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 ((1(1 أبريل) (31( (77( 6)ض ر71) 9)1.3).))ص1دض في)  رسوم ضقم)

 (739 جم1دى األولى) (8 بت1ضيخ) ((.(8.65 بتتميم املرسوم ضقم)

8)1)()املتعلق ب1ختص1ص1ت وزير التربية الوطنية) )6))ين1ير)

والتكوين املنهي والتعليم الع1لي والبحث العلمي.

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور وال سيما الفصل)93)منه)؛

1438 رجب) (9 الصادر في) (1.17.07  وعلى الظهير الشريف رقم)

كما وقع تغييره وال سيما) الحكومة،) بتعيين أعضاء) ()2017 أبريل) (7(

 1441 شعبان) من  (16 في) الصادر  (1.20.36 رقم) الشريف  بالظهير 

)10)أبريل)2020()؛

 1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65 وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

رسم مـا يلـي :

املـــادة األولى

تتمم أحكام املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.18.65 

بالفقرة الثانية) ()2018 )26)يناير)  1439 جمادى األولى) (8 الصادر في)

بعده):

»املادة األولى))الفقرة الثانية(.)-)عالوة على االختصاصات املسندة)

»إليه بموجب الفقرة األولى أعاله،)يكلف السيد سعيد أمزازي بمهام)

»الناطق الرسمي باسم الحكومة.«

املــــادة الثانية

العالي) والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  إلى  يسند 

والبحث العلمي،)الناطق الرسمي باسم الحكومة،)تنفيذ هذا املرسوم)

الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)ويعمل به ابتداء)من)8)أبريل)2020.

وحرر بالرباط في)6)رمضان)1441 )30)أبريل)2020(.

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قراض لوزير الشؤو7 الخ1ضجية والتع1و7 اإلفريقي واملغ1ضبة املقيمي7)

 ب1لخ1ضج ضقم)1).917))ص1دض في)1))ض ر71))77) )7) 11)1)1))

بتفويض بعض االختص1ص1ت إلى الوزيرة املنتدبة لدى وزير)

املقيمي7) واملغ1ضبة  اإلفريقي  والتع1و7  الخ1ضجية  الشؤو7 

ب1لخ1ضج،)املكلفة ب1ملغ1ضبة املقيمي7 ب1لخ1ضج.

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 

بالخارج،

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

كما وقع تغييره بالظهير) الحكومة،) بتعيين أعضاء) ()2017 أبريل) (7(

الشريف رقم)1.19.122)بتاريخ)15)من صفر)1441 )14)أكتوبر)2019()؛

وتسيير) بتنظيم  املتعلق  (065.13 رقم) التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه) الصادر  ألعضائها،) القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 من جمادى األولى) (28 بتاريخ) (1.15.33 الظهير الشريف رقم)

)19)مارس)2015()وال سيما املادة)10)منه)؛)

وعلى املرسوم رقم)2.14.192)الصادر في)4)جمادى اآلخرة)1435 

)4)أبريل)2014()بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة املكلفة باملغاربة)

املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة))؛

وعلى املرسوم رقم)2.13.731)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434 

)30)سبتمبر)2013()بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقيمين)

في الخارج وشؤون الهجرة،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 1436 من صفر) (30 في) الصادر  (2.14.817 رقم) املرسوم  وعلى 

)23)ديسمبر)2014()بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج)؛

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

الخارجية) الشؤون  وزير  باختصاصــات  املتعلق  )21)نوفمبر)2019()

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تفوض إلى السيدة نزهة الوفي،)الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون)

املكلفة) بالخارج،) املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 

باملغاربة املقيمين بالخارج،)ممارسة االختصاصات املتعلقة باملغاربة)

نصوص ع1 ة



عدد)6881 - 17)رمضان)1441 )11)ماي)2020( الجريدة الرسمية)69)  

املقيمين بالخارج الواردة في النصوص املشار إليها أعاله رقم)2.14.192 

الصادر في)4)جمادى اآلخرة)1435 )4)أبريل)2014(،)ورقم)2.13.731 

كما وقع) ()2013 )30)سبتمبر)  1434 القعدة) من ذي  (23 في) الصادر 

 1436 صفر) من  (30 في) الصادر  ورقم)2.14.817) وتتميمه  تغييره 

2014(،)باستثناء)اقتراح املترشحات واملترشحين لشغل) )23)ديسمبر)

املناصب العليا.

غير أن ممارسة االختصاصات السالفة الذكر املتعلقة بالسياسة)

الحكومية،)ال سيما منها تلك املنصوص عليها في البنود)6)و)8)و)10)بالفقرة)

(،2.14.192 الثانية من املادة األولى من املرسوم السالف الذكر رقم)

تتم بتنسيق وثيق مع وزير) وكذا اتخاذ أي قرار ذي أثر مالي هام،)

الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

املادة الثانية

تتصرف) من أجل االضطالع باملهام املشار إليها في املادة األولى،)

والتعاون) الخارجية  الشؤون  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  السيدة 

املقيمين) باملغاربة  املكلفة  بالخارج،) املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي 

تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي) بالخارج،)

املرسوم) بموجب  املحدثة  الهياكل  في  بالخارج،) املقيمين  واملغاربة 

()2014 أبريل) (4(  1435 4)جمادى اآلخرة) الصادر في) (2.14.192 رقم)

املقيمين) باملغاربة  املكلفة  الوزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد 

بالخارج وشؤون الهجرة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1441 )4)ماي)2020(.

اإلمضاء :  ناصر بوريطة.

أشر عليه :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
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 ((1(1 أبريل) ((7( (77( 3)ض ر71) 6)9.6).))ص1دض في)  رسوم ضقم)
إلى  لك) وترم  امل1ئي  العمو ي  امللك  ب1إلخراج  ن  يق�ضي 
الدولة الخ1ص،)قطعة أضضية  تأصلة  ن  تروك واد املهراز،)
العق1ض1) الرسم  ذ1   » ازضايد1   « املسمى) للملك   ج1وضة 

عدد)3)17/757)بعم1لة ف1س.

رئيس الحكومة،
1332 شعبان) (7 في) الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء)
)فاتح يوليو)1914()املتعلق بامللك العمومي،)كما وقع تغييره وتتميمه)

وال سيما الفصل الخامس منه)؛

بتنفيذه) الصادر  باملاء،) املتعلق  (36.15 رقم) القانون  وعلى 
1437 القعدة) ذي  (6 بتاريخ) (1.16.113 رقم) الشريف   الظهير 

)10)أغسطس)2016()؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :

املادة األولى

تخرج من حيز امللك العمومي املائي وتضم إلى ملك الدولة الخاص،)
 قطعة أرضية متأصلة من متروك واد املهراز،)مجاورة للملك املسمى
فاس،) بعمالة  (07/45413 عدد) العقاري  الرسم  ذي  (» ازرايدي) («
مساحتها ثمانية وثالثون مترا مربعا))38)م2(،)واملبينة حدودها باللون)
امللحق بأصل هذا) (1/100 املقياس) التجزيئي ذي  التصميم  في  البني 

املرسوم.

ويبين الجدول التالي إحداثيات حدود هذه القطعة):

XYاألنص1ب

1538161.72379400.82

2538157.28379390.38

3538152.17379391.61

B 229 538154.80379395.50

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يعهد بتنفيذ هذا املرسوم،)
ووزير االقتصاد واملالية) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)3)رمضان)1441 )27)أبريل)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 ((1(1 أبريل) ((7( (77( 3)ض ر71) 1.337).))ص1دض في)  رسوم ضقم)

ب1ملوافقة على التصميم والنظ1م املتعلق به املوضوعي7 لتهيئة)

آسفي)) بإقليم  ملع1ش1ت  بجم1عة  القديمة  الصويرية   ركز 

وب1إلعال7 أ7 في ذلك  نفعة ع1 ة.

