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فهرست

نصوص عامة

تبسيط املساط  واإلج اءات اإلدارية.

 )2020 )18 سبتمبر   1442 من محرم   29 في  2.20.660 صادر  رقم  مرسوم 
بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر 
4850واإلجراءات اإلدارية .................................................................................

نظام السأمين اإلجباري األتا�سي عن امل ض و نظام املعاشات 
الخافان بصئات املهنيين والع ال املسسقلين واألشخاص 

غي2 األج اء الذين يزاولون نشاطا خافا.

 )2020 )18 سبتمبر   1442 من محرم   29 في  2.20.657 صادر  رقم  مرسوم 
بتتميم امللحق باملرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى األولى 1440 
)17 يناير 2019( بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين 
نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 
للمعاشات، الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص 
4851غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا .................................................

 )2020 )18 سبتمبر   1442 من محرم   29 في  2.20.658 صادر  رقم  مرسوم 

بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 

عن املرض و القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين 

الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات 

4853يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق باملفوضين القضائيين .....................

 )2020 )18 سبتمبر   1442 من محرم   29 في  2.20.659 صادر  رقم  مرسوم 

بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 

عن املرض و القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين 

الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات 

4854يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق باملرشدين السياحيين ....................

املكاتب الجهوية لالتتث ار الصالحي.

مرسوم رقم 2.20.289 صادر في 19 من محرم 1442 )8 سبتمبر 2020( يق�سي 

4856بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لتافياللت. 
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مرسوم رقم 2.20.290 صادر في 19 من محرم 1442 )8 سبتمبر 2020( يق�سي 
4857بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لورزازات... 

مرسوم رقم 2.20.291 صادر في 19 من محرم 1442 )8 سبتمبر 2020( يق�سي 
4859بتوسيع دائرة نفوذ املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس - ماسة. 

مرسوم رقم 2.20.420 صادر في 19 من محرم 1442 )8 سبتمبر 2020( يق�سي 
4860بتوسيع دائرة نفوذ املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب............... 

املجلس الوطني واملجالس الجهوية لهيئة املهندتين املع اريين 
الوطنية. - عدد املقاعد املخصصة لكل فئة من فئات 

املهندتين املع اريين.

مقرر مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة 
واألمين العام للحكومة رقم 2190.20 صادر في 29 من محرم 1442 
)18 سبتمبر 2020( بتحديد عدد املقاعد املخصصة لكل فئة من فئات 
املهندسين املعماريين داخل املجلس الوطني واملجالس الجهوية لهيئة 
4861املهندسين املعماريين الوطنية .................................................................

نصوص خافة

إقليم تطات. - املوافقة على تص يم نظام تهيئة م كز ج اعة 
لحوازة.

 )2020 سبتمبر   7(  1442 محرم  من   18 في  صادر   2.20.597 رقم  مرسوم 
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز 

 ......... 4864جماعة لحوازة بإقليم سطات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

تصويض اإلمضاء والسلطة.

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1936.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4864)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1937.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4865)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1938.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4865)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1939.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4865)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1940.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4866)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1941.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4866)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1942.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4867)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1943.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4867)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1944.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4867)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1945.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4868)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1946.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4868)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1947.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4869)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1948.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4869)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1949.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4869)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1950.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4870)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1951.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
4870)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء........................................................... 

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1952.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
4870)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء........................................................... 

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1953.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4871)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1954.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4871)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1955.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4872)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة رقم 1956.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
4872)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء........................................................... 

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1957.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4872)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1958.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4873)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1959.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
4873)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء........................................................... 

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1960.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4873)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1961.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4874)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1962.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
4874)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء........................................................... 

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1963.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4874)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1964.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4875)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1965.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4875)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1966.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4876)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء
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 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1967.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4876)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1968.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4876)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1969.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4877)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1970.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4877)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1971.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4878)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1972.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4878)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1973.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4878)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1974.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4879)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1975.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 .......................................................... 4879)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1976.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4880)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1977.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4880)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1978.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4880)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2233.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4881)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2234.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4881)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2235.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441
 ....................................................... 4882)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

 قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2236.20 صادر في 18 من ذي القعدة 1441

 ....................................................... 4882)10 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2220.20 صادر في 8 ذي الحجة 1441 

4883)29 يوليو 2020( بتفويض اإلمضاء........................................................... 

قـــرار لوزير الداخلية رقم 1933.20 صادر في 2 ذي الحجة 1441 )23 يوليو 2020( 

 .................................................................... 4883بتفويض اإلمضاء والسلطة

قـــرار لوزير الداخلية رقم 2113.20 صادر في 8 ذي الحجة 1441 )29 يوليو 2020( 

 .................................................................................... 4884بتفويض اإلمضاء

قـــرار لوزير الداخلية رقم 2115.20 صادر في 8 ذي الحجة 1441 )29 يوليو 2020( 

 .................................................................................... 4884بتفويض اإلمضاء

قـــرار لوزير الداخلية رقم 2116.20 صادر في 8 ذي الحجة 1441 )29 يوليو 2020( 

 .............. 4885بتفويض السلطة إلى والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم.

 1441 الحجة  ذي  من   27 في  صادر   2223.20 رقم  الداخلية  لوزير  قـــرار 

 ................................ 4885)17 أغسطس 2020( بتفويض اإلمضاء والسلطة

تصويض االخسصاص.

قـــرار لوزير الداخلية رقم 2114.20 صادر في 8 ذي الحجة 1441 )29 يوليو 2020( 

4886يق�سي بتفويض اختصاص املصادقة على مداوالت جماعات املشور... 

نظام موظصي اإلدارات العامة

نصوص خافة

وزارة السجهيـز والنقل واللوجيستيك واملاء.

في  صادر   2188.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيـز  لوزير  قرار 

15 من ذي الحجة 1441 )5 أغسطس 2020( بتحديد عدد املوظفين 

والنقل  التجهيز  لوزارة  العامة  باملفتشية  التفتيش  بمهام  املكلفين 

4887واللوجيستيك واملاء ................................................................................
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م توم رقم)2.662).))فادر في)9))من مح م))  2 )28)تبس 21)2)2)) 

بسطبيق بعض مقسضيات القانون رقم)55.29)املسعلق بسبسيط)

املساط  واإلج اءات اإلدارية.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)55.19)املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات)

 اإلدارية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.06)بتاريخ)11)من

األولى( )الفقرة  (5 املواد) سيما  وال  (،)2020 مارس) (6(  1441  رجب)

و11)و27))الفقرة األخيرة()منه)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)28)من محرم)1442 

)17)سبتمبر)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادتين)5))الفقرة األولى()و)11)من القانون املشار)

إليه أعاله رقم)55.19 :

أ()يحدد نموذج مصنفات القرارات اإلدارية،)وكذا نموذج وصل)

إيداع طلبات هذه القرارات بقرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة)

بالداخلية والسلطة الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة)؛

يسلم وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات اإلدارية،  ب()

ما عدا تلك التي تتم معالجتها وتسليم القرارات اإلدارية املتعلقة بها)

على الفور،)وفق إحدى الكيفيتين التاليتين):

- تسليم الوصل املذكور، على الفور، في حالة إيداع املرتفق مللف 

طلبه على حامل ورقي ؛

في حالة  إلكترونية  املذكور بطريقة  الوصل  املرتفق من  تمكين   -

إيداعه مللف طلبه عبر منصة إلكترونية.

