة عن وز ر االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة على األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأمور ات داخل التراب الوطني):

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

الجديــدة) وأقاليــم  واملحمديــة  البيضــاء) الــدار  عمالتــا 
وســطات وبرشــيد وبنســليمان وســيدي بنــور والنواصــر)

ومديونــة

الجهو ــة) باملدير ــة  املكلــف  قيطونــي،) ادري�ضــي  يونــس 
ئــب) للضرا

بوعزة كر م،)املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد)

النواصــر) وإقليمــا  الــدار البيضــاء) عمــاالت مقاطعــات 
ومديونــة

محمــد إقبــال ابــن الفقيــه،)املكلــف باملدير ــة اإلقليميــة)
للمقــاوالت الكبــرى)

للوعــاء) اإلقليميــة  باملصلحــة  املكلفــة  اســلمان،) خديجــة 
الكبــرى) للمقــاوالت  الضر بــي 

عمالتا مقاطعات الفداء)-)مرس السلطان والدار البيضاء)-)
أنفــا باســتثناء)جماعــة الفــداء)وشــرق جماعــة املعار ــف وحــي)

الجيروند

املكلــف باملدير ــة اإلقليميــة لألشــخاص املعنو يــن بالدار)
البيضاء-املركــز))شــاغر(

محســن بــن صالــح،)املكلــف باملصلحــة اإلقليميــة األولــى للوعــاء)
الضر بــي لألشــخاص املعنو يــن بالــدار البيضاء-املركــز

شــرق) عمالــة مقاطعــات الــدار البيضاء-أنفــا باســتثناء)
املعار ــف جماعــة 

الطبيعييــن) لألشــخاص  اإلقليميــة  باملدير ــة  املكلــف 
)شــاغر(

لجبايــات) اإلقليميــة  باملصلحــة  املكلــف  الكتينــي،) حســن 
لخــواص) ا

الشــق والحــي الحســني وإقليــم) عمالتــا مقاطعتــي عيــن 
املعار ــف جماعــة  وشــرق  النواصــر 

محمد العدناني،)املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص)
املعنو ين لجنوب الدار البيضاء

عبــد املجيــد فطنا�ضــي،)املكلــف باملصلحــة اإلقليميــة الثانيــة)
للوعــاء)الضر بــي لألشــخاص املعنو يــن لجنــوب الــدار البيضــاء

عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان وشرق جماعة)
املعار ف

عبــد اللــه بــدوي،)املكلــف باملدير ــة اإلقليمية لألشــخاص)
الطبيعيين)

املكلــف باملصلحــة اإلقليميــة لجبايــات) العنايــة،) بــن  محمــد 
الخــواص

عمالتــا مقاطعــات عيــن الســبع-الحي املحمــدي وســيدي)
البرنو�ضــي)

ابراهيم املخلوفي،)املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص)
الطبيعيين)

لجبايــات) اإلقليميــة  باملصلحــة  املكلــف  االلــه،) عبــد  حســن 
ملهنييــن) ا

عمالتا مقاطعتي عين الشق والحي الحسني وإقليم)
النواصر

محمد اتر ك�ضــي،)املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشــخاص)
الطبيعيين)

لحسن بلوردي،)املكلف باملصلحة اإلقليمية لجبايات)
املهنيين)
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عمالتا مقاطعات ابن مسيك وموالي رشيد وإقليم)
مديونة

محمد خبزي،)املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص)
الطبيعيين)

للوعــاء) الثانيــة  اإلقليميــة  باملصلحــة  املكلــف  غنــي،) محمــد 
الطبيعييــن) لألشــخاص  الضر بــي 

النواصــر) وإقليمــا  البيضــاء) الــدار  مقاطعــات  عمــاالت 
ومديونــة

املكلف باملدير ة اإلقليمية للتحقيقات الضر بية)
)شاغر(

الثانيــة) اإلقليميــة  باملصلحــة  املكلــف  فقيــر،) العز ــز  عبــد 
الضر بيــة) للتحقيقــات 

عمــاالت مقاطعــات ســيدي البرنو�ضــي وعيــن الســبع-الحي)
املحمــدي ومــوالي رشــيد وابــن مســيك وإقليــم مديونــة)

وجماعــة الفــداء)وحــي الجيرونــد

اإلقليميــة) باملدير ــة  املكلــف  لحســينية،) املصطفــى 
البيضــاء) الــدار  لشــمال  املعنو يــن  لألشــخاص 

محمــد ر�ضــى ادبوݣجــدي،)املكلــف باملصلحــة اإلقليميــة األولــى)
للوعــاء)الضر بــي لألشــخاص املعنو يــن لشــمال الــدار البيضــاء)

عمالة املحمدية وإقليم بنسليمان
عبد الرحيم هالل،)املكلف باملدير ة اإلقليمية)

للضرائب)
عز ــز رشــيدي،)املكلــف باملصلحــة اإلقليميــة الثانيــة للوعــاء)

الضر بــي)

إقليما الجديدة وسيدي بنور
عبد الله حمداش،)املكلف باملدير ة اإلقليمية)

للضرائب)
محمــد طاطــي،)املكلــف باملصلحــة اإلقليميــة للمــوارد ونظــام)

املعلومــات

املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب))شاغر(إقليما سطات وبرشيد
املكلــف باملصلحــة اإلقليميــة للمــوارد ونظــام) هشــام األزعــر،)

املعلومــات)

وأقاليــم) والصخيرات–تمــارة  وســال  الربــاط  عمــاالت 
محمد كميمش،)املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائبالقنيطرة والخميســات وســيدي قاســم وســيدي ســليمان

عبــد الحكيــم القوارطــي،)املكلــف باملصلحــة الجهو ــة للمــوارد)
ونظــام املعلومــات)

عماالت الرباط وسال والصخيرات–تمارة
ســعيدة كليــدة،)املكلفــة باملدير ــة اإلقليميــة للمقــاوالت)

الكبــرى واألشــخاص املعنو يــن اآلخر ــن)
 ادريــس زهــر،)املكلــف باملصلحــة اإلقليميــة لجبايــات األشــخاص

املعنو ين اآلخر ن)

عمالة الرباط
محمد حرمي،)املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص)

الطبيعيين)
حسن اسو لي،)املكلف باملصلحة اإلقليمية لجبايات املهنيين

عمالة الصخيرات-تمارة
عبد الغفور الشوني،)املكلف باملدير ة اإلقليمية)

لألشخاص الطبيعيين)
لجبايــات) اإلقليميــة  باملصلحــة  املكلفــة  حديــوي،) حكيمــة 

الطبيعييــن) األشــخاص 

عمالة سال
صالح الدين البداوي،)املكلف باملدير ة اإلقليمية)

لألشخاص الطبيعيين)
املكلفــة باملصلحــة اإلقليميــة لألشــخاص) ســعاد الداســر،) (

الخــواص الطبيعييــن 

أقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي)
سليمان

محمد عبد اللطيف عراش،)املكلف باملدير ة)
اإلقليمية للضرائب)

املكلفــة باملصلحــة اإلقليميــة للمــوارد ونظــام) أميمــة مــؤدن،)
املعلومــات)

وأقاليــم) واملضيق-الفنيــدق  أصيلــة  (– طنجــة) عمالتــا 
تطــوان والفحــص)-)أنجــرة والعرائــش والحســيمة وشفشــاون)

ووزان
عبد الـله لخنيك، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب)

للمــوارد) املكلــف باملصلحــة الجهو ــة  عبــد اللطيــف شــامة،)
املعلومــات) ونظــام 