رئيس الحكومة،

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

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

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

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 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)26)ديسمبر)2018)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة ملعاشات خالل الفترة)

املمتدة من فاتح إلى غاية)31)يوليو)2019)؛

دورته) خالل  املجتمع  ملعاشات  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)9)أغسطس)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)24)أكتوبر)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)3/2019)والنظام املتعلق به املوضوعين)

آسفي) بإقليم  ملعاشات  بجماعة  القديمة  الصويرية  مركز  لتهيئة 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

نصوص خ1صة
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املادة الثانية

هذا) في  ما جاء) تنفيذ  ملعاشات  رئيس مجلس جماعة  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)رمضان)1441 )27)أبريل)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

 ((1(1 أبريل) ((7(  (77( ض ر71) (3 ص1دض في) ((.(1.338  رسوم ضقم)

)امللك) الدولة) بي7  بمعدل  عق1ضية  بإجراء) ق1يرة  ب1إلذ7 

الغ1بو1()والسيد  حمد أبرك71.

رئيس الحكومة،

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

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

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه)؛

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

)28)أبريل)2017()في شأن اختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات)؛

بتاريخ) املنعقدة  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

7)نوفمبر)2013)بمقر قيادة بني شيكر بإقليم الناضور من أجل تحديد)

)الغابوي وبعد موافقة السيد محمد أبركان) القيمة التجارية للعقار)

على الثمن املقترح)؛

بمقر) املنعقدة  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  محضري  وعلى 

 2018 مارس) (14 بتاريخ) أنجاد  (- وجدة) لعمالة  العامة   الكتابة 

و9)أكتوبر)2019،)من أجل تحديد القيمة التجارية للعقارات املقترحة)

وبعد موافقة السيد محمد أبركان على الثمن) للمقايضة العقارية،)

املقترح)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

وإصالح) واملالية  االقتصاد  وزير  استشارة  وبعد  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي):

املادة األولى

البالغ) األرضية  للقطعة  بمعدل  عقارية  مقايضة  بإجراء) يؤذن 

التابعة لغابة تجديرت) (،
ً
سنتيارا و53) (

ً
آرا هكتارات و62) (8 مساحتها)

سيدي مسعود)»قسم سمار«)املصادق على تحديدها بموجب املرسوم)

رقم)2.16.925)الصادر في)4)أبريل)2017،)والواقعة بجماعة إيعزانن)

بإقليم الناضور،)مقابل ثالث قطع أرضية مقترحة من طرف السيد)

)و44)سنتيارا،)
ً
76)هكتارا و86)آرا محمد أبركان،)مساحتها اإلجمالية)

()
ً
40)هكتارا )مساحتها) (02/ 116270 موضوع الرسوم العقارية عدد)

()
ً
سنتيارا و68) (

ً
آرا و18) (

ً
هكتارا (18 )مساحتها) (02/ 128924 وعدد)

(،)
ً
سنتيارا و76) (

ً
آرا و67) (

ً
هكتارا (18 )مساحتها) وعدد)128931 /02)

الواقعة بجماعة سيدي بولنوار بعمالة وجدة)-)أنجاد.

وقد رسمت حدود القطع األرضية املذكورة أعاله في التصاميم)

التجزيئية املضافة إلى أصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

يدفع مبلغ)370.609)درهما الذي يمثل الفرق في القيمة التجارية)

للقطع األرضية املعنية باملقايضة العقارية من طرف السيد محمد)

أبركان إلى صندوق إعادة توظيف أمالك الدولة))سطر املياه والغابات(.

املادة الثالثة

يحرر عقد إثبات هذه املقايضة استنادا إلى هذا املرسوم الذي)

ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)رمضان)1441 )27)أبريل)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قـــراض لوزير الصحة ضقم)1).186))ص1دض في)8)ضجب))77) )3) 1ضس)1)1)) 

(77( صفر) ))) ن  في) الص1دض  (3687.(9 ضقم) القراض   بتغيير 

)1))أكتوبر)9)1)()بتفويض اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3687.19)الصادر في)11)من صفر)1441  

الصفقات) على  واملصادقة  اإلمضاء) بتفويض  ()2019 أكتوبر) (10(

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1441 18)مـــن صفـــر) 2.19.947)الصـــادر فـــي)  وعلــى املرســـوم رقـــم)
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

رقم)3687.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص1ص الترابي

جهة الشرق

..........................................................................................جهة الشرق

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

..........................................................................................إقليم بركان

إقليم تاوريرت

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

مديـر  بولحسـن،  لحســن  الدكتــور 

اإلقـــلــيـــمــــي  االســتـــشـــفـــــــائـــــي  املـــركــــز 

بتاوريرت بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رجب)1441 )3)مارس)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 (17(.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 

بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 

اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد نجيب الكركوري،)مدير املوارد البشرية بالنيابة،)

واللوجيستيك) والنقل  التجهيز  وزير  نيابة عن  التأشير  أو  اإلمضاء)

الوثائق) وعلى  االعتمادات  تحويل  أو  بصرف  األوامر  على  واملاء)

املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وصرف اعتمادات االلتزام)

 املفتوحة بامليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

املدرجة في):

-)الفصل):)1.2.1.1.0.17.000)؛

-)الفصل):)1.2.1.2.0.17.000)البرنامج):)420)؛

-)الفصل):)1.2.2.2.0.17.000)البرنامج):)420.

وتنفيذ) بتسوية  الخاصة  االعتمادات  صرف  إليه  يفوض  كما 

األحكام القضائية والقرارات اإلدارية.

املادة الثانية

قرارات تعيين لجن) يفوض إلى السيد نجيب الكركوري إمضاء)

ضمن) تدخل  التي  التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح 

اختصاصات مديرية املوارد البشرية ومعاهد التكوين املبرمة برسم)

امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وميزانية)

التكوين) »مصلحة  املسمى) مستقلة  بصورة  املسير  الدولة  مرفق 

املستمر«):
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 - الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات

الحسابية  النهائية  املتعلقة  بها  إذا  كان  مبلغها  ال  يفوق  30.000.000  درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 

درهم.

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 

 لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها

ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد نجيب الكركوري اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على جميع الوثائق املتعلقة)

والنقل) التجهيز  لوزارة  التابعين  واألعوان  املوظفين  بتدبير شؤون 

ما عدا قرارات التسمية في مناصب املسؤولية) واللوجيستيك واملاء)

واإللحاق والوضع رهن اإلشارة والتوقف املؤقت عن العمل.

للقيام) للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء) إليه  يفوض  كما 

بمأموريات داخل املغرب وإبرام العقود تنفيذا التفاقيات التعاون)

اإلداري والتقني.

املادة الرابعة

عنه) ناب  عائق  عاقه  أو  الكركوري  نجيب  السيد  تغيب   إذا 

رئيس قسم تدبير شؤون املوظفين بمديرية) السيد مصطفى رفيه،)

 املوارد البشرية وذلك فيما يخص التفويض املشار إليه في املادة األولى

للقيام) املديرية  نفس  ملوظفي  الصادرة  األوامر  وإمضاء) أعاله 

بمأموريات داخل املغرب والوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين)

واألعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قراض لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وامل1ء)ضقم)1).173))ص1دض)

بتفويض اإل ر1ء) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( ))) ن شعب71) في)

واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

بمأموريات في الخارج)؛

شعبان)1438  فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم  وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد خاليد الشرقاوي،)الكاتب العام لوزارة التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء)بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

)على األوامر بصرف أو تحويل  التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض)

العامة) امليزانية  املوارد وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة برسم 
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وكذا ميزانيات مصالح) لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

للخزينة) الخصوصية  والحسابات  مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة 

التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املتعلقة) امليزانيات  على  التأشير  أو  اإلمضاء) إليه  يفوض  كما 

بمصالح الدولة املسيرة بصورة مستقلة وكذا الحسابات الخصوصية)

للخزينة السالف ذكرها.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد خاليد الشرقاوي املصادقة على جميع أشكال)

الصفقات املبرمة من طرف املصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل)

النهائية) الحسابية  الكشوفات  وكذا  وفسخها  واملاء) واللوجيستيك 

املتعلقة بها،)كما يفوض إليه إمضاء)اإلعذارات وكذا قرارات تعيين)

إلى) بالصفقات املذكورة إضافة  املتعلقة  لجن فتح األظرفة  أعضاء)

التي) اتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات 

يقدمها املقاولون أو املوردون املدرجة بامليزانية العامة لوزارة التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء)وميزانيات مصالح الدولة املسيرة بصورة)

مستقلة والحسابات الخصوصية))للخزينة املشار إليها أعاله وذلك في)

حدود مبلغ)500.000)درهم.