املادة الثانية

من القانون السالف) )الفقرة األخيرة() (27 تطبيقا ألحكام املادة)

املساطر) لتبسيط  الوطنية  اللجنة  تتألف  (،55.19 رقم) الذكر 

واإلجراءات اإلدارية،)باإلضافة إلى رئيسها)،)من األعضاء)اآلتي ذكرهم):

- وزير الداخلية ؛

- األمين العام للحكومة ؛

- الوزير املكلف بإصالح اإلدارة ؛

- الوزير املكلف باالقتصاد الرقمي.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها،)أي سلطة)

حكومية أخرى معنية بالنقط املدرجة في جدول أعمالها.

تجتمع اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية كلما)

اقتضت الضرورة ذلك،)بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال)

اإلدارية) القرارات  للمصادقة على مصنفات  وال سيما  اجتماعاتها،)

املقترحة من طرف اإلدارات املعنية.

صلة) ذات  نقطة  أي  إدراج  اقتراح  اللجنة  ألعضاء) يمكن 

باختصاصات اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعاتها.

تتولى السلطة الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة مهام كتابة اللجنة)

الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية.)

املادة الثالثة

إلى) بالجريدة الرسمية،) الذي ينشر  يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

كل واحد) وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)29)من محرم)1442 )18)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوص عامة
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بساريخ ((.28.6(( بتس يم امللحق بامل توم رقم) ()(2(2 تبس 21) (28(  2  ( من مح م) ((9 فادر في) ((.(2.657  م توم رقم)

98.25)املسعلق بنظام السأمين اإلجباري األتا�سي عن) 229)()بسطبيق القانون رقم) يناي ) (27( 2  2 22)ج ادى األولى)

املهنيين والع ال املسسقلين واألشخاص الخافين بصئات  لل عاشات،) بإحداث نظام  (99.25  امل ض والقانون رقم)

غي2 األج اء)الذين يزاولون نشاطا خافا.

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم)2.18.622)الصادر في)10)جمادى األولى)1440 )17)يناير)2019()بتطبيق القانون رقم)98.15 

املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم)99.15)بإحداث نظام للمعاشات،)الخاصين بفئات املهنيين)

والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء)الذين يزاولون نشاطا خاصا،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)28)من محرم)1442 )17)سبتمبر)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يتمم،)كما يلي،)امللحق باملرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.18.622)الصادر في)10)جمادى األولى)1440 )17)يناير)2019():
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م توم رقم)2.658).))فادر في)9))من مح م))  2 )28)تبس 21)2)2)) 

املسعلق بنظام السأمين اإلجباري) (98.25 بسطبيق القانون رقم)

نظام) بإحداث  (99.25 رقم) القانون  و  امل ض  عن  األتا�سي 

املسسقلين) والع ال  املهنيين  بصئات  الخافين  لل عاشات 

في ا) الذين يزاولون نشاطا خافا،) واألشخاص غي2 األج اء)

يسعلق باملصوضين القضائيين.

رئيس الحكومة،

الصحية) التغطية  مدونة  بمثابة  (65.00 رقم) القانون  على  بناء)

بتاريخ) رقم)1.02.296) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  األساسية 

25)من رجب)1423 )3)أكتوبر2002()كما وقع تغييره و تتميمه)؛

وعلى القانون رقم)98.15)املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي)

املستقلين واألشخاص) والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن 

الصادر بتنفيذه الظهير) الذين يزاولون نشاطا خاصا،) غير األجراء)

الشريف رقم)1.17.15)بتاريخ)28)من رمضان1438 )23)يونيو2017()

وال سيما املادتين)6)و)22)منه)؛

99.15)بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات) وعلى القانون رقم)

الذين يزاولون) املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء)

نشاطا خاصا،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.17.109)بتاريخ)

4)و14  1439 )5)ديسمبر2017()وال سيما املادتين) 16)من ربيع األول)

منه)؛

الصادر) الشغل  بمدونة  املتعلق  (65.99 رقم) القانون  وعلى 

 1424 14)من رجب) بتاريخ) (1.03.194 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)11)ديسمبر)2003()؛

وعلى القانون رقم)81.03)املتعلق بتنظيم مهنة املفوضين القضائيين 

من  (15 بتاريخ) (1.06.23 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

محرم)1427 )14)فبراير)2006()؛

وعلى املرسوم رقم)2.18.622)الصادر في)10)جمادى األولى)1440 

املتعلق بنظام التأمين) (98.15 2019()بتطبيق القانون رقم) يناير) (17(

بإحداث نظام) (99.15 اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم)

للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص)

غير األجراء)الذين يزاولون نشاطا خاصا،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد إجراء)املشاورات مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)28)من محرم)1442 

)17)سبتمبر)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

من) (4 املادة) و  (98.15 القانون رقم) من  (6 املادة) تطبيقا ألحكام 

99.15)املشار إليهما أعاله،)يحدد هذا املرسوم كيفيات) القانون رقم)

تطبيق نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض املنصوص عليه)

ونظام املعاشات املنصوص عليه في القانون (98.15  في القانون رقم)

رقم)99.15)السالفي الذكر على املفوضين القضائيين.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة)7)من القانون املشار إليه أعاله رقم)98.15،)

أجل داخل  يودع،) أن  باألمر  املعني  القضائي  املفوض  على   يتعين 

ال يتعدى اليوم األخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل،)

لدى إحدى وكاالت الصندوق الوطني للضمان االجتماعي القريبة من)

وفق) طلب تسجيله،) مقابل وصل،) أو من محل عمله،) محل سكناه،)

النموذج املعد لهذا الغرض من لدن الصندوق املذكور.)يشفع الطلب)

بالوثائق املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة)10)من القانون رقم)98.15)السالف الذكر،)

تعتبر الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين املنصوص عليها في املادة)

املشار إليه أعاله هيئة االتصال املكلفة) (81.03 من القانون رقم) (56

املتعلقة) باملعلومات  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  بموافاة 

باملفوضين القضائيين.

املادة الرابعة

الصندوق) بموافاة  القضائيين  للمفوضين  الوطنية  الهيئة  تقوم 

املتعلقة بكل) باملعلومات املتوفرة لديها  الوطني للضمان االجتماعي 

املحددة) الكيفيات  وفق  وذلك  لتسجيله،) والالزمة  قضائي  مفوض 

بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الخامسة)

من) (14 واملادة) (98.15 من القانون رقم) (22 تطبيقا ألحكام املادة)

القانون رقم)99.15)السالفي الذكر،)يحدد الدخل الجزافي للمفوضين)

القضائيين في)1.9)مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد األدنى القانوني)

لألجر في النشاطات غير الفالحية املحدد تطبيقا ألحكام املادة)356)من)

القانون رقم)65.99)املشار إليه أعاله في مدة الشغل العادية السنوية)

في النشاطات غير الفالحية املنصوص عليها في املادة)184)منه.
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املادة السادسة

الصندوق) إلى  أداؤها  الواجب  الشهرية  االشتراكات  تحتسب 

على) بناء) الوطني للضمان االجتماعي من طرف كل مفوض قضائي،)

الدخل الجزافي املحدد في املادة الخامسة أعاله.