والحســيمة) تطــوان  وأقاليــم  املضيق-الفنيــدق  عمالــة 
ووزان وشفشــاون 

عز الدين اليعقوبي،)املكلف باملدير ة اإلقليمية)
للضرائب

املعلومــات) ونظــام  للمــوارد  اإلقليميــة  باملصلحــة  املكلــف 
)شــاغر(

عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والحوز وقلعة)
السراغنة والصو رة والرحامنة وآسفي واليوسفية

سعاد باي،)املكلفة باملدير ة الجهو ة للضرائب)
بناصــر عطــاوي،)املكلــف باملصلحــة الجهو ــة للمــوارد ونظــام)

املعلومــات

آيــت ملــول وأقاليــم) (- عمالتــا أكاديــر)-)إداوتنــان وإنــزكان)
اشــتوكة)-)آيــت باهــا وتارودانــت وتيزنيــت وطاطــا وكلميــم)
وأســا)-)الــزاك وطانطــان وســيدي إفنــي والعيــون))وبوجــدور)

وطرفايــة والســمارة ووادي الذهــب وأوســرد

سعيد ورشاكو،)املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب
ونظــام) للمــوارد  الجهو ــة  باملصلحــة  املكلــف  الشــاوي،) وديــع 

املعلومــات

عمالة وجدة-أنجاد وأقاليم الناضور والدر وش وجرادة)
وبركان وتاور رت وجرسيف وفجيج

عمر بوعنان،)املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب
حســن بنبوشــتى،)املكلــف باملصلحــة الجهو ــة للمــوارد ونظــام)

املعلومــات

محمد املنياني،)املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائبأقاليم الناضور والدر وش وتاور رت وجرسيف
للوعــاء) األولــى  اإلقليميــة  باملصلحــة  املكلــف  ديــب،) محمــد 

لضر بــي ا
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عمالتــا فــاس ومكنــاس وأقاليــم الحاجــب وإفــران ومــوالي)
يعقــوب وصفــرو وبوملــان وتاونــات وتــازة

محمد اليعكوبي،)املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب
ونظــام) للمــوارد  الجهو ــة  باملصلحــة  املكلــف  الدبــاغ،) ســعد 

املعلومــات

عمالة مكناس وإقليما الحاجب وإفران
جمال الدين فائق،)املكلف باملدير ة اإلقليمية)

للضرائب
محمــد االمامــي،)املكلــف باملصلحــة اإلقليميــة للمــوارد ونظــام)

املعلومــات

أقاليــم بنــي مــالل وأز ــالل والفقيــه بــن صالــح وخنيفــرة)
وخر بكــة

املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب))شاغر(
بهيجــة بــن عبــد الكبيــر،)املكلفــة باملصلحــة الجهو ــة للمــوارد)

ونظــام املعلومــات

يوسف قبوري،)املكلف باملصلحة الجهو ة للوعاء)الضر بيزايد اشتيتي،)املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائبأقاليم الرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة

 1439 الحجة) ذي  من  (18 في) الصادر  (2834.18 رقم) القرار  و نسخ  الرسمية  بالجر دة  القرار  هذا  ينشر  (-. الثانية)  املادة 
)30)أغسطس)2018()بتفو ض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 967.20 ص در في
7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)) بتفو ض السلطة

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1438 9)رجب) الصادر في) (1.17.07  بناء)على الظهير الشر ف رقم)
)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)
 الصادر بتنفيذه الظهير الشر ف رقم)1.00.175)بتار خ)28)من محرم)1421

)3)ماي)2000()؛)

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلــي :

املادة األولى

القرارات) اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم):

املكلف) األولى  الدرجة  من  املتصرف  اشتيتي،) زايد  السيد  (- (1
وورزازات) وميدلت  الرشيدية  للضرائب ألقاليم  الجهو ة  باملدير ة 

وتنغير وزاكورة وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة كيفما كان مبلغها أصدرتها 
اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 
كان مبلغها ؛ 

-  الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضر بة كيفما كان مبلغها ؛

-  املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 
ضر بية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الز ادات وغيرها من الجزاءات 
كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -
للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضر بة على القيمة املضافة كيفما كان 
مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضر بة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الحاصالت من التوظيفات 
املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 
مبلغه.

املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  قبوري،  يوسف  السيد   -  2
وميدلت  الرشيدية  ألقاليم  الضر بي  للوعاء  الجهو ة  باملصلحة 

وورزازات وتنغير وزاكورة وذلك فيما يخص :

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 
مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان 
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مبلغها األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس الضر بة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 

الضر بة على 500.000 درهـم )خمسمائة ألف درهم( أما الز ادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضر بة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضر بية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة و حدد سقف  هذا 

االقتراح في مبلغ 50.000 درهم )خمسون ألف درهـم( شامال ألصل 

الضر بة و الز ادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضر بة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛ 

واملساهمة  الشركات  على  للضر بة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛)

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم   1.000.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

-)االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع)

 100.000 على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ)

درهم))مائة ألف درهـم(.

املكلف) األولى  الدرجة  من  املتصرف  البابور،) علي  السيد  (- (3

بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات إلقليم ميدلت وذلك فيما)

يخص):))))

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 

 كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضر بة يعادل

أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

 - التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 

الز ادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضر بة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضر بة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضر بة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛  

واملساهمة  الشركات  على  للضر بة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الحاصالت من التوظيفات 
املالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم )مائة 

ألف درهـم( ؛

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

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهـم(.

املتصرفة من الدرجة األولى والسيد) السيدة نعيمة شتوا،) (- (4
املتصرف من الدرجة الثانية املكلفان على التوالي) الحسين ميشان،)
الرشيدية) إلقليمي  االختصاصات  املتعددتي  الضرائب  بتقسيمتي 

وورزازات وذلك فيما يخص):)

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضر بة أصدرتها اإلدارة نتيجة 
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 
 كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضر بة يعادل

أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 
أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 
الضر بة على 100.000 درهـم )مائة ألف درهـم(  أما الز ادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضر بة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضر بة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم 

)خمسة آالف درهـم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)2437.19 
بتفو ض) ()2019 يوليو) (19(  1440 القعدة) ذي  من  (16 في) الصادر 

السلطة.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قـــأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 969.20 ص در في 7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9))

بتفو ض السلطة

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

بتار خ) (1.00.175 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشر ف رقم) (15.97 وعلى القانون رقم)

28)من محرم)1421 )3)ماي)2000()وال سيما املادة)37)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز ر االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

كل حسب اختصاصه الترابي،)سلطة ترخيص مباشرة التحصيل) يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي،)

15.97)بمثابة) 37)من القانون املشار إليه أعاله رقم) الجبري من طرف املحاسبين التابعين للمدير ة العامة للضرائب طبقا للمادة)

مدونة تحصيل الديون العمومية):

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

عمالتــا الــدار البيضــاء واملحمديــة وأقاليــم الجديــدة 
بنــور  وســيدي  وبنســليمان  وبرشــيد  وســطات 

ومديونــة. والنواصــر 
يونس ادري�ضي قيطوني، املكلف باملدير ة الجهو ة  للضرائب .

مصطفى وقرزاز، املكلف باملصلحة الجهو ة 
للتحصيل. عبد الرحيم هالل، املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب .عمالة املحمدية وإقليم بنسليمان.

املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب )شاغر(.إقليما سطات وبرشيد.

عبد الله حمداش، املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب .إقليما الجديدة وسيدي بنور.

تمــارة   – والصخيــرات  وســال  الربــاط  عمــاالت 
قاســم  وســيدي  والخميســات  القنيطــرة  وأقاليــم 

ن. ســليما وسيدي 
محمد كميمش، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

حسن بربش، املكلف باملصلحة الجهو ة 
للتحصيل.