)املادة الثالثة

نيابة) التأشير  أو  اإلمضاء) الشرقاوي  خاليد  السيد  إلى  يفوض 

الوثائق) على جميع  التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء) وزير  ( عن)

والتصرفات اإلدارية املتعلقة باملصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل)

وإعداد) املوظفين  شؤون  إدارة  ذلك  في  بما  واملاء) واللوجيستيك 

املرتبطة) واملنازعات  القانونية  القضايا  وبحث  النصوص  مشاريع 

وكذا) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  نشاط  بمجاالت 

إمضاء)األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل)

اململكة أو خارجها ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

)املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

(177.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 

بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 

اإل ر1ء.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقــــــل التجهيــــز  وزيـــــر  باختصـــاصـــــات  املتعلــــق  ()2017 أبـــريــــل) (28( 

واللوجيستيك))واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتمويل) االستراتيجية  مدير  باهي،) عادل  السيد  إلى  يفوض 

والتعاون بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل)

تفويض أو  تحويل  أو  بصرف  األوامر  على  واملاء)  واللوجيستيك 

املوارد) بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 

العامة لوزارة) امليزانية  وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة برسم 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وميزانيات الحسابات الخصوصية)

للخزينة التابعة))لنفس الوزارة.

املتعلقة) امليزانيات  على  التأشير  أو  اإلمضاء) إليه  يفوض  كما 

الخصوصية) وبالحسابات  املسيرة بصورة مستقلة  الدولة  بمصالح 

للخزينة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

)املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن وزير) يفوض إلى السيد عادل باهي اإلمضاء)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية))

التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):
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والتمويل  االستراتيجية  مديرية  باختصاصات  املتعلقة  الوثائق   -
والتعاون ؛

- األوامر الصادرة ملوظفي مديرية االستراتيجية والتمويل والتعاون 
للقيام بمأموريات داخل اململكة.

)املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر  اعمارة.

(175.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 
بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 

اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلدارية) الشؤون  مدير  معزيزي،) لحسن  السيد  إلى  يفوض 
والقانونية بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل)
واللوجيستيك واملاء)على األوامر بصرف االعتمادات وقبض املوارد)
وعلى الوثائق املثبتة للنفقات وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة)

بامليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

لجن) تعيين  قرارات  إمضاء) معزيزي  لحسن  السيد  إلى  يفوض 
فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية وفسخها بما في ذلك)
اإلمضاء)على اإلعذارات املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء):

 - الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات
الحسابية  النهائية  املتعلقة  بها  إذا  كان  مبلغها  ال  يفوق  30.000.000  درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 

درهم.

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 
 لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها

ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الثالثة

أو التأشير نيابة عن) يفوض إلى السيد لحسن معزيزي اإلمضاء)
على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

اإلدارية التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنجاز املنشآت 

وزارة  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  العمومية  الصبغة  ذات 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات األداء ومقررات إيداع التعويضات ومقررات رفع اليد 

عنها املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة ؛

- قرارات تدبير ملك الدولة العام واملحافظة عليه ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

املتعلقة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام ؛

- قرارات وبطاقات التكليف بشرطة ملك الدولة العام وبمراقبة 

املقالع ؛

- قرارات تصنيف املمرات املستوية وإخراجها من الئحة التصنيف 

بمجال السكك الحديدية ؛

- الوثائق املتعلقة بإجراءات املنازعات وبتتبع الدعاوى القضائية 

عن  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  فيها  تنوب  التي 

الدولة ؛
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- القرارات املتعلقة بإحداث شساعات النفقات واملداخيل وقرارات 
تعيين شسيعي النفقات واملداخيل لدى مختلف مصالح وزارة 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- األوامر الصادرة لجميع املوظفين واألعوان التابعين لوزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد لحسن معزيزي أو عاقه عائق ناب عنه):

- السيدة مالكة السويلمي، رئيسة قسم املحاسبة والوسائل العامة 
بمديرية الشؤون اإلدارية والقانونية وذلك فيما يخص التفويض 
موضوع املادة األولى أعاله وكذا الوثائق املتعلقة باختصاصات 
اإلدارية  الشؤون  بمديرية  العامة  والوسائل  املحاسبة  قسم 
والقانونية بما في ذلك إمضاء األوامر الصادرة للموظفين للقيام 

بمأموريات داخل املغرب ؛

بمديرية  العمومي  امللك  قسم  رئيس  البقراوي،  محمد  السيد   -
الشؤون اإلدارية والقانونية وذلك فيما يخص الوثائق املتعلقة 

باختصاصات نفس القسم ؛

املنازعات وذلك فيما يخص  امبارك ربحي، رئيس قسم  - السيد 
الوثائق املتعلقة باختصاصات نفس القسم.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

(176.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 

بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 
اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

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

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء،
قرر ما يلي :

املادة األولى

التقنية) الشؤون  مدير  إسماعلي،) اللـه  عبد  السيد  إلى  يفوض 
وزير) عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) بالنيابة،) املهنة  مع  والعالقات 
فتح) لجن  تعيين  قرارات  على  واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 
األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية وفسخها املبرمة من طرف)
 مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وإمضاء)اإلعذارات)

املتعلقة بها):

 - الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات
النهائية  املتعلقة  بها  إذا  كان  مبلغها  ال  يفوق   الحسابية  

30.000.000  درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 20.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد اللـه إسماعلي اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)
على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

اإلدارية التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

العمومية  واألشغال  البناء  مقاوالت  وتصنيف  تكييف  شواهد   -
وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

- شواهد إنزال مقاوالت البناء واألشغال العمومية إلى املراتب الدنيا 
املراتب  إلى  أو  التكييف والتصنيف  النشاط موضوع  في  مباشرة 

املطابقة للتأطير األدنى لوسائل اإلنتاج التي تتوفر عليها املقاولة ؛

- شواهد اعتماد مكاتب الدراسات وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 
املتعلقة بفتح واستغالل املؤسسات املضرة وغير املالئمة والخطيرة 
من الدرجة األولى الالزمة إلنجاز مشاريع االستثمار التي يفوق مبلغها 

200 مليون درهم ؛

- قرارات وبطاقات التكليف بتفتيش املؤسسات املضرة وغير املالئمة 
أو الخطيرة وبمراقبة املقالع ؛
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- مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئات 
شخص  املكلف  األثقال  وحامالت  املصاعد  ومراقبة  الستالم 

بمرافقتها ؛

- األوامر الصادرة ملوظفي مديرية الشؤون التقنية والعالقات مع 
املهنة للقيام بمأموريات داخل املغرب.

)املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عبد اللـه إسماعلي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)
رئيس قسم العالقات مع املهنة بمديرية الشؤون) نور الدين سلمي،)
التقنية والعالقات مع املهنة وذلك فيما يخص إمضاء)األوامر الصادرة)

للموظفين للقيام بمأموريات داخل املغرب.

)املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

(177.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 

بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 
اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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 التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة نادية نحيل،)مديرة أنظمة املعلومات والتواصل)
على) واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء) بالنيابة،)
الصفقات التالية املبرمة من طرف مديرية أنظمة املعلومات والتواصل)

في إطار امليزانيةالعامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

الكشوفات الحسابية  املباراة وكذا  املبرمة عن طريق  -الصفقات 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 

درهم ؛

كما يفوض إليها إمضاء)اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها)
أعاله وفسخها واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية)
املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق)

50.000)درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة نادية نحيل اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

التالية):

- األوامـــــر الصـــــادرة ملوظـــفـــــي مــــديـــــريــــة أنـظــــمـــــة املعـلومــــات والتواصل 
للقيـــام بمأموريات داخل املغرب ؛

- تدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين التابعين ملديرية أنظمة 
املعلومات والتواصل ما عدا التصرفات اإلدارية التالية :

اتخاذ قرارات التوظيف ؛	 

اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛	 

في 	  املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات   اتخاذ 
السلم 11 ؛

املوظفين 	  وإلحاق  العمل  عن  املؤقت  التوقف  قرارات  اتخاذ 
بإدارات أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة نادية نحيل أو عاقها عائق نابت عنها السيدة)
نادية الصغير،)رئيسة قسم استغالل وسالمة األنظمة بمديرية أنظمة)
الثانية) املادة  التفويض موضوع  يخص  فيما  والتواصل  املعلومات 

أعاله.
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املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