املادة السابعة

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة)12)من القانون رقم)98.15 

واملادة)14)من القانون رقم)99.15)السالفي الذكر،)تؤدى االشتراكات)

شهريا ابتداء)من اليوم األول من كل شهر مستحق.

املادة الثامنة

)يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها في املادة)27 

99.15)السالفي) 17)من القانون رقم) 98.15)واملادة) من القانون رقم)

الذكر،)ابتداء)من اليوم األول من الشهر املوالي للشهر املستحق.

املادة التاسعة)

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

وزير العدل ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الصحة)

ووزير الشغل واإلدماج املنهي،)كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)29)من محرم)1442 )18)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.

م توم رقم)2.659).))فادر في)9))من مح م))  2 )28)تبس 21)2)2)) 

املسعلق بنظام السأمين اإلجباري) (98.25 بسطبيق القانون رقم)

نظام) بإحداث  (99.25 رقم) القانون  و  امل ض  عن  األتا�سي 

املسسقلين) والع ال  املهنيين  بصئات  الخافين  لل عاشات 

في ا) الذين يزاولون نشاطا خافا،) واألشخاص غي2 األج اء)

يسعلق بامل شدين السياحيين.

رئيس الحكومة،

الصحية) التغطية  مدونة  بمثابة  (65.00 رقم) القانون  على  بناء)

بتاريخ) رقم)1.02.296) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  األساسية 

25)من رجب)1423 )3)أكتوبر2002()كما وقع تغييره و تتميمه؛

وعلى القانون رقم)98.15)املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي)

املستقلين واألشخاص) والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن 

الصادر بتنفيذه الظهير) الذين يزاولون نشاطا خاصا،) غير األجراء)

الشريف رقم)1.17.15)بتاريخ)28)من رمضان1438 )23)يونيو2017()

وال سيما املادتين)6)و)22)منه؛)

99.15)بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات) وعلى القانون رقم)

الذين يزاولون) املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء)

نشاطا خاصا،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.17.109)بتاريخ)

و14  (4 ديسمبر2017()والسيما املادتين) (5(  1439 من ربيع األول) (16

منه؛

الصادر) الشغل  بمدونة  املتعلق  (65.99 رقم) القانون  وعلى 

 1424 من رجب) (14 بتاريخ) (1.03.194 الشريف رقم) الظهير  بتنفيذه 

)11)ديسمبر)2003()؛

املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي (05.12  وعلى القانون رقم)

من (16 بتاريخ) (1.12.34 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

شوال)1433 )4)سبتمبر)2012()كما تم تغييره)؛

وعلى املرسوم رقم)2.18.622)الصادر في)10)جمادى األولى)1440 

املتعلق بنظام التأمين) (98.15 2019()بتطبيق القانون رقم) يناير) (17(

بإحداث نظام) (99.15 اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم)

للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص)

غير األجراء)الذين يزاولون نشاطا خاصا،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد إجراء)املشاورات مع ممثلي الفيدرالية الوطنية للمرشدين)

السياحيين)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)28)من محرم)1442 

)17)سبتمبر)2020(،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة)6)من القانون رقم)98.15)واملادة)4)من القانون)

يحدد هذا املرسوم كيفيات تطبيق) املشار إليهما أعاله،) (99.15 رقم)

 نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض املنصوص عليه في القانون

 99.15 98.15)ونظام املعاشات املنصوص عليه في القانون رقم) رقم)

السالفي الذكر على املرشدين السياحيين.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة)7)من القانون املشار إليه أعاله رقم)98.15،)

يتعين على املرشد السياحي املعني باألمر أن يودع،)داخل أجل ال يتعدى)

لدى) اليوم األخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل،)

إحدى وكاالت الصندوق الوطني للضمان االجتماعي القريبة من محل)

سكناه،)أو من محل عمله،)مقابل وصل،)طلب تسجيله،)وفق النموذج)

املعد لهذا الغرض من لدن الصندوق املذكور.)يشفع الطلب بالوثائق)

املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة)11)من القانون رقم)98.15)السالف الذكر،)

تقوم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد)

االجتماعي بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باملعلومات)

املتوفرة لديها املتعلقة بكل مرشد سياحي والالزمة لتسجيله،)وذلك)

بها) الجاري  التنظيمية  النصوص  بموجب  املحددة  الكيفيات  وفق 

العمل.

املادة الرابعة

14)من) 98.15)واملادة) 22)من القانون رقم) )تطبيقا ألحكام املادة)

القانون رقم)99.15)السالفي الذكر،)يحدد الدخل الجزافي للمرشدين)

السياحيين في)1.5)مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد األدنى القانوني)

لألجر في النشاطات غير الفالحية املحدد تطبيقا ألحكام املادة)356)من)

القانون رقم)65.99)املشار إليه أعاله في مدة الشغل العادية السنوية)

في النشاطات غير الفالحية املنصوص عليها في املادة)184)منه.)

املادة الخامسة)

يتم العمل بالدخل الجزافي املحدد في املادة الرابعة أعاله ابتداء)من)

أول شهر تستحق فيه واجبات االشتراكات للصندوق الوطني للضمان)

االجتماعي،)وفق التشريع الجاري به العمل،)إلى غاية يوليو)2021.

املادة السادسة)

الصندوق) إلى  أداؤها  الواجب  الشهرية  االشتراكات  تحتسب 

على) بناء) الوطني للضمان االجتماعي من طرف كل مرشد سياحي،)

الدخل الجزافي املحدد في املادة الرابعة أعاله.

املادة السابعة)

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة)12)من القانون رقم)98.15 

واملادة)14)من القانون رقم)99.15)السالفي الذكر،)تؤدى االشتراكات)

شهريا ابتداء)من اليوم األول من كل شهر مستحق.

املادة الثامنة)

يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها في املادة)27 

99.15)السالفي) 17)من القانون رقم) 98.15)واملادة) من القانون رقم)

الذكر،)ابتداء)من اليوم األول من الشهر املوالي للشهر املستحق.

املادة التاسعة)

الرسمية،) بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  تنفيذ  يسند 

إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الصحة ووزيرة)

السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي)

ووزير الشغل واإلدماج املنهي،)كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)29)من محرم)1442 )18)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.
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م توم رقم)89).2).))فادر في)29)من مح م))  2 )8)تبس 21)2)2)) 

الجهوي لالتتث ار) لل كسب  الت2ابية  الحدود  بسعيين  يق�سي 

الصالحي لسافياللت.