 أقاليم القنيطرة والخميســات وســيدي قاســم  وســيدي
سليمان.

محمد عبد اللطيف عراش، املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.

 عمالتــا طنجــة - أصيلــة واملضيــق - الفنيــدق وأقاليــم
تطــوان والفحــص- أنجــرة  والعرائــش والحســيمة 

ووزان. وشفشــاون 
عبد الله لخنيك، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

عمر البحديدي، املكلف باملصلحة الجهو ة 
للتحصيل.

 عمالــة املضيــق- الفنيــدق وأقاليــم تطــوان والحســيمة
وشفشاون ووزان.

عز الدين اليعقوبي، املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.
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عمالة مراكش وأقاليم شيـشاوة والحوز 
وقلعة السراغنة والصو رة والرحامنة وآسفي 

واليوسفية.
سعاد باي،)املكلفة باملدير ة الجهو ة للضرائب.

عبد اللطيف احماني، املكلف باملصلحة الجهو ة 
للتحصيل.

ملــول  آيــت   - وإنــزكان  إداوتنــان   - أكاديــر  عمالتــا 
وأقاليــم اشــتوكة - آيــت باهــا وتارودانــت وتيزنيــت 
وطاطــا وكلميــم وأســا - الــزاك وطانطــان وســيدي 
والســمارة وطرفايــة  وبوجــدور  والعيــون   إفنــي 

ووادي الذهب وأوسرد. 

سعيد ورشاكو، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.
أحمد بوطاها، املكلف باملصلحة الجهو ة 

للتحصيل.

عمالــة وجــدة – أنجــاد وأقاليــم الناضــور والدر وش 
وجرادة وبركان وتاور رت وجرسيف وفجيج.

عمر بوعنان، املكلف باملدير ة الجهو ة  للضرائب.

عز ز أحمد مطاعي، املكلف باملصلحة الجهو ة 
للتحصيل.

محمد املنياني، املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.أقاليم الناضور والدر وش وتاور رت وجرسيف.

عمالتا فاس ومكناس وأقاليم موالي يعقوب 
وصفرو وبوملان وتاونات وتازة والحاجب وإفران.

محمد اليعكوبي، املكلف باملدير ة الجهو ة  للضرائب.

الحبيب الوارتي، املكلف باملصلحة الجهو ة 
للتحصيل.

جمال الدين فائق، املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.عمالة مكناس وإقليما إفران والحاجب.

أقاليم بني مالل وأز الل والفقيه بن صالح 
وخنيفرة وخر بكة.

املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب )شاغر(.
حسن الرصافي، املكلف باملصلحة الجهو ة 

للتحصيل.

أقاليم الرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير 
وزاكورة.

-زايد اشتيتي، املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)2835.18)الصادر في)18)من ذي الحجة)1439  )30)أغسطس)2018()

بتفو ض السلطة.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



(961 الجريدة الرسميةعدد)6872 - 15)شعبان)1441 )9)أبر ل)2020( 

قـــأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 970.20 ص در في 

7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)( بتفو ض السلطة

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

الديون) تحصيل  مدونة  بمثابة  (15.97 رقم) القانون  وعلى 

بتار خ (1.00.175 رقم) الشر ف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   العمومية 

28)من محرم)1421 )3)ماي)2000()؛

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

واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرارات) اتخاذ  أسماؤهما سلطة  اآلتية  الشخصين  إلى  تفوض 

التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهما):

1)-)السيد محمد منشود،)مدير تنشيط الشبكة وذلك فيما يخص):

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 

الضر بة على 1.200.000 درهم )مليون ومائتي ألف درهم( أما 

الز ادات املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضر بة كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضر بية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة و حدد سقف هذا 

ألف  ومائتي  )مليون  1.200.000 درهم  مبلغ  في حدود  االقتراح 

درهم( شامال  ألصل الضر بة و الز ادات املرتبطة بتأسيسها ؛

 - اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الز ادات وغيرها من الجزاءات 

في حدود مبلغ 1.200.000 درهم )مليون ومائتي ألف درهم( و كذا 

صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب.

2)-)السيدة سمية الشر ف الصيباري،)رئيسة مصلحة املنازعات)

اإلدار ة وذلك فيما يخص):

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يز د مبلغه األصلي مضافة إليه الز ادات املرتبطة بتأسيس 

الضر بة على 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهم( أما الز ادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضر بة كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضر بية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة و حدد سقف هذا 

االقتراح في حدود مبلغ 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهم( 

شامال ألصل الضر بة و الز ادات املرتبطة بتأسيسها ؛

 - اإلعفاء من الذعائر والغرامات والز ادات وغيرها من الجزاءات 

في حدود مبلغ 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهم( وكذا صوائـر 

املتابعات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)2840.18 

بتفو ض) ()2018 أغسطس) (30(  1439 18)من ذي الحجة) الصادر في)

السلطة.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قــــــــأار لـــوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 950.20 ص در في ) رجب 1551 )5 م رس 9)9)( بتغيير القأار رقم 3744.19 

الص در في 8) من ربيع األول 1551 )6) نوفمبر  )91)( بتفو ض اإلمض ء

وز ـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

2019()بتفو ض اإلمضاء)كما وقع) ( 1441 )26)نوفمبر) 28)من ربيع األول) 3744.19)الصادر في) بعد االطالع على القرار رقم)

تغييره)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز ر االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،

قرر مـا يلي :

املـادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)3744.19)بتار خ)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر))2019():

»املـادة األولى).-)يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده،)كل حسب اختصاصه الترابي،)اإلمضاء)أو التأشير)

»نيابة عن وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على الوثائق والتصرفات اإلدار ة التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين):

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

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

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

 ................................................................................................................. -«

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

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

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

املكلف)....................................................الجنوب والتكو ن  البشر ة  املوارد  تدبير  مصلحة  رئيس  حمزاوي،) حسن  السيد  (-

بمصلحة اللوجيستيك والنظام املعلوماتي باملدير ة الجهو ة للجنوب.

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)رجب)1441 )4)مارس)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



(963 الجريدة الرسميةعدد)6872 - 15)شعبان)1441 )9)أبر ل)2020( 

قــــــــأار لـــوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 951.20 ص در في ) رجب 1551 )5 م رس 9)9)( بتغيير القأار رقم 3746.19 

الص در في 8) من ربيع األول 1551 )6) نوفمبر )91)( بتفو ض اإلمض ء

وز ـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)3746.19)الصادر في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019()بتفو ض اإلمضاء)كما وقع تغييره)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز ر االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،

قرر مـا يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)3746.19)بتار خ)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019():

»املادة األولى).-)يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء)نيابة عن وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر)

»الصادرة للموظفين التابعين لهم للقيام بمأمور ات داخل اململكة):

النواباملفوض إليهم

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

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

- السيد حسن حمزاوي، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشر ة والتكو ن املكلف بمصلحة اللوجيستيك والنظام املعلوماتي - السيد لحسن حر�ضي، املدير الجهوي للجنوب.

باملدير ة الجهو ة للجنوب ؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)رجب)1441 )4)مارس)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قــــــــأار لـــوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 952.20 ص در في ) رجب 1551 )5 م رس 9)9)( بتغيير القــــــــأار رقم 3748.19 

الص در في 8) من ربيع األول 1551 )6) نوفمبر )91)( بتفو ض املص دقة على الصفق ت

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)3748.19)الصادر في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019()بتفو ض املصادقة على الصفقات)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز ر االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)3748.19)بتار خ)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019():

الواردة أسماؤهم في الجدول التالي،)كل حسب) ( .-)يفوض إلى موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة) »املادة األولى)

»اختصاصه الترابي،)املصادقة على صفقات األشغال أو التور دات أو الخدمات املبرمة لفائدة املصالح التابعة لهم وكذا فسخها):

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

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

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

املكلف .................................................................................الجنوب والتكو ن  البشر ة  املوارد  تدبير  رئيس مصلحة  السيد حسن حمزاوي،   -

بمصلحة اللوجيستيك والنظام املعلوماتي.