(178.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قـــراض 

بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 
اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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 التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أحمد إمزل،)املدير العام للطرق والنقل البري)
على) واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء) بالنيابة،)
من) كل  اختصاصات  تدخل ضمن  التي  وفسخها  التالية  الصفقات 
املديرية العامة للطرق والنقل البري ومديرية الدراسات والتطوير)
واملصالح) الطرقي  واالستغالل  األشغال  ومديرية  الطرقي  والبحث 
في) املبرمة  واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  الخارجية 
العامة لنفس الوزارة وميزانية الحساب الخصو�ضي) إطار امليزانية 
للخزينة رقم)3.2.0.0.1.17.001)املسمى)»الصندوق الخاص بالطرق«)
الحاملة عناوين) املسيرة بصورة مستقلة  الدولة  وميزانيات مرافق 
التكوين) و»معهد  الطرقية«) واألبحاث  للدراسات  الوطني  »املركز 
على اآلليات وإصالح الطرق«)و)»مصلحة شبكات مصالح السوقيات

واملعدات«)ومصالح السوقيات واملعدات باملديريات الجهوية للتجهيز)
واملعدات) السوقيات  مصلحة  وكذا  واملاء) واللوجيستيك  والنقل 

باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بمكناس):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم.

كما يفوض إليه إمضاء)اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها)
أعاله واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات)
 200.000 التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق)

درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد أحمد إمزل اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية)
13  التالية املتعلقة باالختصاصات املنصوص عليها في كل من املواد)
1441 رجب) (2 الصادر في) (2.19.1094 من املرسوم رقم) (15 و) (14  و)
)26)فبراير)2020()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل)
لوزارة) الالممركزة  باملصالح  املتعلقة  وكذا  واملاء) واللوجيستيك 
والقرارات) املراسيم  عدا  ما  واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 

التنظيمية):

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنشاء الطرق 
والطرق السيارة ؛

والعقارات  األمالك  باقتناء  املتعلقة  العمومي  البحث  قرارات   -
الالزمة لبناء الطرق والطرق السيارة ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 
عن إنجاز أشغال عمومية ؛

- قرارات االقتناء بالترا�ضي املعروضة على توقيع وزير االقتصاد 
واملالية وإصالح اإلدارة ؛

- مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 
املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك العام الطرقي ؛
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- قرارات الترخيص بوضع اللوحات اإلشهارية على جنبات الطرق 

التابعة للدولة ؛

- رخص النقل االستثنائي ؛

- رخص تنظيم املسابقات الرياضية.

كما يفوض إليه إمضاء)األوامر الصادرة للموظفين التابعين لكل)

من املديرية العامة للطرق والنقل البري ومديرية الدراسات والتطوير)

والبحث الطرقي ومديرية األشغال واالستغالل الطرقي ومرافق الدولة)

»املركز الوطني للدراسات) املسيرة بصورة مستقلة الحاملة عناوين)

و»معهد التكوين على اآلليات وإصالح الطرق«  واألبحاث الطرقية«)

للقيام بمأموريات) و»مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات«)

املوظفين) شؤون  بتدبير  املتعلقة  الوثائق  وإمضاء) اململكة  داخل 

املسيرة) الدولة  ومرافق  للمديريات  التابعين  املياومين  واألعوان 

بصورة مستقلة املشار إليها أعاله ما عدا التصرفات اإلدارية التالية):

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

- اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم 11 ؛

- اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين بإدارات 

أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد أحمد إمزل أو عاقه عائق ناب عنه كل من):

يخص  فيما  وذلك  الرئيس  املهندس  اللوي،  عبد  خالد  السيد   -

التفويض موضوع املادتين األولى والثانية أعاله ؛

- السيد أمين محمد سالم، رئيس قسم الشؤون العامة وذلك فيما 

يخص :

	 إمضاء الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين ما عدا اتخاذ 

الدرجة  في  والترقية  واالنتقاالت  والتشغيل  التوظيف  قرارات 

والتوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة والعزل الناتج 

عن ترك الوظيفة والعقوبات التأديبية واإلحالة على التقاعد ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   	

املغرب.

- السيد محمد بنخدة، رئيس قسم التخطيط والبرمجة وذلك فيما 

يخص إمضاء األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل 

املغرب ؛

- السيد عمر الصقلي، رئيس قسم الصيانة واستمرارية السير على 

الطرق وذلك فيما يخص تشغيل األعوان املياومين بمعهد التكوين 

على اآلليات وإصالح الطرق ومصلحة شبكات مصالح السوقيات 

واملعدات وإمضاء األوامر الصادرة ملوظفي نفس املعهد واملصلحة 

للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- السيد سعيد القرقوري، رئيس قسم االستغالل وذلك فيما يخص :

	 رخص النقل االستثنائي ؛

	 رخص تنظيم املسابقات الرياضية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

(179.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 

بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 

اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد نور الدين ديب،)مدير النقل البري واللوجيستيك))
والنقل) التجهيز  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) بالنيابة،)
تفويض) أو  تحويل  أو  بصرف  األوامر  على  واملاء) واللوجيستيك 
وصرف) للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  املوارد  وقبض  االعتمادات 
اعتمادات االلتزام املفتوحة بميزانية الحساب الخصو�ضي للخزينة)
املسمى) النفقات  (3.2.0.0.1.00.006 املوارد) (3.1.0.0.1.00.006 رقم)
بين) والرابط  الحضري  الطرقي  النقل  إصالحات  مواكبة  »صندوق 

املدن«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد نور الدين ديب إمضاء)قرارات تعيين لجن فتح)
امليزانية) التالية املبرمة في إطار  األظرفة واملصادقة على الصفقات 
العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وميزانية الحساب)
النقل) إصالحات  مواكبة  »صندوق  املسمى) للخزينة  الخصو�ضي 

الطرقي الحضري والرابط بين املدن«):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية  
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 درهم.

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 
 لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها

ال يفوق)50.000)درهم.

)املادة الثالثة

أو التأشير نيابة عن) يفوض إلى السيد نور الدين ديب اإلمضاء)
على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
واللوجيستيك) البري  النقل  باختصاصات مديرية  املتعلقة  اإلدارية 
املنصوص عليها في املادة)16)من املرسوم رقم)2.19.1094)الصادر في)
2)رجب)1441 )26)فبراير)2020()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة)
والقرارات) املراسيم  عدا  ما  واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 

التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد نور الدين ديب اإلمضاء)على األوامر الصادرة)
ملوظفي مديرية النقل البري واللوجيستيك للقيام بمأموريات داخل)
املغرب والوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين)

ما عدا الوثائق التالية):

-)قرارات التوظيف)؛

-)قرارات التسمية في مناصب املسؤولية)؛

-)قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم)11)؛

- قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة وإلحاق 
املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد نور الدين ديب أو عاقه عائق ناب عنه):

- السيد زكرياء الغزالي، رئيس مصلحة البرامج وامليزانية وذلك فيما 
يخص :

	 التفويض موضوع املادة األولى أعاله من هذا القرار ؛

بالصفقات  املتعلقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات   	
والنقل  التجهيز  لوزارة  العامة  امليزانية  إطار  في  املبرمة  التالية 

واللوجيستيك واملاء :

* الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 
يفوق  ال  مبلغها  كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية 

5.000.000 درهم ؛

* الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

وكذا  التفاوضية  املسطرة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   *
مبلغها  كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية  الكشوفات 

ال يفوق 500.000 درهم.

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 
 لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها

ال يفوق)50.000)درهم.

للقيام  لهم  الصادرة  األوامر  وإمضاء  املوظفين  شؤون  تدبير   	
بمأموريات داخل املغرب.

- السيد شهيدي عز الدين، رئيس قسم النقل الطرقي وذلك فيما 
يخص :

	 الرخص االستثنائية لنقل األشخاص نحو املناطق الجنوبية ؛

	 إمضاء رخص استغالل الخطوط الدولية الطرقية املنتظمة بين 
املغرب وإحدى الدول األجنبية وتجديدها وتغييرها ؛

	 املصادقة على اتفاقيات الشراكة املبرمة بين الشركات املغربية 
واألجنبية املتعلقة بالنقل الطرقي الدولي للبضائع ؛

بالخارج  املرقمة  الدولي  النقل  ملركبات  االستثنائي  الترخيص   	
بالدخول الفارغ إلى التراب الوطني ؛
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	 املوافقة املبدئية والترخيص املتعلقين بفتح واستغالل مؤسسات 

كراء السيارات بدون سائق وبفتح واستغالل املؤسسات الفرعية 

وكذا تغيير الرخص لتحيين بعض عناصرها ؛

	 الرخص االستثنائية لعبور التراب الوطني للشاحنات والحافالت 

الفارغة املتوجهة لدول جنوب الصحراء.

)املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441  )6)أبريل))2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 (181.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 

بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 

اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

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 التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد حمو بن سعدوت،املدير العام للمياه بالنيابة،)
واللوجيستيك) والنقل  التجهيز  وزير  نيابة عن  التأشير  أو  اإلمضاء)
على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى) واملاء)
الوثائق املثبتة للنفقات وصرف االعتمادات املفتوحة برسم امليزانية)

العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)-)قطاع املاء.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد حمو بن سعدوت اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على جميع الوثائق وكذا التصرفات)
اإلدارية التي تدخل ضمن اختصاصات املديرية العامة للمياه املنصوص)
 عليها في املادة)17من املرسوم رقم)2.19.1094)الصادر في)2)رجب)1441
)26)فبراير)2020()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إلى السيد حمو بن سعدوت إمضاء):

املديرية  التابعين لكل من  للموظفين واألعوان  الصادرة  - األوامر 
ومديرية  املائي  والتخطيط  البحث  ومديرية  للمياه  العامة 

التجهيزات املائية للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان املشار إليهم أعاله 
وكذا املياومين واملوسميين بما في ذلك تشغيل األعوان املوسميين 

ما عدا فيما يخص :

	 اتخاذ قرارات التوظيف ؛

	 اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

في  املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات   	 اتخاذ 
السلم 11 ؛

	 اتخاذ قرارات إلحاق املوظفين بإدارات أخرى ؛

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنجاز املنشآت 
املائية ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات  الخاصة ؛

- مقررات األداء ومقررات إيداع التعويضات لدى صندوق اإليداع 
والتدبير ومقررات رفع اليد عنها ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 
عن إنجاز أشغال عمومية ؛

- قرارات االقتناء بالترا�ضي املعروضة على توقيع وزير االقتصاد 
واملالية وإصالح اإلدارة ؛

- قرارات تفويت أمالك الجموع لفائدة املنشآت املائية ؛



(715 الجريدة الرسميةعدد)6881 - 17)رمضان)1441 )11)ماي)2020( 

ملكيتها  املنزوعة  باألمالك  املتعلقة  بالترا�ضي  االتفاق  محاضر   -
لفائدة املنشآت املائية ؛

- مقررات تنفيذ األحكام القضائية الصادرة عن مختلف القضايا 
املتعلقة باملاء ؛

- مقررات أداء أتعاب املحامين املنتدبين من طرف الوزارة ؛

- مقررات أداء املصاريف القضائية.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد حمو بن سعدوت اإلمضاء)على قرارات تعيين)
لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية املتعلقة بكل من)
ومديرية) املائي  والتخطيط  البحث  ومديرية  للمياه  العامة  املديرية 

التجهيزات املائية):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق التفاوض وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 درهم ؛

كما يفوض إليه اتخاذ مقررات تعويض املقاولين أو املوردين إذا)
كان املبلغ املطالب به ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد حمو بن سعدوت أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)
سميرة بنطهر،)رئيسة قسم املشتريات واللوجيستيك وذلك فيما يخص)
اإلمضاء)على قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات)
بمأموريات) للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  وإمضاء)
رئيسة قسم املوارد البشرية) داخل اململكة والسيدة نعيمة هومي،)
رئيسة مصلحة تدبير املسار املنهي وذلك فيما) والسيدة يطو بيادي،)
 يخص تدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين واملوسميين والسيد)
عبد الرزاق منان،)رئيس مصلحة تدبير املمتلكات وذلك فيما يخص)
األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة)
رئيس قسم االقتناءات) كما ينوب عنه السيد عبد االله الريفاعي،)
األمالك) الوثائق املتعلقة باقتناء) العقارية وذلك فيما يخص إمضاء)
والعقارات الالزمة إلنجاز املنشآت املائية ومقررات األداء)ومقررات)
االتفاق) محاضر  إمضاء) وكذا  عنها  اليد  ورفع  التعويضات  إيداع 
بالترا�ضي ومقررات تنفيذ األحكام القضائية والسيد محمد مقبول،)
رئيس قسم الشؤون القانونية واملنازعات فيما يخص إمضاء)الوثائق)
أتعاب) أداء) ومقررات  القضائية  األحكام  تنفيذ  بمقررات  املتعلقة 
املحامين ومقررات أداء)املصاريف القضائية والسيدة نزيهة شقروني،)
القرارات) إمضاء) يخص  فيما  املائي  العمومي  امللك  قسم  رئيسة 

املرتبطة بتدبير امللك العمومي املائي.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 (18(.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 
بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 

اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
والنقــــل التجهيــــز  وزيــــر  باختصــــاصــــات  املتعلـــق  ()2017 أبـــريــــل) (28( 

واللوجيستيك)))واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير البحث والتخطيط املائي) إلى السيد عمر بنجلون،) يفوض 
بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بمديرية البحث)

والتخطيط املائي):

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 
املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك املائي العام ؛

- قرارات افتتاح البحث العلني املتعلق باالعتراف بالحقوق املكتسبة 
على امللك املائي العام ؛

حماية  مناطق  بإحداث  املتعلق  العلني  البحث  افتتاح  قرارات   -
حقينات السدود وتحديد امللك املائي العام.

املادة الثانية

قرارات تعيين لجن فتح) يفوض إلى السيد عمر بنجلون إمضاء)
األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية املتعلقة بمديرية البحث)
والتخطيط املائي بما في ذلك الصفقات املتعلقة باملصالح اإلقليمية)

للماء):
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- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق التفاوض وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 درهم.

املوردين) أو  املقاولين  تعويض  مقررات  اتخاذ  إليه  يفوض   كما 

إذا كان املبلغ املطالب به ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عمر بنجلون أو عاقه عائق ناب عنه السيد رشيد)

مداح،)رئيس قسم التزويد باملاء)الشروب والصرف الصحي بالوسط)

قرارات تعيين لجن فتح األظرفة) القروي وذلك فيما يخص إمضاء)

واملصادقة على الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.        

 (18(.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 

بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 

اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة والسيما املادة األولى 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 التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقــــل التجهيــــز  وزيــــر  باختصــــاصــــات  املتعلـــق  ()2017 أبـــريــــل) (28( 

واللوجيستيك)))واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سناء)العمراني،)مديرة املوانئ وامللك العمومي)

البحري بالنيابة،)إمضاء)قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة)

على الصفقات التالية في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل)

وميزانية الحساب الخصو�ضي للخزينة املسمى) واللوجيستيك واملاء)

»صندوق تحديد وحماية وتثمين امللك العام البحري واملينائي«):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 

درهم.

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليها  يفوض  كما 
 لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها

ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن) العمراني اإلمضاء) يفوض إلى السيدة سناء)
على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
اإلدارية التالية التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية املوانئ وامللك)

العمومي البحري ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

- الوثائق املتعلقة بتحديد امللك العام املينائي والبحري ؛

واملحافظة البحري  العام  امللك  بتدبير شؤون  املتعلقة  الوثائق   - 
عليه ؛

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنشاء املوانئ ؛

املينائي  العام  بامللك  املتعلقة  العمومي  البحث  افتتاح  قرارات   -
والبحري ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- قرارات االقتناء بالترا�ضي املعروضة على توقيع وزير االقتصاد 
واملالية إصالح اإلدارة التي ال يفوق مبلغها 2.500.000 درهم ؛

- مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛



(717 الجريدة الرسميةعدد)6881 - 17)رمضان)1441 )11)ماي)2020( 

- شواهد مصادقة املوانئ للمدونة الدولية ألمن السفن واملرافق 
املينائية )ISPS( ؛

- تصاميم تهيئة املوانئ ؛

- أنظمة استغالل املوانئ ؛

- األوامر الصادرة ملوظفي مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري 
للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

التابعين  والعرضيين  املياومين  واألعوان  املوظفين  تدبير شؤون   -
ملديرية املوانئ وامللك العمومي البحري ما عدا التصرفات اإلدارية 

التالية :

	 اتخاذ قرارات التوظيف ؛

	 اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

 	 اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في 
السلم 11 ؛

	 اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين 
بإدارات أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة سناء)العمراني أو عاقها عائق ناب عنها كل من):

السيدة نسرين إيوزي،))رئيسة قسم التخطيط والتمويل بمديرية)

املوانئ وامللك العمومي البحري وذلك فيما يخص التفويض موضوع)

املادة األولى من هذا القرار وتدبير شؤون موظفي مديرية املوانئ وامللك)

بمأموريات) للقيام  لهم  الصادرة  األوامر  البحري وإمضاء) العمومي 

داخل املغرب ما عدا التصرفات اإلدارية التالية):

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

في  املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات  اتخاذ   - 

السلم 11 ؛

- اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين بإدارات 

أخرى والوضع رهن اإلشارة.