رئيس الحكومة،

1386 رجب) (7 الصادر في) (833.66 على املرسوم امللكي رقم)  بناء)

الفالحي) لالستثمار  الجهوي  املكتب  بإحداث  ()1966 أكتوبر) (22(

لتافياللت)؛

اإلداري) املجـــلس  اجتمـــاعـــي  محضــــري  عـــلـــى  االطـــــــالع  وبعـــــد 

بتاريخ) املنعقدين  لتافياللت  الفالحي  لالستثمار  الجهوي  للمكتب 

20)ديسمبر)2017)و)12)يونيو)2018)؛

وإصالح) واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  وزير  من  وباقتراح 

واملياه) القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  اإلدارة 

والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

1422 7)محرم)  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)

)27)أغسطس)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تضم دائرة نفوذ املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لتافياللت)

تراب الجماعات املبينة بعده):

• الرشيدية ؛

• شرفاء مدغرة ؛

• الرتب ؛

• الخنك ؛

• أوفوس ؛

• كلميمة ؛

• أغبالو نكردوس ؛

• امالكو ؛

• فركلة العليا ؛

• فركلة السفلى ؛

• اغريس العلوي ؛

• اغريس السفلي ؛

• تنجداد ؛

• ملعب ؛

• تاديغوست ؛

• واد النعام ؛

• بودنيب ؛

• أرفود ؛

• عرب الصباح زيز ؛

• اعرب الصباح غريس ؛

• الجرف ؛

• السيفا ؛

• فزنا ؛

• الريصاني ؛

• موالي علي الشريف ؛

• بني امحمد سجلماسة ؛

• السفالت ؛

• الطاوس ؛

• سيدي علي ؛

• الريش ؛

• النزالة ؛
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• كرامة ؛

• غرس تعاللين ؛

• كير ؛

• امزيزل ؛

• سيدي عياد ؛

• زاوية سيدي حمزة ؛

• أيت يحيى ؛

• أموكر ؛

• بوازمو ؛

• إملشيل ؛

• اوتربات ؛

• بومية ؛

• اغبالو ؛

• أكديم ؛

• أنمزي ؛

• سيدي يحيا أيوسف ؛

• تنوردي ؛

• تونفيت ؛

• تيزي نغشو ؛

• ميدلت ؛

• أيت بن يعقوب ؛

• امرصيد ؛

• إيتزر ؛

• ايت ازدك ؛

• ميبالدن ؛

• زايدة ؛

• أيت عياش.

املادة الثانية

 1386 رجب) (7 في) الصادر  (878.66 رقم) املرسوم  أحكام  تنسخ 

)22)أكتوبر)1966()بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي لالستثمار)

من (29 في) الصادر  (2.83.445 رقم) واملرسوم  لتافياللت   الفالحي 

ربيع اآلخر)1405 )21)يناير)1985()بتوسيع نطاق االختصاص اإلقليمي)

للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لتافياللت.

املادة الثالثة

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

كل من وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير)

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،)كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من محرم)1442 )8)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م توم رقم)92).2).))فادر في)29)من مح م))  2 )8)تبس 21)2)2)) 

الجهوي لالتتث ار) لل كسب  الت2ابية  الحدود  بسعيين  يق�سي 

الصالحي لورزازات.

رئيس الحكومة،

1386 رجب) (7 الصادر في) (829.66 على املرسوم امللكي رقم)  بناء)

الفالحي) لالستثمار  الجهوي  املكتب  بإحداث  ()1966 أكتوبر) (22(

لورزازات)؛
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للمكتب) اإلداري  املجلس  اجتماع  محضر  على  االطالع  وبعد 

الجهوي لالستثمار الفالحي لورزازات املنعقد بتاريخ)12)يونيو)2018)؛

وإصالح) واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  وزير  من  وباقتراح 

واملياه) القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  اإلدارة 

والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

1422 7)محرم)  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)

)27)أغسطس)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تضم دائرة نفوذ املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لورزازات)

تراب الجماعات املبينة بعده):

• ورزازات ؛

• غسات ؛

• ادلسان ؛

• إمي نوالون ؛

• سكورة أهل الوسط ؛

• ترميكت ؛

• توندوت ؛

• تازناخت ؛

• أيت زينب ؛

• امرزكان ؛

• ازناكن ؛

• اغرم نوكدال ؛

• خزامة ؛

• وسلسات ؛

• سروا ؛

• تلوات ؛

• تيدلي ؛

• اكدز ؛

• افالندرا ؛

• افرا ؛

• أيت بوداود ؛

• أيت والل ؛

• مزكيطة ؛

• النقوب ؛

• أوالد يحيى لكراير ؛

• تغبالت ؛

• تمزموط ؛

• تنسيفت ؛

• تازارين ؛

• ابليدة ؛

• بني زولي ؛

• بوزروال ؛

• الروحا ؛

• تافتشنا ؛

• ترناتة ؛

• تنزولين ؛

• زاكورة ؛

• فزواطة ؛

• كتاوة ؛

• امحاميد الغزالن ؛

• تاكونيت ؛
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• تامكروت ؛

• النيف ؛

• حصيا ؛

• مصي�سي ؛

• أيت هاني ؛

• اسول ؛

• تنغير ؛

• أيت الفر�سي ؛

• اميضر ؛

• واكليم ؛

• تغزوت نايت عطى ؛

• تودغى العليا ؛

• تودغى السفلى ؛

• بو مالن دادس ؛

• قلعة مكونة ؛

• أيت واسيف ؛

• أيت سدرات الجبل العليا ؛

• أيت سدرات الجبل السفلى ؛

• أيت سدرات السهل الشرقية ؛

• أيت سدرات السهل الغربية ؛

• أيت يول ؛

• اغيل نومكون ؛

• اكنيون ؛

• امسمرير ؛

• سوق الخميس دادس ؛

• تلمي.

املادة الثانية

 1386 رجب) (7 في) الصادر  (874.66 رقم) املرسوم  أحكام  تنسخ 

)22)أكتوبر)1966()بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي لالستثمار)

من (29 في) الصادر  (2.83.448 رقم) واملرسوم  لورزازات   الفالحي 

ربيع اآلخر)1405 )21)يناير)1985()بتوسيع نطاق االختصاص اإلقليمي)

للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لورزازات.

املادة الثالثة

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

كل من وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير)

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،)كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من محرم)1442 )8)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م توم رقم)92).2).))فادر في)29)من مح م))  2 )8)تبس 21)2)2)) 

يق�سي بسوتيع دائ ة نصوذ املكسب الجهوي لالتتث ار الصالحي)

لسوس)-)ماتة.