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)رجب)1441 )4)مارس)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



(965 الجريدة الرسميةعدد)6872 - 15)شعبان)1441 )9)أبر ل)2020( 

قـــأار لوز أ الصحة رقم)931.20)ص در في)8))من جم دى األولى)1551 

)5))ين يأ)9)9)()بتغيير وتتميم القـــأار رقم)3729.19)الص در)

)91)()بتفو ض اإلمض ء) 1551 )19)ركتوبأ) 11)من صفأ) في)

واملص دقة على الصفق ت.

وز ر الصحة،

بعد االطالع على القـــرار))رقم)3729.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

)10)أكتوبر)2019()بتفو ض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات)؛

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

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز ر الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير و تمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه)

أعاله رقم)3729.19)بتار خ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

 جهة

 العيون - 

الساقية 

الحمراء

 جهة

 العيون - 

الساقية 

الحمراء

السيد محمد بوز ان، رئيس مصلحة ......................................................

واللوجيستيك  املالية  املوارد 

الجهو ة  باملدير ة  والشراكة 

للصحة بجهة العيون - الساقية 

الحمراء.

إقليم العيون

مندوب  الهواري،  علي  الدكتور 

العيون  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

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

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

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

............................................................................................................إقليم طرفاية

إقليم السمارة

رئيس ...................................................... حرطن،  سيدي  السيد 

واالقتصادية  اإلدار ة  املصلحة 

بإقليم  الصحة  وزارة  بمندوبية 

السمارة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من جمادى األولى)1441 )24)يناير)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

1551 جم دى اآلخأة) (3 ص در في) (929.20  قـــأار لوز أ الصحة رقم)

9)9)()بتغيير وتتميم القأار رقم)3689.19)الص در) ))))ين يأ)

)91)()بتفو ض اإلمض ء) 1551 )19)ركتوبأ) 11)من صفأ) في)

واملص دقة على الصفق ت.

وز ر الصحة،

 بعد االطالع على القرار رقم)3689.19)الصادر في)11)من صفر)1441

)10)أكتوبر)2019()بتفو ض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات)؛

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

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز ر الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير و تمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه)

أعاله رقم)3689.19)بتار خ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

 جهة

 درعة - 

تافياللت

 جهة

 درعة - 

تافياللت

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

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

........................................................................................................إقليم ورزازات

إقليم ميدلت

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

الدكتورة فاطمة شبعتو، مديرة 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بميدلت بالنيابة.

السيد خالد حسني، رئيس قطب 

املركز  بنفس  اإلدار ة  الشؤون 

بالنيابة.

إقليم تنغير

الدكتور محمد لغفيري، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم تنغير.
.....................................................

السيد عبد الحكيم أوزال، مدير 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بتنغير بالنيابة.

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

إقليم زاكورة

مندوب  الساهيد،  موالي  السيد 

زاكورة  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

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

مدير  لشقار،  الطيب  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بزاكورة بالنيابة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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 1551 جم دى اآلخأة) (3 ص در في) (930.20 قـــأار لوز أ الصحة رقم)

))))ين يأ)9)9)()بتغيير وتتميم القـــأار رقم)3680.19)الص در)

)91)()بتفو ض اإلمض ء) 1551 )19)ركتوبأ) 11)من صفأ) في)

واملص دقة على الصفق ت.

وز ر الصحة،

بعد االطالع على القـــرار))رقم)3680.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

)10)أكتوبر)2019()بتفو ض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات)؛

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

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز ر الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير و تمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه)

أعاله رقم)3680.19)بتار خ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

 جهة

 مراكش - 

آسفي

 جهة

 مراكش - 

آسفي

السيدة حنان حبابة، رئيسة .......................................................

مصلحة املوارد املالية 

واللوجيستيك والشراكة 

باملدير ة الجهو ة للصحة بجهة 

مراكش - آسفي.

عمالة مراكش

السيد مصطفى كرايرات، رئيس .......................................................

املصلحة اإلدار ة واالقتصادية 

بمندوبية وزارة الصحة بعمالة 

مراكش.

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

إقليم شيشاوة

السيد محمد موس، رئيس .......................................................

املصلحة اإلدار ة واالقتصادية 

بمندوبية وزارة الصحة بإقليم 

شيشاوة.

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

إقليم الحوز

الدكتور املصطفى جادر، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم الحوز.

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

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

إقليم قلعة 

السراغنة

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

إقليم 

الصو رة

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

إقليم 

الرحامنة

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

مدير  الينصلي،  كمال  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالرحامنة بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

وسي سة) واإلسك 5  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوز أة  قـــأار 
((9(9 م رس) (5(  1551 رجب) (19 918.20)ص در في)  املدينة رقم)

بتفو ض اإلمض ء)واملص دقة على الصفق ت.

وز رة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()
بتنظيم التعو ض عن مصار ف التنقل والقيام بمأمور ات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتار خ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

الكيلومترية)؛

جمادى من  (21 في) الصادر  (3.228.74 رقم) األول  الوز ر  قرار   وعلى 
بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأمور ات في الخارج)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.14.196)الصادر في)4)جمادى اآلخرة))1435
)4)أبر ل)2014()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة)

املدينة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز رة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،
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قررت ما يلي :

املادة األولى

مدير املوارد البشر ة والشؤون) يفوض إلى السيد خالد كو زة،)
التراب) إعداد  نيابة عن وز رة  أو التأشير  اإلمضاء) والعامة،) املالية 
الوثائق) جميع  على  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني 
املتعلقة بمجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم املشار إليه أعاله)
بما في ذلك الوثائق الخاصة بتدبير شؤون املوظفين) (2.14.196 رقم)
للموظفين واألعوان) ( األوامر الصادرة) واألعوان املياومين وإمضاء)
للقيام بمأمور ات داخل أو خارج اململكة والترخيص لهم الستعمال)
عدا املراسيم والقرارات) ( سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ما)

التنظيمية وكذا فيما يخص):

- منح الرخص اإلدار ة للمدير ن املركز ين ؛

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات فتح باب الترشيح ملناصب املسؤولية واملناصب العليا ؛

- قرارات تعيين رؤساء األقسام أو  من في حكمهم باإلدارة املركز ة 
والالممركزة ؛

- قرارات اإللحاق وإنهائه ؛

- قرارات الوضع رهن اإلشارة وإنهائه ؛

- قرارات االستيداع.

املادة الثانية

أو التأشير على األوامر) يفوض إلى السيد خالد كو زة اإلمضاء)
بصرف أو تحو ل أو تفو ض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)
واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)
املتعلقة بامليزانية العامة لقطاع اإلسكان وسياسة املدينة،)كما يفوض)
وقبض) االعتمادات  بصرف  األوامر  على  التأشير  أو  اإلمضاء) إليه 
 3.1.0.0.1.46.001 املوارد برسم الحساب الخصو�ضي للخز نة رقم)
املوارد)3.2.0.0.1.46.001)النفقات الحامل عنوان)»صندوق التضامن)

للسكنى واالندماج الحضري«.

املادة الثالثة

الصفقات) على جميع  املصادقة  كو زة  خالد  السيد  إلى  يفوض 
املبرمة لفائدة مجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم املشار إليه)
أعاله رقم)2.14.196)بتار خ)4)جمادى اآلخرة)1435 )4)أبر ل)2014(.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)رجب)1441 )5)مارس))2020(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وسي سة) واإلسك 5  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوز أة  قأار 
املدينة رقم)919.20)ص در في))19)رجب)1551 )5)م رس)9)9)) 

بتفو ض اإلمض ء.