والعامة) اإلدارية  الشؤون  رئيس قسم  الطيبي مغراوي،) السيد 

تدبير) يخص  فيما  وذلك  البحري  العمومي  وامللك  املوانئ  بمديرية 

لنفس) التابعين  والعرضيين  املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون 

املديرية وإمضاء)األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل املغرب)

ما عدا التصرفات اإلدارية التالية):

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

في  املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات  اتخاذ   - 

السلم 11 ؛

- اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين بإدارات 

أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 (183.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 

بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 

اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

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

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد السالم زياد،)مدير التجهيزات املائية بالنيابة،)

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية:

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك املائي العام ؛

حماية  مناطق  بإحداث  املتعلق  العلني  البحث  افتتاح  قرارات   -

حقينات السدود وتحديد امللك املائي العام.
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املادة الثانية

على قرارات تعيين) يفوض إلى السيد عبد السالم زياد اإلمضاء)

لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية املتعلقة بمديرية)

التجهيزات املائية):

 - الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات

الحسابية  النهائية  املتعلقة  بها  إذا  كان  مبلغها  ال  يفوق  30.000.000  درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق التفاوض وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 درهم ؛

ويرتبط بهذا الجانب اتخاذ مقررات تعويض املقاولين أو املوردين)

إذا كان املبلغ املطالب به ال يفوق)50.000)درهم.

)املادة الثالثة

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

حنان بغداد،)رئيسة قسم الدراسات والسيدة سكينة نعيمي،)رئيسة)

قرارات تعيين) قسم االستغالل والصيانة وذلك فيما يخص إمضاء)

لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات.

)املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 (187.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 
بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 

اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقــــل التجهيــــز  وزيــــر  باختصــــاصــــات  املتعلـــق  ()2017 أبـــريــــل) (28( 

واللوجيستيك)))واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة أمان فتح اللـه،)مديرة املالحة التجارية بالنيابة،)

قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات) إمضاء)

التالية املبرمة من طرف مديرية املالحة التجارية في إطار امليزانية)

وميزانية مرفق) العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى)»مديرية املالحة التجارية«):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية  

النهائية  املتعلقة  بها  إذا  كان  مبلغها  ال  يفوق  30.000.000  درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 200.000 

درهم ؛

كما يفوض إليها إمضاء)اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها)

أعاله وفسخها واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية)

املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق)

50.000)درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة أمان فتح اللـه اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

في التجارية املنصوص عليها   املتعلقة باختصاصات مديرية املالحة 

1441 رجب) (2 في) الصادر  (2.19.1094 املرسوم رقم) من  (22  املادة)

)26)فبراير)2020()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
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األوامر الصادرة) اللـه إمضاء) إلى السيدة أمان فتح  كما يفوض 
املغرب) داخل  بمأموريات  للقيام  التجارية  املالحة  مديرية  ملوظفي 
والوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين ما عدا):

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

- قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم 11 ؛

- قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة وإلحاق 
املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة أمان فتح اللـه أو عاقها عائق ناب عنها السيد أناس)
الولية،)رئيس قسم النقل البحري بمديرية املالحة التجارية))وذلك فيما)
يخص التفويض موضوع املادة األولى أعاله وكذا الوثائق املتعلقة بتدبير)
شؤون موظفي مديرية املالحة التجارية وإمضاء)األوامر الصادرة لهم)

للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

(185.(1 ضقم) وامل1ء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قراض 
بتفويض) ()(1(1 أبريل) (6(  (77( شعب71) ))) ن  في) ص1دض 

اإل ر1ء)واملص1دقة على الصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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 التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
والنقــــل التجهيــــز  وزيــــر  باختصــــاصــــات  املتعلـــق  ()2017 أبـــريــــل) (28( 

واللوجيستيك)))واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الجوية) لألرصاد  العام  املدير  شفقي،) عمر  السيد  إلى  يفوض 
والنقل) التجهيز  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) بالنيابة،)
واللوجيستيك واملاء)على جميع الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية)
املتعلقة بكل من املديرية))العامة لألرصاد الجوية ومديرية التوقعات)

واألبحاث الرصدية ومديرية أنظمة الرصد):

داخل  بمأموريات  للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -
اململكة ؛

املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  الوثائق   -
واملوسميين ما عدا القرارات التالية :

	 قرارات التوظيف ؛

	 قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

	 قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم 11 ؛

	 قرارات إلحاق املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الثانية

فتح) تعيين لجن  قرارات  إمضاء) السيد عمر شفقي  إلى  يفوض 
األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية املتعلقة بكل من املديرية))
الرصدية) واألبحاث  التوقعات  ومديرية  الجوية  لألرصاد  العامة 

ومديرية أنظمة الرصد وفسخها):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 
يفــــوق ال  مبلغـهــــا  كـــــان  إذا  بهـــا  املتعلقــــة  النهـــائيـــــة   الحســــابيـــة 

30.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق التفاوض وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 درهم ؛

كما يفوض إليه اتخاذ مقررات تعويض املقاولين أو املوردين إذا)
كان املبلغ املطالب به ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عمر شفقي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد الحق)
رئيس قسم الشؤون اإلدارية والتكوين والسيد محمد تابي،) حليبا،)

رئيس قسم امليزانية والتدبير املالي وذلك فيما يخص):

- تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات ؛

- إمضاء األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل 
اململكة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وكذا األعوان املياومين واملوسميين ما عدا 
التوظيف والعزل ؛
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- اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

- ملفات إصابات العمل ؛

- إنزال العقوبات من الدرجة األولى باملوظفين )اإلنذار والتوبيخ( ؛

- االقتطاع من الراتب بسبب التغيب الغير املبرر عن العمل ؛

- التنقيط والشواهد اإلدارية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1441 )6)أبريل)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

اإلذ7 بمم1ضسة الهندسة املعم1ضية

في) صادر  (1095.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

للسيد) (4523 عدد) تحت  يرخص  ()2020 مارس) (4(  1441 رجب) (9

املدرسة) من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الوزاني  نبيل 

بتاريخ) للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

2019،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) 24)ديسمبر)

بمدينة) مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *

في) صادر  (1096.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

22)من رجب)1441 )17)مارس)2020()يرخص تحت عدد)4525)للسيد)

طه التائب الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا)

للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط بتاريخ)24)ديسمبر))

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية) (،2019

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*

*  *

في) صادر  (1097.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

22)من رجب)1441 )17)مارس)2020()يرخص تحت عدد)4526)للسيد)

حمزة مكروض الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

 24 العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط بتاريخ)

الهندسة) أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول  (،2019 ( ديسمبر)

بمدينة مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)1098.20)صادر في)22)من)

رجب)1441 )17)مارس)2020()يرخص تحت عدد)4528)للسيد يوسف)

العليا) املدرس  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  العاللي 

24)ديسمبر)) للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط بتاريخ)

املعمارية) الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  يحمل صفة  أن  (،2019

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*

*  *
في) صادر  (1099.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

22)من رجب)1441 )17)مارس)2020()يرخص تحت عدد)4538)للسيد)

املدرسة) من  مسلم  معماري  مهندس  ( لدبلوم) الحامل  بوزري  حمزة 

بتاريخ) للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

2019،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) 24)ديسمبر)

بمدينة) مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *
في) صادر  (1100.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

22)من رجب)1441 )17)مارس)2020()يرخص تحت عدد)4544)للسيد)

ربيع حنينة الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من)

أوكرانيا) (- للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف) الجامعة الوطنية 

ويزاول) يحمل صفة مهندس معماري  أن  (،2018 يونيو) (30 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة القنيطرة.