رئيس الحكومة،

1390 شعبان) (6 في) الصادر  (2.70.157 رقم) املرسوم  على   بناء)

 )8)أكتوبر)1970()بإحداث املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس)-

ماسة)؛
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وبعد االطالع على املرسوم رقم)2.70.158)الصادر في)6)شعبان)1390 
الجهوي لالستثمار) للمكتب  الترابية  الحدود  بتعيين  ()1970 أكتوبر) (8(

الفالحي لسوس)-)ماسة)؛

وعلى محضر اجتماع املجلس اإلداري للمكتب الجهوي لالستثمار)
الفالحي لسوس)-)ماسة املنعقد بتاريخ)11)يونيو)2018)؛

وإصالح) واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  وزير  من  وباقتراح 
واملياه) القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  اإلدارة 

والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

1442 7)محرم)  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)
)27)أغسطس)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

توسع دائرة نفوذ املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس)-)ماسة،)
 كما هي محددة باملرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.70.158)الصادر في
لتشمل الجماعات املبينة بعده) (،)1970 أكتوبر) (8(  1390 شعبان) (6

واملتواجدة بإقليم تارودانت):

دائ ة تالوين):

* جماعة تالوين ؛

* جماعة أكادير ملول ؛

* جماعة أهل تفنوت ؛

* جماعة أسكاون ؛

* جماعة أسايس ؛

* جماعة أساكي ؛

* جماعة أزرار ؛

* جماعة إيكيدي ؛

* جماعة سيدي احساين ؛

* جماعة تاويالت ؛

* جماعة تسوسفي ؛

* جماعة تيزكزاوين ؛

* جماعة توبقال ؛

* جماعة زكموزن ؛

* جماعة أوزيوة ؛

* جماعة تيسراس.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى كل)

من وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير)

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،)كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من محرم)1442 )8)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م توم رقم)2) .2).))فادر في)29)من مح م))  2 )8)تبس 21)2)2)) 

يق�سي بسوتيع دائ ة نصوذ املكسب الجهوي لالتتث ار الصالحي)

للغ ب.

رئيس الحكومة،

1386 رجب) (7 الصادر في) (830.66 على املرسوم امللكي رقم)  بناء)

الفالحي) لالستثمار  اإلقليمي  املكتب  بإحداث  ()1966 أكتوبر) (22(

بالغرب،)كما وقع تغييره)؛

في) الصادر  (875.66 رقم) امللكي  املرسوم  على  االطالع  وبعد 

بتعيين الحدود الترابية للمكتب) ()1966 أكتوبر) (22(  1386 رجب) (7

اإلقليمي لالستثمار الفالحي بالغرب،)كما وقع تغييره)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

واملياه والغابات ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

1422 7)محرم)  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)

)27)أغسطس)2020(،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

توسع دائرة نفوذ املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب،)كما)

لتشمل) املشار إليه أعاله،) (875.66 هي محددة باملرسوم امللكي رقم)

الجماعات التابعة إلقليم سيدي قاسم املتمثلة في):

• موالي عبد القادر ؛

• بني وال ؛

• املرابيح ؛

• سيدي اعمر الحا�سي ؛

• سيدي احمد بنعي�سى ؛

• سيدي عزوز ؛

• عين الدفالي ؛

• جرف امللحة ؛

• احد كورت.

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

والغابات) واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير 

ووزير) ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

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

وحرر بالرباط في)19)من محرم)1442 )8)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

واإلتكان) والسع ي2  الوطني  الت2اب  إعداد  لوزي ة  مشت2ك  مق ر 

وتياتة املدينة واألمين العام للحكومة رقم)2).292))فادر)

عدد) بسحديد  ()(2(2 تبس 21) (28(  2  ( مح م) من  ((9 في)

املقاعد املخصصة لكل فئة من فئات املهندتين املع اريين)

املهندتين) لهيئة  الجهوية  الوطني واملجالس  املجلس  داخل 

املع اريين الوطنية.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

واألمين العام للحكومة،

الهندسة) مهنة  بمزاولة  املتعلق  (016.89 رقم) القانون  على  بناء)

الصادر) الوطنية،) املعماريين  املهندسين  هيئة  وإحداث  املعمارية 

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.92.122)بتاريخ)22)من ربيع األول)1414

39 املادتين) وال سيما  وتتميمه،) تغييره  تم  كما  ()1993 سبتمبر) (10( 

و)57)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.66)الصادر في)14)من ربيع اآلخر)1414 

)فاتح أكتوبر)1993()تطبيقا للقانون رقم)016.89)املشار إليه أعاله،)

كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)16)منه)؛

وبعد االطالع على اإلحصاء)موضوع رسالة رئيس املجلس الوطني)

لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية بتاريخ)17)يونيو)2020،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يحدد على النحو التالي،)عدد املقاعد املخصصة لكل فئة من فئات)

املهندسين املعماريين داخل املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية والبالغ عددهم)4342)مهندسا معماريا):

- 10 مقاعد مخصصة للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص  القطاع  في  املزاولين  أو  مستقلين  بوصفهم  الخاص 

بوصفهم أجراء )تمثل 3328 مهندسا معماريا( ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  مخصصة  مقاعد   4  -

 997 )تمثل  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

مهندسا معماريا( ؛

- مقعد واحد مخصص للمهندسين املعماريين املدرسين بمؤسسات 

التعليم العالي للهندسة املعمارية )يمثل 17 مهندسا معماريا(.

املادة الثانية

يحدد على النحو التالي،)عدد املقاعد املخصصة لكل فئة من فئات)

املهندسين املعماريين داخل املجالس الجهوية):
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- بالنسبة ملجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة )منطقة طنجة( 

238 مهندسا معماريا )189  الذي يزاول في منطقة اختصاصه 

منهم يزاولون في القطاع الخاص و 48 يزاولون كموظفين بمصالح 

الدولة أو كمستخدمين بالجماعات الترابية أو باملؤسسات العامة 

و 01 مهندسا معماريا كمدرس بمؤسسات التعليم العالي للهندسة 

املعمارية( :

• 20 مقعدا مخصصا للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  5 مقاعد مخصصة   •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

- بالنسبة ملجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة )منطقة تطوان( 

الذي يزاول في منطقة اختصاصه 81 مهندسا معماريا )58 منهم 

22 يزاولون كموظفين بمصالح  القطاع الخاص و  في  يزاولون 

باملؤسسات  أو  الترابية  بالجماعات  كمستخدمين  أو  الدولة 

العامة و 01 مهندسا معماريا كمدرس بمؤسسات التعليم العالي 

للهندسة املعمارية( :

• 9 مقاعد مخصصة للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  4 مقاعد مخصصة   •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

- بالنسبة ملجلس جهة الشرق )منطقة وجدة( الذي يزاول في منطقة 

اختصاصه 108 مهندسا معماريا )83 منهم يزاولون في القطاع 

الخاص و 25 يزاولون كموظفين بمصالح الدولة أو كمستخدمين 

بالجماعات الترابية أو باملؤسسات العامة أو كمدرسين بمؤسسات 

التعليم العالي للهندسة املعمارية( :

• 10 مقاعد مخصصة للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  3 مقاعد مخصصة   •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

- بالنسبة ملجلس جهة الشرق وإقليم الحسيمة )منطقة الناضور( 

الذي يزاول في منطقة اختصاصه 56 مهندسا معماريا )42 منهم 

بمصالح  كموظفين  يزاولون   14 و  الخاص  القطاع  في  يزاولون 

الدولة أو كمستخدمين بالجماعات الترابية أو باملؤسسات العامة 

أو كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية( :

• 10 مقاعد مخصصة للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  3 مقاعد مخصصة   •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