وز رة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 
)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768 وعلى املرسوم رقم)
الدولة) وكتاب  الوزراء) إمضاء) تفو ض  شأن  في  )30)أكتوبر2008()

ونواب كتاب الدولة والسيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()
بتنظيم التعو ض عن مصار ف التنقل والقيام بمأمور ات كما وقع)
 1394 صفر) (10 بتار خ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5)مارس)1974()والسيما الفصل)20)منه)؛

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

الكيلومترية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم  وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز رة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي):

املادة األولى

لقطاع) العام  املفتش  الحاج،) آيت  الحسين  السيد  إلى  يفوض 
اإلسكان وسياسة املدينة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وز رة إعداد)
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع الوثائق)
املتعلقة باملفتشية العامة لنفس القطاع بما في ذلك األوامر الصادرة)
للموظفين واألعوان للقيام بمأمور ات داخل اململكة وكذا الترخيص)
لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على) إلى السيد الحسين آيت الحاج اإلمضاء) يفوض 
األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة)

لفائدة املفتشية العامة لقطاع اإلسكان وسياسة املدينة.
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املادة الثالثة

إذا تغيب السيد الحسين آيت الحاج أو عاقه عائق ناب عنه السيد)
املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة باملفتشية العامة) عسو هدي،)

لقطاع اإلسكان وسياسة املدينة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار))بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)3508.19 
بتفو ض) ()2019 نوفمبر) (13(  1441 من ربيع األول) (15 في) الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)10)رجب)1441 )5)مارس)2020(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب

وسي سة) واإلسك 5  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوز أة  قـــأار 
((9(9 م رس) (5(  1551 رجب) (19 920.20)ص در في)  املدينة رقم)

بتفو ض اإلمض ء.

وز رة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفو ض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

بتنظيم التعو ض عن مصار ف التنقل والقيام بمأمور ات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتار خ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

التعو ضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

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

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز رة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الله هاشمي،)مدير سياسة املدينة بقطاع)

وز رة) عن  نيابة  أو التأشير  اإلمضاء) املدينة،) وسياسة  اإلسكان 

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع)

الوثائق املتعلقة بمدير ة سياسة املدينة بما في ذلك األوامر الصادرة))

للموظفين واألعوان للقيام بمأمور ات داخل اململكة وكذا الترخيص)

لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ما))عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

على) التأشير  أو  اإلمضاء) هاشمي،) الله  عبد  السيد  إلى  يفوض 

األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة)

لفائدة مدير ة سياسة املدينة بقطاع اإلسكان وسياسة املدينة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عبد الـله هاشمي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

عبد العالي محمودي،)رئيس قسم املشاريع والتعاقد بمدير ة سياسة)

املدينة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)3514.19 

بتفو ض) ()2019 نوفمبر) (13(  1441 من ربيع األول) (15 في) الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)10)رجب)1441 )5)مارس))2020(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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وسي سة) واإلسك 5  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوز أة  قأار 
املدينة رقم)921.20)ص در في)19)رجب)1551 )5)م رس)9)9)) 

بتفو ض اإلمض ء.

وز رة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 
)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()
بتنظيم التعو ض عن مصار ف التنقل والقيام بمأمور ات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتار خ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

الكيلومترية)؛

 1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وز رة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سلمى بنزبير،)مديرة الهندسة املعمار ة بقطاع)
أو التأشير نيابة عن وز رة) إعداد التراب الوطني والتعمير،)اإلمضاء)
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على جميع)
األوامر) ذلك  في  بما  املعمار ة  الهندسة  بمدير ة  املتعلقة  الوثائق 
الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأمور ات داخل اململكة وكذا)
الترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ما عدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على األوامر) يفوض إلى السيدة سلمى بنزبير اإلمضاء)
بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات املرصودة لفائدة)

مدير ة الهندسة املعمار ة بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة سلمى بنزبير أو عاقها عائق ناب عنها السيد أحمد)
الهندسة) بمدير ة  والجودة  البناء) تقنيات  قسم  رئيس  الدين،) نور 

املعمار ة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)3521.19 
بتفو ض) ()2019 نوفمبر) (13(  1441 من ربيع األول) (15 في) الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)10)رجب)1441 )5)مارس)2020(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قأار للوز أ املنتدب لدى وز أ التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم)
الع لي والشحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والشحث العلمي)
 ((9(9 )11)م رس)  1551 16)من رجب) 974.20)ص در في) رقم)

بتفو ض اإلمض ء.

الوز ر املنتدب لدى وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 
)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

املادة الخامسة منه)؛

وعلى قرار وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفو ض بعض االختصاصات إلى الوز ر املنتدب)
لدى وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام للوزارة املكلفة) يفوض إلى السيد محمد خلفاوي،)
بالتعليم العالي والبحث العلمي،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن الوز ر)
العالي) والتعليم  املنهي  والتكو ن  الوطنية  التربية  املنتدب لدى وز ر 
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جميع) على  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بنفس الوزارة ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من رجب)1441 )11)مارس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قأار للوز أ املنتدب لدى وز أ التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم)
الع لي والشحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والشحث العلمي)
 ((9(9 )11)م رس)  1551 16)من رجب) 975.20)ص در في) رقم)

بتفو ض اإلمض ء)واملص دقة على الصفق ت.

الوز ر املنتدب لدى وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على الظهير الشر ف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 
)7)أبر ل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()
بتنظيم التعو ض عن مصار ف التنقل والقيام بمأمور ات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتار خ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

جمادى) من  (21 في) الصادر  (3.228.74 رقم) األول  الوز ر  قرار   وعلى 
بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأمور ات في الخارج)؛

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

الكيلومترية)؛

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

)29)أبر ل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

وعلى قرار وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم العالي)

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

)29)نوفمبر)2019()بتفو ض بعض االختصاصات إلى الوز ر املنتدب)

لدى وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام للوزارة املكلفة) يفوض إلى السيد محمد خلفاوي،)

بالتعليم العالي والبحث العلمي،)اإلمضاء)نيابة عن الوز ر املنتدب لدى)

وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي)

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على األوامر الصادرة للموظفين)

املتعلقة) الوثائق  وكذا  اململكة  وخارج  داخل  بمأمور ات  للقيام 

الوزارة الستعمال سياراتهم) لنفس  التابعين  للموظفين  بالترخيص 

الخاصة للتنقل لحاجيات املصلحة خارج املكان املعينين للعمل فيه.

املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن) يفوض إلى السيد محمد خلفاوي اإلمضاء)

الوز ر املنتدب لدى وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم)

على) العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

األوامر بصرف أو تحو ل أو تفو ض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة)

الوثائق) على جميع  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

العالي) بالتعليم  املكلفة  للوزارة  العامة  بامليزانية  املتعلقة  الحسابية 

والبحث العلمي.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد محمد خلفاوي املصادقة على الصفقات وفسخها)

املتعلقة باألشغال أو التور دات أو الخدمات املبرمة لحساب الدولة)

لفائدة الوزارة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي برسم امليزانية)

العامة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من رجب)1441 )11)مارس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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التحأ أ) جيش  ورعض ء) املق ومي5  لقدم ء) الس مي  للمندوب  قأار 

 ((9(9 )6)م رس)  1551 من رجب) (11 ص در في) (923.20 رقم)

بتفو ض اإلمض ء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحر ر،

 1429  بناء)على املرسوم رقم)2.05.768)الصادر في)30)من شوال)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفو ض إمضاء) ()2008 أكتوبر) ((30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املواد)1)و2)و6)منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1438 من شعبان) (19 الصادر في) (2.17.217  وعلى املرسوم رقم)

)16)ماي)2017()بتعيين آمر بالصرف،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد يسين الصديق،)رئيس قسم الدراسات التار خية)

باملندوبية السامية لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحر ر،)اإلمضاء)

أو التأشير نيابة عن املندوب السامي لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش)

التحر ر على األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

املقاومين) لقدماء) السامية  للمندوبية  العامة  امليزانية  من  املقتطعة 

وأعضاء)جيش التحر ر الخاصة باملصالح التابعة للقسم املذكور.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد يسين الصديق أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد)

رئيس مصلحة النشر والتوزيع باملندوبية السامية) الحميد املودن،)

لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحر ر في ممارسة التفو ض املشار)

إليه في املادة األولى أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من رجب)1441 )6)مارس)2020(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

التحأ أ)) جيش  ورعض ء) املق ومي5  لقدم ء) الس مي  للمندوب  قأار 
 ((9(9 م رس) (6(  1551 من رجب) (11 ص در في) (924.20 رقم)

بتفو ض اإلمض ء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحر ر،

 1429 بناء)على املرسوم رقم)2.05.768)الصادر في)30)من شوال)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفو ض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى و6)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد يسين الصديق،)رئيس قسم الدراسات التار خية)
باملندوبية السامية لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحر ر،)في حدود)
أو التأشير نيابة عن املندوب) اإلمضاء) االختصاصات املوكولة إليه،)
املقاومين وأعضاء)جيش التحر ر على جميع الوثائق) السامي لقدماء)

الصادرة عن املصالح التابعة لنفس القسم.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد يسين الصديق أو عاقه عائق ناب عنه السيد)
عبد الحميد املودن،)رئيس مصلحة النشر والتوزيع باملندوبية السامية)
لقدماء)املقاومين وأعضاء)جيش التحر ر في ممارسة التفو ض املشار)

إليه في املادة األولى أعاله.

املادة الثالثة

 251.09 ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)
الصادر في فاتح صفر)1430 )28)يناير)2009()بتفو ض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)11)من رجب)1441 )6)مارس)2020(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

قأار للأئيس األول للمجلس األعلى للحس ب ت رقم)973.20)ص در في)
15)من رجب)1551 )19)م رس)9)9)()بتفو ض اإلمض ء

الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،

بناء)على القانون رقم)62.99)املتعلق بمدونة املحاكم املالية الصادر)
بتنفيذه الظهير الشر ف رقم)1.02.124)بتار خ فاتح ربيع اآلخر)1423 

)13)يونيو)2002()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسـوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛
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وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعو ض عن مصار ف التنقل والقيام بمأمور ات))كما وقع)

 1394 صفر) (10 بتار خ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

جمادى من  (21 في) الصادر  (3.228.74 رقم) األول  الوز ر  قرار   وعلى 

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

بمأمور ات في الخارج،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األعلى) للمجلس  العام  الكاتب  دير،) محمد  السيد  إلى  يفوض 
للحسابات،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن الرئيس األول للمجلس األعلى)
للحسابات على األوامر بصرف أو تحو ل أو تفو ض االعتمادات وبصفة)
 عامة على جميع الوثائق الحسابية املثبتة واملتعلقة بصرف النفقات)

أو بقبض املوارد لتنفيذ ميزانية املحاكم املالية.

كما يفوض إليه إبرام جميع الصفقات والعقود لفائدة املحاكم)
املالية وفسخها واإلمضاء)على جميع الوثائق املتعلقة بتلك الصفقات)

والعقود.

وإذا تغيب السيد محمد دير أو عاقه عائق ناب عنه السيد أحمد)
رئيس قسم املوارد املالية) القا�ضي من الدرجة األولى،) إبن سليمان،)
واملمتلكات وذلك فيما يخص اإلمضاء)أو التأشير على جميع الوثائق)

الواردة في هذه املادة.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد دير اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن الرئيس)
واملقرارات) القرارات  جميع  على  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول 
والوثائق التي تهم تدبير شؤون القضاة واملوظفين واألعوان التابعين)
للمحاكم املالية بما في ذلك األوامر الصادرة لهم للقيام بمأمور ات)

داخل اململكة وخارجها.

وإذا تغيب السيد محمد دير أو عاقه عائق ناب عنه السيد املصطفى)
كر مي،)القا�ضي من الدرجة االستثنائية،)رئيس قسم املوارد البشر ة)
أو التأشير على جميع الوثائق الواردة في) وذلك فيما يخص اإلمضاء)

هذه املادة.

املادة الثالثة

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء)نيابة عن الرئيس)
للقضاة) الصادرة  األوامر  على  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول 
للحسابات) الجهو ة  باملجالس  لهم  التابعين  واألعوان  واملوظفين 
للقيام بمأمور ات داخل اململكة وكذا اإلمضاء)على الوثائق املتعلقة)

بتنقيطهم):

املفوض إليهماملجلس الجهوي للحس ب ت

السادة):

جهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة.

جهة الشرق.

جهة فاس)-)مكناس.

جهة الرباط)-)سال)-)القنيطرة.

جهة بني مالل)-)خنيفرة.

جهة الدار البيضاء)-)سطات.

جهة مراكش)-)آسفي.

جهة درعة)-)تافياللت.

جهة سوس)-)ماسة

جهة كلميم)-)واد نون.

جهة العيون)-)الساقية الحمراء.

جهة الداخلة)-)وادي الذهب.

عبد الصادق تاديست.

امبارك أوزكاغ.

عبد الله أوغبال.

عبد الحفيظ بنطاهر).

أحمد هرموش.

لحسن كرس.

محمد ارويشق.

رضوان اليزيدي.

أحمد الكصاب.

عبد الله بوحر بة.

فؤاد الزرهوني.

خالد غولي.

املادة الرابعة

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء)نيابة عن الرئيس)
للقضاة) الصادرة  األوامر  على  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول 
واملوظفين واألعوان التابعين لهم بغرف املجلس األعلى للحسابات)
للقيام بمأمور ات داخل اململكة وكذا اإلمضاء)على الوثائق املتعلقة)

بتنقيطهم):

املفوض إليهمالغأفة

السادة):

محمد الصوابي.الغرفة األولى.

محمد البسطاوي.الغرفة الثانية.

محمد كمال الداودي.الغرفة الثالثة.

الغرفة الرابعة.

الغرفة الخامسة.

)الغرفة السادسة.

حسن النمراني.

بوشعيب بيبط.

رشيد اسماعيلي علوي.

غرفة الـتأديب املتعلق بامليزانية)
والشؤون املالية.

ابراهيم بن به.

غرفة استئناف أحكام املجالس)
الجهو ة للحسابات.

أحمد أمساس.

عبد العز ز كلوح.غرفة التصر ح اإلجباري باملمتلكات.

أحمد القاسمي.غرفة التدقيق والبت في الحسابات.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)4374.14 
الصادر في)10)صفر)1436 )3)ديسمبر)2014()بتفو ض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)15)من رجب)1441 )10)مارس)2020(.

اإلمضاء : إدريس جطو.
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قــــــــأار لـــوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 955.20 ص در  في 7) من جم دى األولى 1551 )3) ين يأ 9)9)( بتعيي5 آمأ ن 
مس عدين ب لصأف ونواب عنهم

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 )21)أبر ل)1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع)
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمر ن مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة)
إليهم من لدن وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من امليزانية العامة لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وكذا الحساب)
الخصو�ضي للخز نة رقم)3.2.0.0.1.13.008)الحامل عنوان)»مرصدات املصالح املالية«))وإصدار))بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل)

املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة):

املح سشو5 املكلفو5النواباآلمأو5 املس عدو5 ب لصأفاالختص ص الترابي

وأقاليم  واملحمدية  البيضاء  الدار  عمالتا 

الجديدة وسطات وبرشيد وبنسليمان وسيدي 

بنور والنواصر ومديونة.