*

*  *
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في) صادر  (1101.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
22)من رجب)1441 )17)مارس)2020()يرخص تحت عدد)4539)للسيد)
حمزة ابراهيم اليعكوبي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من)
التابعة للجامعة الدولية للرباط) املدرسة العليا للهندسة املعمارية 
2019،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول) ( 24)ديسمبر) بتاريخ)
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة طنجة.

*
*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)1102.20)صادر في)21)من)
رجب)1441 )16)مارس)2020()يرخص تحت عدد)4542)للسيد أحمد)
املهدي العليطي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)
(،2016 ديسمبر) (26 البوليتقنية الخاصة ابن خلدون بتونس بتاريخ)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الجديدة.

*
*  *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)1103.20)صادر في)21)من)
للسيدة) (4545 عدد) تحت  يرخص  ()2020 مارس) (16(  1441 رجب)
زينب عثماني الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من)
الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)-)أوكرانيا بتاريخ)
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) (،2017 يونيو) (30
بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

سطات.

*
*  *

في) صادر  (1115.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4561 يرخص تحت عدد) ()2020 أبريل) (20(  1441 من شعبان) (26

من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الصالحي  نائلة  للسيدة 

املدرسة العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)بتاريخ)14)مارس)2019،)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة طنجة.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)1116.20)صادر في)26)من)

شعبان)1441 )20)أبريل)2020()يرخص تحت عدد)4562)للسيد أمين)

املدرسة) من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  عزيفر  القباج 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)26)فبراير)2018،)أن يحمل)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*

*  *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)1117.20)صادر في)26)من)

للسيدة) (4563 يرخص تحت عدد) ()2020 أبريل) (20(  1441 شعبان)

سكينة املتقي الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من)

الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)-)أوكرانيا بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) (،2016 يونيو) (30

بمدينة) مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

سطات.
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قراض ضقم 1).15) و.ب ص1دض في 6  ن ض ر71 )77) )31 أبريل 1)1))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،)

بعد اطالعها على الرسالة املسجلة بأمانتها العامة في)7)فبراير)2020،)

يطلب بمقتضاها السيد وزير العدل من املحكمة الدستورية إعمال)

املتعلق) (27.11 رقم) التنظيمي  القانون  من  و18) (17 املادتين) أحكام 

املجلس،) عضو هذا  بها،) أيت  السيد حماد  في حق  النواب  بمجلس 

املوجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة،)

ومجموعة جماعات ترابية)؛

املدلى بها من قبل املطلوب) وبعد االطالع على املذكرة الجوابية،)

إعالن إقالته،)املسجلة باألمانة العامة املذكورة في)24)فبراير)2020)؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها،)وعلى باقي الوثائق املدرجة)

بامللف)؛

وبناء)على الدستور،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.11.91 

بتاريخ)27)من شعبان)1432 )29)يوليو))2011(،)السيما الفصل)132 

)الفقرة األولى()منه)؛

باملحكمة) املتعلق  (066.13 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)

بتاريخ) (1.14.139 الدستورية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

16)من شوال)1435 )13)أغسطس)2014()؛

بمجلس) املتعلق  (27.11 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)

بتاريخ) (1.11.165 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب،)

16)من ذي القعدة)1432 )14)أكتوبر)2011()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

بالجماعات،) املتعلق  (113.14 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)

بتاريخ) (1.15.85 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

20)من رمضان)1436 )7)يوليو)2015()؛

وبناء)على قرار املحكمة الدستورية رقم)45/17)م.إ الصادر بتاريخ)

2)أكتوبر)2017)؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون)؛

في شأ7 الدفوع املتعلقة بعدم القبول):

حيث إن املطلوب إعالن إقالته من عضويته بمجلس النواب يدفع)

بعدم قبول الطلب بعلة.

طلب) بإحالة  اكتفت  العدل  وزير  السيد  رسالة  أن  جهة،) من 

تجريد مقدم من السيد ميمون عميري،)بصفته مترشحا في االقتراع)

2016)بالدائرة االنتخابية املحلية)»زاكورة«) 7)أكتوبر) الذي أجري في)

)إقليم زاكورة(،)والحال أنه ال صفة له لتقديم الطلب املذكور،)لكون)

إليها طلب إعالن) املشرع حدد على سبيل الحصر الجهات املوكول 

اإلقالة من العضوية في حاالت التنافي وهي مكتب مجلس النواب أو)

ممارسة صالحية طلب) في  األخير  استمرار هذا  وأن  العدل،) وزير 

التجريد من العضوية بسبب حاالت التنافي أصبح)»غير مبرر«،)إذ لم)

يعد يترأس)»بالنيابة املجلس األعلى للقضاء«)وال النيابة العامة،

أن السيد وزير العدل لم يقم بدراسة الطلب) ومن جهة أخرى،)

املوجه إليه و»التثبت من صحة االدعاءات التي يستند إليها صاحبه«)

قبل إحالة الطلب املذكور إلى املحكمة الدستورية)؛

لكن،

 18 و) (17 حيث إنه،)من جهة،)فإن الفقرتين األوليين من املادتين)

من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب تنصان بالتوالي على أنه)

يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه،)في))إحدى حاالت التنافي)

»أن يثبت في ظرف الثالثين) )الفقرة الثانية() (13 املشار إليها في املادة)

يوما التي تلي إعالن النتائج النهائية لالنتخاب أو صدور قرار املحكمة)

الدستورية في حالة نزاع،)أنه استقال من مهامه املتنافية مع انتدابه)...)

وإال أعلنت إقالته من عضويته«)وعلى أنه)»تعلن املحكمة الدستورية)

اإلقالة)....)بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل«)؛

وحيث إنه يستنتج من االطالع على رسالة وزير العدل السالف)

ذكرها أنها تضمنت اإلشارة إلى العناصر القانونية والواقعية املستند)

إليها في الطلب املقدم من قبله إلى املحكمة الدستورية)»التخاذ املتعين)

بشأنه قانونا«،)وأن الطلب املذكور،)يرمي إلى إعالن إقالة السيد حماد)

أيت بها من العضوية بمجلس النواب،)نتيجة وجوده في حالة تناف)؛

وحيث إن طلب اإلقالة من العضوية بمجلس النواب بسبب حالة)

التنافي،)صالحية موكلة،)بمقت�ضى الفقرة األولى من املادة)18السالف)

ذكرها،)إلى وزير العدل بهذه الصفة،)ال بأي صفة أخرى،)وال تتوقف)

ممارستها على ما سبق تخويله للوزير املذكور من صالحيات بمقت�ضى)

نصوص تشريعية جرى نسخها أو على ما هو مسند إليه من صالحيات)

أخرى بمقت�ضى نصوص سارية املفعول)؛

املحكمة الدستوضية
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وحيث إنه،)من جهة أخرى،)فإن نطاق الصالحية املخولة لوزير)

القانون) أحكام  وفق  ينحصر،) التنافي،) بحاالت  يتعلق  فيما  العدل،)

في توجيهه طلبات إلى املحكمة الدستورية) التنظيمي ملجلس النواب،)

إلعالن إقالة نائب أو إقرار تجريده من العضوية بسبب إحدى حاالت)

التنافي))الفقرة األولى من املادة)18(،)أو رفع أمر الشك في وجود وضعية)

تنافي إلى املحكمة الدستورية))الفقرة الثانية من املادة)18()والتي يعود)

لها وحدها التحقق من ثبوت حالة التنافي)؛

وحيث إنه تبعا لذلك، تكون الدفوع املتعلقة بعدم القبول غير 

مرتكزة على أساس من القانون ؛

فيم1 يتعلق ب1ملوضوع :

حيث إن الفقرة األخيرة من املادة 13 من القانون التنظيمي املتعلق 

بمجلس النواب تنص على أنه »تتنافى العضوية في مجلس النواب ... 