- بالنسبة ملجلس جهة فاس - مكناس وإقليم جرسيف )منطقة 

مهندسا   237 اختصاصه  منطقة  في  يزاول  الذي  فاس( 

معماريا )176 منهم يزاولون في القطاع الخاص و 59 يزاولون 

كموظفين بمصالح الدولة أو كمستخدمين بالجماعات الترابية 

كمدرسين  معماريين  مهندسين   02 و  العامة  باملؤسسات  أو 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية( :

• 19 مقعدا مخصصا للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  6 مقاعد مخصصة   •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

- بالنسبة ملجلس جهة فاس - مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت 

اختصاصه  منطقة  في  يزاول  الذي  مكناس(  )منطقة  وخنيفرة 

166 مهندسا معماريا )106 منهم يزاولون في القطاع الخاص و 60 

يزاولون كموظفين بمصالح الدولة أو كمستخدمين بالجماعات 

الترابية أو باملؤسسات العامة أو كمدرسين بمؤسسات التعليم 

العالي للهندسة املعمارية( :

• 12 مقعدا مخصصا للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  7 مقاعد مخصصة   •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

- بالنسبة ملجلس جهة الرباط - سال - القنيطرة )منطقة الرباط( 

الذي يزاول في منطقة اختصاصه 1443 مهندسا معماريا )984 

منهم يزاولون في القطاع الخاص و 446 يزاولون كموظفين بمصالح 

 الدولة أو كمستخدمين بالجماعات الترابية أو باملؤسسات العامة

العالي  التعليم  بمؤسسات  كمدرسين  معماريا  مهندسا   13 و 

للهندسة املعمارية( :

• 17 مقعدا مخصصا للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛
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بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  مخصصة  مقاعد   8  •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

وزان وإقليم  القنيطرة   - سال   - الرباط  جهة  ملجلس  بالنسبة   - 

 133 اختصاصه  منطقة  في  يزاول  الذي  القنيطرة(  )منطقة 

 32 و  الخاص  القطاع  في  يزاولون  منهم   101( معماريا  مهندسا 

يزاولون كموظفين بمصالح الدولة أو كمستخدمين بالجماعات 

الترابية أو باملؤسسات العامة أو كمدرسين بمؤسسات التعليم 

العالي للهندسة املعمارية( :

• 14 مقعدا مخصصا للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  مخصصة  مقاعد   5  •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

- بالنسبة ملجلس جهة الدار البيضاء - سطات وأقاليم بني مالل 

منطقة  في  يزاول  الذي  وخريبكة،  صالح  بن  والفقيه  وأزيالل 

اختصاصه 1245 مهندسا معماريا )1071 منهم يزاولون في القطاع 

الخاص و 174 يزاولون كمظفين بمصالح الدولة أو كمستخدمين 

بالجماعات الترابية أو باملؤسسات العامة أو كمدرسين بمؤسسات 

التعليم العالي للهندسة املعمارية( :

• 21 مقعدا مخصصا للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  4 مقاعد مخصصة   •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

الذي  )منطقة مراكش(  آسفي   - بالنسبة ملجلس جهة مراكش   -

منهم   254( معماريا  مهندسا   294 اختصاصه  منطقة  في  يزاول 

بمصالح  كموظفين  يزاولون   40 و  الخاص  القطاع  في  يزاولون 

الدولة أو كمستخدمين بالجماعات الترابية أو باملؤسسات العامة 

أو كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية( :

• 22 مقعدا مخصصا للمهندسين  املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  3 مقاعد مخصصة   •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

- بالنسبة ملجلس جهة مراكش - آسفي وإقليم الجديدة )منطقة 

الجديدة( الذي يزاول في منطقة اختصاصه 106 مهندسا معماريا 

كموظفين  يزاولون   26 و  الخاص  القطاع  في  يزاولون  منهم   80(

بمصالح الدولة أو كمستخدمين بالجماعات الترابية أو باملؤسسات 

العامة أو كمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية( :

• 10  مقاعد مخصصة للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  3 مقاعد مخصصة   •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

- بالنسبة ملجلس جهات سوس - ماسة وكلميم - واد نون والعيون - 

الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب وأقاليم تنغير وزاكورة 

وطاطا وكلميم، الذي يزاول في منطقة اختصاصه 235 مهندسا 

يزاولون   51 و  الخاص  القطاع  في  يزاولون  منهم   184( معماريا 

الترابية  كموظفين بمصالح الدولة أو كمستخدمين بالجماعات 

العالي  التعليم  بمؤسسات  كمدرسين  أو  العامة  باملؤسسات  أو 

للهندسة املعمارية( :

• 20 مقعدا مخصصا للمهندسين املعماريين املزاولين في القطاع 

الخاص ؛

بمصالح  املزاولين  املعماريين  للمهندسين  5 مقاعد مخصصة   •

واملدرسين  العامة  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة 

بمؤسسات التعليم العالي للهندسة املعمارية.

املادة الثالثة

املدينة) والتعمير وسياسة  السكنى  لوزير  املشترك  املقرر  ينسخ 

واألمين العام للحكومة رقم)371.13)الصادر في)27)من ربيع األول)1434 

2013()بتحديد عدد املقاعد املخصصة لكل فئة من فئات) )8)فبراير)

املهندسين املعماريين داخل املجلس الوطني واملجالس الجهوية لهيئة)

املهندسين املعماريين الوطنية،)كما تم تغييره.

املادة الرابعة

ينشر هذا املقرر املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من محرم)1442 )18)سبتمبر)2020(.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

األمين العام للحكومة،

اإلمضاء : محمد حجوي.
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م توم رقم)2.597).))فادر في)28)من مح م))  2 )7)تبس 21)2)2)) 

باملوافقة على السص يم والنظام املسعلق به املوضوعين لتهيئة)

ذلك) في  أن  وباإلعالن  تطات  بإقليم  لحوازة  ج اعة  م كز 

منصعة عامة.

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 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 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)16)يناير)2018)؛

إلى (02 من) لحوازة  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج   وعلى 

31)ديسمبر)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة لحوازة املجتمع خالل دورته العادية)

املنعقدة بتاريخ)6)فبراير)2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدارسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)2)يوليو)2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به) املتعلق  والنظام  (AUS 03/2019 رقم) التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة لحوازة بإقليم سطات وباإلعالن أن)

في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

في هذا) يسند إلى رئيس املجلس الجماعي للحوازة تنفيذ ما جاء)

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من محرم)1442 )7)سبتمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2936 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املدير الجهوي لوزارة) يفوض إلى السيد عبد الواحد الصاميت،)

الطاقة واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بطنجة،)اإلمضاء)

نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملأمورين التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)

-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بطنجة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

نصوص خافة
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2937 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد نور الدين بوطاهر،)املدير الجهوي لوزارة الطاقة)

نيابة) اإلمضاء) بوجدة،) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- واملعادن والبيئة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملأمورين التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)

-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بوجدة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2938 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لوزارة  الجهوي  املدير  الغازي،) علي  السيد  إلى  يفوض 

نيابة) اإلمضاء) بفاس،) (- واملعادن) الطاقة  قطاع  (- والبيئة) واملعادن 

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملأمورين التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)