البيضاء املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد.املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب. الدار  عمالة  خازن 

مركز غرب.

وإقليما  البيضاء  الدار  مقاطعات  عماالت 

النواصر ومديونة.

الضر بي املكلف باملدير ة اإلقليمية للمقاوالت الكبرى. للوعاء  اإلقليمية  باملصلحة  املكلف 

للمقاوالت الكبرى.

كذلك.

السلطان  مرس  الفداء-  مقاطعات  عمالتا 

والدار البيضاء- أنفا باستثناء جماعة الفداء 

وشرق جماعة املعار ف وحي الجيروند.

بالدار  املعنو ين  لألشخاص  اإلقليمية  باملدير ة  املكلف 

البيضاء - املركز.

املكلف باملصلحة اإلقليمية األولى للوعاء الضر بي 

لألشخاص املعنو ين بالدار البيضاء - املركز.

كذلك.

عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا باستثناء 

شرق جماعة املعار ف.

كذلك.املكلف باملصلحة اإلقليمية لجبايات الخواص.املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين.

الحسني  والحي  الشق  عين  مقاطعتي  عمالتا 

وإقليم النواصر وشرق جماعة املعار ف.

املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص املعنو ين لجنوب 

الدارالبيضاء.

املكلف باملصلحة اإلقليمية الثانية للوعاء الضر بي 

لألشخاص املعنو ين لجنوب الدارالبيضاء.

البيضاء  الدار  عمالة  خازن 

الجنوب.

السلطان  مرس   – الفداء  مقاطعات  عمالة 

وشرق جماعة املعار ف.

البيضاء املكلف باملصلحة اإلقليمية لجبايات الخواص.املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين. الدار  عمالة  خازن 

مركز غرب.

عمالتا مقاطعات عين السبع - الحي املحمدي 

وسيدي البرنو�ضي.

البيضاء املكلف باملصلحة اإلقليمية لجبايات املهنيين.املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين. الدار  عمالة  خازن 

الشمال.

الحسني  والحي  الشق  عين  مقاطعتي  عمالتا 

وإقليم النواصر.

البيضاء املكلف باملصلحة اإلقليمية لجبايات املهنيين.املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين. الدار  عمالة  خازن 

الجنوب.

رشيد  وموالي  مسيك  ابن  مقاطعات  عمالتا 

وإقليم مديونة.

املكلف باملصلحة اإلقليمية الثانية للوعاء الضر بي املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين.

لألشخاص الطبيعيين.

البيضاء  الدار  عمالة  خازن 

الشمال.

وإقليما  البيضاء  الدار  مقاطعات  عماالت 

النواصر ومديونة.

للتحقيقات املكلف باملدير ة اإلقليمية للتحقيقات الضر بية . الثانية  اإلقليمية  باملصلحة  املكلف 

الضر بية

كذلك.
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وعين  البرنو�ضي  سيدي  مقاطعات  عماالت 

وابن  رشيد  وموالي  املحمدي  الحي   - السبع 

وحي  الفداء  وجماعة  مديونة  وإقليم  مسيك 

الجيروند.

املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص املعنو ين لشمال 

الدار البيضاء.

املكلف باملصلحة اإلقليمية األولى للوعاء الضر بي 

لألشخاص املعنو ين لشمال الدار البيضاء.

كذلك.

خازن عمالة املحمدية.املكلف باملصلحة اإلقليمية الثانية للوعاء الضر بي.املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.عمالة املحمدية وإقليم بنسليمان.

ونظام املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.إقليما الجديدة وسيدي بنور. للموارد  اإلقليمية  باملصلحة  املكلف 

املعلومات.

الخازن اإلقليمي بالجديدة.

ونظام املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.إقليما سطات وبرشيد. للموارد  اإلقليمية  باملصلحة  املكلف 

املعلومات.

الخازن اإلقليمي بسطات.

تمارة   – والصخيرات  وسال  الرباط  عماالت 

وأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم 

وسيدي سليمان.

خازن عمالة الرباط.املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام املعلومات.املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

املكلف باملدير ة اإلقليمية للمقاوالت الكبرى واألشخاص عماالت الرباط وسال والصخيرات - تمارة.

املعنو ين اآلخر ن.

كذلك.املكلف باملصلحة اإلقليمية للمقاوالت الكبرى..

كذلك.املكلف باملصلحة اإلقليمية لجبايات املهنيين. املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين.عمالة الرباط.

األشخاص املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين.عمالة الصخيرات - تمارة. لجبايات  اإلقليمية  باملصلحة  املكلف 

الطبيعيين  

كذلك.

 املكلف باملصلحة اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين املكلف باملدير ة اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين.عمالة سال.

الخواص.

كذلك.

أقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم 

وسيدي سليمان.

ونظام املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب. للموارد  اإلقليمية  باملصلحة  املكلف 

املعلومات.

الخازن اإلقليمي بالقنيطرة.

الفنيدق  واملضيق-  أصيلة   - طنجة  عمالتا 

والعرائش  أنجرة  والفحص-  تطوان  وأقاليم 

والحسيمة وشفشاون ووزان.

خازن عمالة طنجة.املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام املعلومات.املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

تطوان  وأقاليم  الفنيدق  املضيق-  عمالة 

والحسيمة وشفشاون ووزان.

ونظام املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب. للموارد  اإلقليمية  باملصلحة  املكلف 

املعلومات

الخازن اإلقليمي بتطوان.

والحوز  شيشاوة  وأقاليم  مراكش  عمالة 

وقلعة السراغنة والصو رة والرحامنة وآسفي 

واليوسفية

خازن عمالة مراكش.املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام املعلومات.املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

ملول  وإنزكان-آيت  إداوتنان   - أكادير  عمالتا 

وأقاليم اشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت 

وطاطا وكلميم وأسا- الزاك وطانطان وسيدي 

والسمارة  وطرفاية  وبوجدور  والعيون  إفني 

ووادي الذهب وأوسرد.

خازن عمالة أكادير.املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام املعلومات.املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

الناضور  وأقاليم  أنجاد   - وجدة  عمالة 

والدر وش وجرادة وبركان وتاور رت وجرسيف 

وفجيج.

خازن عمالة وجدة.املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام املعلومات.املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.
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وتاور رت  والدر وش  الناضور  أقاليم 

وجرسيف.

الخازن اإلقليمي بالناضور.املكلف باملصلحة اإلقليمية األولى للوعاء الضر بي.املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب

عمالتا فاس ومكناس وأقاليم الحاجب وإفران 

وموالي يعقوب وصفرو وبوملان وتاونات وتازة .

خازن عمالة فاس.املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام املعلومات.املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

ونظام املكلف باملدير ة اإلقليمية للضرائب.عمالة مكناس وإقليما الحاجب وإفران. للموارد  اإلقليمية  باملصلحة  املكلف 

املعلومات.

خازن عمالة مكناس.

صالح  بن  والفقيه  وأز الل  مالل  بني  أقاليم 

وخنيفرة وخر بكة.

الخازن اإلقليمي ببني مالل.املكلف باملصلحة الجهو ة للموارد ونظام املعلومات.املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

وتنغير  وورزازات  وميدلت  الرشيدية  أقاليم 

وزاكورة.

الخازن اإلقليمي بالرشيدية.املكلف باملصلحة الجهو ة للوعاء الضر بي.املكلف باملدير ة الجهو ة للضرائب.