مع أكثر من رئاسة واحدة .... ملجلس جماعة .... أو مجموعة تؤسسها 

جماعات ترابية« ؛

وحيث إن الفقرة األولى من املادة 18 من القانون التنظيمي املذكور 

تسند للمحكمة الدستورية ، إعالن إقالة النائب الذي يوجد، عند 

الثانية من  الفقرة  في  إليها  التنافي املشار  انتخابه، في إحدى حاالت 

املادة 13 من القانون التنظيمي املشار إليه، بناء على طلب من مكتب 

مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام األجل الذي يتعين فيه 

على النائب املعني أن يثبت أنه استقال من مهامه املتنافية مع انتدابه، 

طبقا للفقرة األولى من املادة 17 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس 

النواب ؛

بين  توخى من  التنافي،  بسنه قواعد حاالت  املشرع،  إن  وحيث 

الغايات التي يهدف إليها ، ضمان أداء سليم للوظائف االنتخابية والتي 

تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية ألجل مزاولتها على الوجه 

املطلوب، ويضع القانون قواعد الحد من الجمع بينها، كل ذلك بهدف 

املصالح  تنازع  من حاالت  والوقاية  املؤسسات  سير  تحقيق حسن 

إعماال ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة ؛

وحيث إنه، تحقيقا لهذه الغايات، فإن مسؤولية املبادرة بإعمال 

اآلثار املترتبة عن حالة التنافي، القائمة في النازلة، تقع باألساس على 

عاتق النائب املعني بتسوية وضعيته داخل اآلجال املقررة قانونا ثم 

على مكتب مجلس النواب ووزير العدل، طبقا للفقرة األولى من املادة 

17 والفقرة الثانية من املادة 18 املستدل بهما أعاله ؛

بين  في جمعه  ينازع  الذي ال  إقالته،  املطلوب إعالن  وحيث إن 
عضوية مجلس النواب، وبين رئاسته لكل من مجلس جماعة »آيت 
والل« ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات »ملعيدر صاغرو«، 
خالل الفترة املمتدة من 2 أكتوبر 2017، تاريخ صدور قرار املحكمة 
الدستورية بإقرار انتخابه، إلى 30 أبريل 2019، تاريخ تقديم استقالته 
مذكرته  في  يدفع  املذكور،  التعاون  مؤسسة  مجلس  رئاسة  من 

الجوابية :

- من جهة بأن العضوية في مجلس النواب ال تتنافى مع الجمع بين 
رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، ورئاسة مجلس 
جماعة ترابية، إذ أن الفقرة األخيرة من املادة 13 من القانون 
التنظيمي السالف الذكر لم تورد مجلس »مؤسسة التعاون بين 
الجماعات« ضمن الهيئات التي يمنع الجمع بين رئاسة أكثر من 

واحدة منها وعضوية مجلس النواب ؛

- ومن جهة أخرى، أنه قدم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة 
التعاون بين الجماعات »ملعيدر صاغرو« في 30 أبريل 2019، مما 

يجعل حالة التنافي غير قائمة من هذين الوجهين ؛

لكن،

تؤسسها جماعات) »مجموعة  مفهوم) فإن  من جهة،) إنه،) حيث 
ترابية«)كما ورد في الفقرة األخيرة من املادة)13)من القانون التنظيمي)
اعتمده) الذي  التأسيس  معيار  وباعتبار  النواب،) بمجلس  املتعلق 
العماالت) أو مجموعات  الجهات  في مجموعات  ينحصر  ال  املشرع،)
بالجهات) املتعلقين  التنظيميين  للقانونين  وفقا  املؤسسة  واألقاليم،)
التي) الترابية«) الجماعات  »مجموعة  في) وال  واألقاليم  وبالعماالت 
تؤسسها جماعة أو أكثر)»مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر«)
طبقا للفقرة األولى من املادة)141)من القانون التنظيمي رقم)113.14 
املتعلق بالجماعات،)وإنما يشمل أيضا مؤسسة التعاون بين الجماعات)
التي تؤسسها فيما بينها)»جماعات متصلة ترابيا«)طبقا للفقرة األولى)
من املادة)133)من القانون التنظيمي املذكور،)وهو الشكل الذي تتخذه)
يرأس) كان  التي  »ملعيدر صاغرو«) الجماعات) بين  التعاون  مؤسسة 

مجلسها املطلوب إعالن إقالته)؛

وحيث إنه،)فضال عن ذلك،)فإنه يبين من أحكام القانون التنظيمي)
تتمتع) الجماعات  بين  التعاون  مؤسسات  أن  بالجماعات،) املتعلق 
املادة) من  األولى  )الفقرة  املالي) واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية 
133(،)وأنها تتألف،)تبعا لذلك،)من أجهزة قائمة الذات وهي املجلس)
وأن مكتبها) (،)135 )الفقرة األولى من املادة) واملكتب وكاتب املجلس)
من) الرابعة  )الفقرة  املعنية) الجماعات  مجالس  رؤساء) من  يتألف 
املادة)135(،)وينتخب من بين أعضائه رئيسا ملجلس املؤسسة))الفقرة)
الخامسة من املادة)135(،)يمارس،)في حدود مهام املؤسسة،)صالحيات)

رئيس مجلس الجماعة))الفقرة األولى من املادة)136()؛
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تكون مؤسسات التعاون بين) من هذا الوجه أيضا،) وحيث إنه،)

مندرجة،) مجلسها،) لرئيس  املخولة  الصالحيات  بحكم  الجماعات،)

ضمن مفهوم املجموعة التي تؤسسها جماعات ترابية)؛

رسالة) على  االطالع  من  يبين  فإنه  أخرى،) إنه من جهة  وحيث 

االستقالة من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات)»ملعيدر)

صاغرو«،)والتي أدلى املطلوب إعالن إقالته بنسخة طبق األصل منها،)

أنها مؤرخة في)30)ابريل)2019،)أي بعد انصرام أجل الثالثين يوما التي)

مما يجعل) تلت صدور قرار املحكمة الدستورية املشار إليه أعاله،)

االستقالة املذكورة عديمة األثر على وضعية املعني باألمر)؛

املطلوب) أن  امللف،) في  املدرجة  الوثائق  من  يبين  إنه  وحيث 

بتاريخ) والل«) »ايت  جماعة) ملجلس  رئيسا  انتخب  إقالته،) إعالن 

ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع) (،2015 سبتمبر) (16

7)أكتوبر)2016،)وبعد ذلك انتخب رئيسا ملجلس مؤسسة التعاون بين)

2017،)ثم قدم استقالته) 14)سبتمبر) في) الجماعات)»ملعيدر صاغرو«)

من رئاسة مجلس املؤسسة املذكورة بتاريخ)30)أبريل)2019،)أي بعد)

انصرام األجل الذي كان يتعين عليه فيه،)إثبات استقالته من مهامه)

املتنافية مع انتدابه)؛

وحيث إنه،)من املؤسف،)عدم مبادرة مكتب مجلس النواب وتأخر)

وزير العدل في إعمال الفقرة األولى من املادة)18)من القانون التنظيمي)

بعد) وذلك بتقديم طلب إقالة املعني باألمر إلى املحكمة الدستورية،)

انصرام األجل الذي كان يتعين فيه على النائب املعني أن يثبت أنه)

استقال من مهمته املتنافية مع انتدابه)؛

وحيث إنه،)تبعا لذلك،)تكون عضوية السيد حماد أيت بها بمجلس)

النواب في حالة تناف،)األمر الذي يتعين معه إعالن إقالته من عضويته)

بهذا املجلس،)والتصريح بشغور املقعد الذي يشغله به،

لهذه األسب1ب):

بمجلس) من عضويته  بها،) أيت  السيد حماد  إقالة  تعلن  (- أوال)

النواب عن الدائرة االنتخابية املحلية)»زاكورة«))إقليم زاكورة()؛

ث1ني1)-)تصرح بشغور املقعد الذي كان يشغله به،)مع دعوة املترشح)

الذي ورد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب)

من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر،)تطبيقا ألحكام املادة)90)من)

القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب)؛

وإلى) تأمر بتبليغ قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،) (- ث1لث1)

السيد رئيس مجلس النواب،)وإلى الطرف املعني،)وبنشره في الجريدة)

الرسمية.)

الخميس) يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

6)من رمضان)1441 )30)أبريل)2020(.

اإلمضاءات)):

اسعيد إهراي.
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