-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بفاس للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2939 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛
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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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سهام الشرادي،)املديرة الجهوية لوزارة الطاقة)

نيابة) اإلمضاء) بالرباط،) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- واملعادن والبيئة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملأمورين التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)

-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالرباط للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2 29 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لوزارة  الجهوي  املدير  ملنيعي،) السيد محمد  إلى  يفوض 

واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)ببني مالل،)اإلمضاء)نيابة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

 واملأمورين التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)-

قطاع الطاقة واملعادن)-)ببني مالل للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2 29 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد املصطفى نجاح،)املدير الجهوي لوزارة الطاقة)

واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالدار البيضاء،)اإلمضاء)

نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

 واملأمورين التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)-

داخل) بمأموريات  للقيام  البيضاء) بالدار  (- واملعادن) الطاقة  قطاع 

اململكة.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).) 29 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املدير الجهوي لوزارة) إلى السيد عبد الرحمان ميمط،) يفوض 

الطاقة واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بمراكش،)اإلمضاء)

نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

 واملأمورين التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)-

قطاع الطاقة واملعادن)-)بمراكش للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).3 29 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املدير الجهوي بالنيابة) يفوض إلى السيد سيدي محمد مامون،)
لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالرشيدية،)
األوامر) على  والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء)
لوزارة) الجهوية  للمديرية  التابعين  واملأمورين  للموظفين  الصادرة 
الطاقة واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالرشيدية للقيام)

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).  29 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛
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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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الصمد العاطي اللـه،)املدير الجهوي لوزارة)

الطاقة واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بأكادير،)اإلمضاء)

نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

 واملأمورين التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)-

قطاع الطاقة واملعادن)-)بأكادير للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).5 29 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد اللـه املعتاني،)املدير الجهوي لوزارة الطاقة)

نيابة) اإلمضاء) بكلميم،) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- واملعادن والبيئة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

 واملأمورين التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)-

قطاع الطاقة واملعادن)-)بكلميم للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).6 29 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لوزارة  الجهوي  املدير  لعلو،) عدنان  السيد  إلى  يفوض 

نيابة) اإلمضاء) بالعيون،) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- واملعادن والبيئة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

 واملأمورين التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)-

قطاع الطاقة واملعادن)-)بالعيون للقيام بمأموريات داخل اململكة.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).7 29 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املدير الجهوي لوزارة الطاقة) يفوض إلى السيد أحمد اسويح،)

نيابة) بالداخلة،)اإلمضاء) (- -)قطاع الطاقة واملعادن) واملعادن والبيئة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

 واملأمورين التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)-

قطاع الطاقة واملعادن)-)بالداخلة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).8 29 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لقطاع  العام  املفتش  الزيادي،) فؤاد  السيد  إلى  يفوض 

واملعادن،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر)

لقطاع) العامة  للمفتشية  التابعين  واملأمورين  للموظفين  الصادرة 

الطاقة واملعادن للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).9 29 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لقطاع  العام  املفتش  الزيادي،) فؤاد  السيد  إلى  يفوض 

واملعادن،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة)

على جميع الوثائق املتعلقة باملوظفين واملأمورين التابعين للمفتشية)

العامة لقطاع الطاقة واملعادن ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2952 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أحمد ابن الخديم،)مدير الجيولوجيا،)اإلمضاء)

أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على جميع الوثائق)

املراسيم) عدا  ما  الجيولوجيا  ملديرية  التابعة  باملصالح  املتعلقة 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2952 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أحمد ابن الخديم،)مدير الجيولوجيا،)اإلمضاء)

الصادرة) األوامر  على  والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  عن  نيابة 

للموظفين واملأمورين التابعين ملديرية الجيولوجيا للقيام بمأموريات)

داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).)295 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛
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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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد موالي عبد اللـه زبير اإلدري�سي،)مدير الكهرباء،)

اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة)

بمأموريات) للقيام  الكهرباء) ملديرية  التابعين  واملأمورين  للموظفين 

داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2953 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد موالي عبد هللا زبير اإلدري�سي،)مدير الكهرباء،)

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على جميع)

ما عدا املراسيم) الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية الكهرباء)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2). 295 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والوقاية من) املراقبة  مدير  السيد محمد حجرون،) إلى  يفوض 

املخاطر،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر)

الصادرة للموظفين واملأمورين التابعين ملديرية املراقبة والوقاية من)

املخاطر للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2955 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والوقاية من) املراقبة  مدير  السيد محمد حجرون،) إلى  يفوض 

املخاطر،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة)

على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية املراقبة والوقاية)

من املخاطر ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2956 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتعاون) الرصد  مدير  رمضان،) جمال  السيد  إلى  يفوض 

على) والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء) والتواصل،)

الرصد) ملديرية  التابعين  واملأمورين  للموظفين  الصادرة  األوامر 

والتعاون والتواصل للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2957 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد جمال رمضان،)مدير الرصد والتعاون والتواصل،)

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على جميع)

 الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية الرصد والتعاون والتواصل

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2958 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد حسن حيطام،)مدير املحروقات،)اإلمضاء)نيابة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

داخل) بمأموريات  للقيام  املحروقات  ملديرية  التابعين  واملأمورين 

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2959 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلمضاء املحروقات،) مدير  حيطام،) حسن  السيد  إلى   يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على جميع الوثائق)

املراسيم) عدا  ما  املحروقات  ملديرية  التابعة  باملصالح  املتعلقة 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2962 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املتجددة) الطاقات  مدير  وحميد،) محمد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة) والنجاعة الطاقية،)اإلمضاء)

على األوامر الصادرة للموظفين واملأمورين التابعين ملديرية الطاقات)

املتجددة والنجاعة الطاقية للقيام بمأموريات داخل اململكة.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2962 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد وحميد،)مدير الطاقات املتجددة والنجاعة)

الطاقية،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة)

على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية الطاقات املتجددة)

والنجاعة الطاقية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).)296 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املعادن) مدير  لفداوي،) العالي  عبد  السيد  إلى  يفوض 

والهيدروكاربورات بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة)

واملعادن والبيئة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية)

املعادن والهيدروكاربورات ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2963 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املعادن) مدير  لفداوي،) العالي  عبد  السيد  إلى  يفوض 

والهيدروكاربورات بالنيابة،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن)

والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين واملأمورين التابعين ملديرية)

املعادن والهيدروكاربورات للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2). 296 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلقليمي) املدير  البوشيخي،) الحميد  عبد  السيد  إلى  يفوض 

بتطوان،) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)

اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة)

الطاقة) لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين  للموظفين 

واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بتطوان للقيام بمأموريات)

داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2965 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املدير اإلقليمي لوزارة الطاقة) إلى السيد فريد امعارو،) يفوض 

واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالحسيمة،)اإلمضاء)نيابة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 

والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالحسيمة للقيام بمأموريات داخل)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.