تحدد في تفو ض االعتمادات املسند إلى اآلمر ن املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله املشاريع املضمنة) (- املادة الثانية.)
بامليزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية))و نسخ القرار رقم)825.17)الصادر في)20)من رجب)1438 )18)أبر ل)2017(
بتعيين آمر ن مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم)968.20)ص در في

آمأ) بتعيي5  ()(9(9 ين يأ) ((3(  1551 األولى) من جم دى  ((7

مس عد ب لصأف ونواب عنه.

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 

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

وتتميمه والسيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

واملالية) االقتصاد  وز ر  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير التشريع والدراسات والتعاون) يعين السيد خالد زعزوع،)

لصرف) مساعدا  آمرا  بالنيابة،) للضرائب  العام  املدير  الدولي،)

االعتمادات املفوضة إليه من لدن وز ر االقتصاد واملالية وإصالح)

اإلدارة وإصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة)

إطار) في  املبرمة  الصفقات  تنفيذ  عن  املترتبة  والغرامات  األثمنة 

االعتمادات املفوضة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق ناب عنه السادة سعيد)

رئيس قسم امليزانية والتجهيزات وعبد الواحد حمداوي،) إغبولة،)

رئيس مصلحة امليزانية و اسين عربي،)رئيس مصلحة تدبير املمتلكات)

واللوازم) التجهيزات  مصلحة  رئيس  بركاش،) والطاهر  العقار ة 

باملدير ة العامة للضرائب.

املادة الثالثة

تحدد في تفو ض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله املشاريع املضمنة بامليزانية التي يقوم)

بصرف النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)

لدى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بالرباط.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)3055.19 

الصادر في)13)من محرم)1441 )13)سبتمبر)2019()بتعيين آمر مساعد)

بالصرف و نواب عنه.

وحرر بالرباط في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قـــأار لوز أ االقتص د وامل لية وإصالح اإلدارة رقم 949.20 ص در في ) رجب 1551 )5 م رس 9)9)( بتغيير القأار
رقم 3742.19 الص در في 8) من ربيع األول 1551 )6) نوفمبر )91)( بتعيي5 آمأ ن مس عدين ب لصأف ونواب عنهم

وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)3742.19)الصادر في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019()بتعيين آمر ن مساعدين بالصرف)
ونواب عنهم)؛

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)3742.19)بتار خ)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019():

يعين األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي األولون آمر ن مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف) »املادة األولى.-)
»االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من ميزانية وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة :

املح سشو5 املكلفو5النواباآلمأو5 املس عدو5 ب لصأفاالختص ص الترابي

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

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

- السيد حسن حمزاوي، رئيس مصلحة تدبير ....................................................................................- الجنوب.
بمصلحة  املكلف  والتكو ن  البشر ة  املوارد 

اللوجيستيك والنظام املعلوماتي.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)رجب)1441 )4)مارس)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

واملي ه) القأو ة  والتنمية  الشحأي  والصيد  الفالحة  لوز أ  قأار 
1551 اآلخأة) جم دى  (( في) ص در  (971.20 رقم)  والغ ب ت 
في) الص در  (697.16 رقم) القأار  بتتميم  ()(9(9 فبرايأ) (5(
آمأ ن) بتعيي5  ()(916 ين يأ) (5(  1537 األول) ربيع  من  ((3

مس عدين ب لصأف ونواب عنهم.

وز ر الفالحة والصيد البحري التنمية القرو ة واملياه والغابات،

ربيع من  (23 في) الصادر  (697.16 رقم) ( القرار) على  االطالع   بعد 
األول)1437 )4)يناير)2016()بتعيين آمر ن مساعدين بالصرف ونواب)

عنهم)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبر ل)2017()املتعلق باختصاصات وز ر الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القرو ة واملياه والغابات)؛

وبعد موافقة وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله))

رقم)697.16)بتار خ)23)من ربيع األول)1437 )4)يناير)2016():

»املادة األولى.)-)يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي)

»األولون آمر ن مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات)

والتنمية) البحري  والصيد  الفالحة  وز ر  لدن  من  إليهم  »املفوضة 

العامة لقطاع الفالحة ومن) امليزانية  »القرو ة واملياه والغابات من 

التنمية) »صندوق  املسميين) للخز نة  الخصوصيين  »الحسابين 

وكذا) الجبلية«) واملناطق  القرو ة  التنمية  »صندوق  و) »الفالحية«)

»إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة)

االعتمادات) إطار  في  الصفقات  تنفيذ  عن  املترتبة  »والغرامات 

»املفوضة إليهم):
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املح سشو5 املكلفو5النواباآلمأو5 املس عدو5 ب لصأف

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

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

مدير املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي بورزازات

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

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

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

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

رئيس مصلحة التجهيز

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

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

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

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

الخازن اإلقليمي بورزازات

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى اآلخرة)1441 )4)فبراير))2020(.

اإلمضاء : عز ز أخنوش.

واملي ه) القأو ة  والتنمية  الشحأي  والصيد  الفالحة  لوز أ  قأار 
1551 اآلخأة) جم دى  (( في) ص در  (972.20 رقم)  والغ ب ت 

)5)فبرايأ)9)9)()بتعيي5 آمأ مس عد ب لصأف ون ئشي5 عنه.

وز ر الفالحة والصيد البحري التنمية القرو ة واملياه والغابات،

بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 
بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) ()1967 )21)أبر ل)

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1438 شعبان) ( فاتح) في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبر ل)2017()املتعلق باختصاصات وز ر الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القرو ة واملياه والغابات)؛

وبعد موافقة وز ر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرا مساعدا لصرف) الفالحي  املجال  وإعداد  الري  مدير  يعين 
إليه من لدن وز ر الفالحة والصيد البحري) االعتمادات املفوضة 
والتنمية القرو ة واملياه والغابات من امليزانية العامة لقطاع الفالحة)
بمراجعة) املتعلقة  بالتحصيل  واألوامر  الدفع  بيانات  إصدار  وكذا 
األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات في إطار االعتمادات)

املفوضة إليه.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير الري وإعداد املجال الفالحي أو عاقه عائق ناب)
عنه رئيس قسم املوارد الهيدروفالحية ورئيس قسم تشجيع وضبط)
الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الري بمدير ة الري)

وإعداد املجال الفالحي.

املادة الثالثة

تحدد في تفو ض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)

واملياه) القرو ة  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  لدى 

والغابات.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية و نسخ القرار رقم)1640.09 

الصادر في)2)رجب)1430 )25)يونيو)2009()بتعيين آمر مساعد بالصرف.

وحرر بالرباط في)9)جمادى اآلخرة)1441 )4)فبراير))2020(.

اإلمضاء : عز ز أخنوش.

قأار للوز أ املنتدب لدى وز أ التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم)

الع لي والشحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والشحث العلمي)

رقم)858.20)ص در في)))رجب)1551 )6))فبرايأ))9)9)()بتحديد)

بعض املع دالت بي5 الشه دات.

الوز ر املنتدب لدى وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم العالي)

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه؛

 وعلى قرار وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم العالي

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

)29)نوفمبر)2019()بتفو ض بعض االختصاصات إلى الوز ر املنتدب)

لدى وز ر التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛
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والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القــطاعـــية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمار ة املنعقدة بتار خ)19)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

في التالية  الشهادة  دولة،) مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 
: Agroalimentaire

–(Titre( d’ingénieur( diplôme( d’AgroSup( Dijon-spécialité( :(
agroalimentaire,(délivré(par(l’Institut(national(des(sciences(

agronomiques,( de( l’alimentation( et( de( l’environnement-
France(-(le(21(janvier(2016,

مشفوعة بشهادة البكالور ا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية)
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجر دة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.