عدد)6919 - 3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020(الجريدة الرسمية    876

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2966 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة رشيدة كربيلة،)املديرة اإلقليمية لوزارة الطاقة)
واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالناضور،)اإلمضاء)نيابة)
عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)
واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 
والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالناضور للقيام بمأموريات داخل)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2967 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املدير اإلقليمي لوزارة الطاقة) يفوض إلى السيد الحسن بشار،)

نيابة) اإلمضاء) بجرادة،) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- واملعادن والبيئة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 

بجرادة للقيام بمأموريات داخل) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- والبيئة)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2968 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

املدير اإلقليمي لوزارة الطاقة) يفوض إلى السيد محمد الطيب،)

نيابة) اإلمضاء) بمكناس،) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- واملعادن والبيئة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 

بمكناس للقيام بمأموريات داخل) (- -)قطاع الطاقة واملعادن) والبيئة)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2969 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لوزارة  اإلقليمي  املدير  خي،) يونس  السيد  إلى  يفوض 

نيابة) -)بطانطان،)اإلمضاء) -)قطاع الطاقة واملعادن) واملعادن والبيئة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 

-)بطانطان للقيام بمأموريات داخل) -)قطاع الطاقة واملعادن) والبيئة)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2972 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة مينة السيطلي،)املديرة اإلقليمية لوزارة الطاقة)

واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالقنيطرة،)اإلمضاء)نيابة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 

والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالقنيطرة للقيام بمأموريات داخل)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2972 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لوزارة) اإلقليمي  املدير  الجراري،) العالي  السيد عبد  إلى  يفوض 
الطاقة واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بخنيفرة،)اإلمضاء)
الصادرة) األوامر  على  والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  عن  نيابة 
الطاقة) لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين  للموظفين 
واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بخنيفرة للقيام بمأموريات)

داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).)297 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املدير اإلقليمي لوزارة الطاقة) يفوض إلى السيد حسام الغبرة،)

واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالجديدة،)اإلمضاء)نيابة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 

والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بالجديدة للقيام بمأموريات داخل)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2973 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

املدير اإلقليمي لوزارة الطاقة) يفوض إلى السيد محمد عتوي،)

نيابة) اإلمضاء) بسطات،) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- واملعادن والبيئة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 

بسطات للقيام بمأموريات داخل) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- والبيئة)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2). 297 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لوزارة  اإلقليمي  املدير  بقي،) عصام  السيد  إلى  يفوض 

نيابة) اإلمضاء) بميدلت،) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- واملعادن والبيئة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 

بميدلت للقيام بمأموريات داخل) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- والبيئة)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2975 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عمر قديم الزمن،)املدير اإلقليمي لوزارة الطاقة)

نيابة) اإلمضاء) بآسفي،) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- واملعادن والبيئة)

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 

بآسفي للقيام بمأموريات داخل) (- قطاع الطاقة واملعادن) (- والبيئة)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2976 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحسين معوني،)املدير اإلقليمي لوزارة الطاقة)
واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بورزازات،)اإلمضاء)نيابة)
عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)
واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 
والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)بورزازات للقيام بمأموريات داخل)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2977 فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املدير اإلقليمي لوزارة) يفوض إلى السيد سيدي محمد مامون،)

ببوعرفة،) (- واملعادن) الطاقة  قطاع  (- والبيئة) واملعادن  الطاقة 

اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة)

الطاقة) لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين  للموظفين 

واملعادن والبيئة)-)قطاع الطاقة واملعادن)-)ببوعرفة للقيام بمأموريات)

داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2978 فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

الطاقة) لوزارة  اإلقليمي  املدير  منار،) رشيد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة) اإلمضاء) بطاطا،) (- الطاقة واملعادن) قطاع  (- والبيئة) واملعادن 

عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين)

واملعادن) الطاقة  لوزارة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين  واملأمورين 

بمأموريات داخل) للقيام  بطاطا  (- الطاقة واملعادن) قطاع  (- والبيئة)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).33)) فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)65)منه)؛

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

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير معهد املعادن بتويسيت،) يفوض إلى السيد هشام عقيل،)

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على جميع)

الوثائق املتعلقة املصالح التابعة للمعهد ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد هشام عقيل،)املصادقة نيابة عن وزير الطاقة)

التابعة) واملعادن والبيئة على الصفقات والعقود املتعلقة باملصالح 

للمعهد وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.

املادة الثالثة

عن) نيابة  اإلمضاء) بتويست،) املعادن  معهد  مدير  إلى  يفوض 

وزير الطاقة واملعادن والبيئة على الوثائق املتعلقة بالحياة اإلدارية)

للمياومين والعرضيين واملؤقتين التابعين للمعهد.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2). 3)) فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير معهد املعادن بتويسيت،) يفوض إلى السيد هشام عقيل،)

اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة)

داخل) بمأموريات  للقيام  للمعهد  التابعين  واملأمورين  للموظفين 

اململكة.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).35)) فادر في 
28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)65)منه)؛

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

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بمراكش،) املعادن  معهد  مدير  همان،) زهير  السيد  إلى  يفوض 

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على جميع)

الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة للمعهد ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

املصادقة نيابة عن وزير الطاقة) يفوض إلى السيد زهير همان،)

التابعة) واملعادن والبيئة على الصفقات والعقود املتعلقة باملصالح 

للمعهد وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.

املادة الثالثة

نيابة عن وزير) يفوض إلى مدير معهد املعادن بمراكش اإلمضاء)

اإلدارية) بالحياة  املتعلقة  الوثائق  على  والبيئة  واملعادن  الطاقة 

للمياومين والعرضيين واملؤقتين التابعين للمعهد.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).36)) فادر في 

28 من ذي القعدة 2  2 )22 يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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 املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بمراكش،) املعادن  معهد  مدير  همان،) زهير  السيد  إلى  يفوض 

اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة)

داخل) بمأموريات  للقيام  للمعهد  التابعين  واملأمورين  للموظفين 

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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 ق ار لوزي  الطاقة واملعادن والبيئة رقم 2).2))) فادر في

8 ذي الحجة 2  2 )9) يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 

بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1421 صفـــر) (6 فـــي) الصـــادر  (2.99.1216 رقـــم) املـــرســـوم   وعلى 

)10)ماي)2000()بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم)12.81 

والجماعات) الدولة  وأعوان  رواتب موظفي  االقتطاعات من  بشأن 

املحلية املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة)؛

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

كما) بمأموريات،) والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1367 وعلى املرسوم رقم)

2005()بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات) )2)ديسمبر)

العمومية وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 

)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

واإلنجازات) البرامج  مدير  فراح،) اإلله  عبد  السيد  إلى  يفوض 

على) نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة،) بقطاع البيئة اإلمضاء)

ملديرية) التابعين  باملوظفين  املتعلقة  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق 

قطاع البيئة،) (- البرامج واإلنجازات بوزارة الطاقة واملعادن والبيئة)

وذلك فيما يخص):

داخل  بمأموريات  للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -

اململكة ؛

- قرارات منح الرخص السنوية ؛

- الرخص االستثنائية أو اإلذن بالتغيب للموظفين الذين يدلون 

بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية على أال تتجاوز مدة 

هذه الرخصة عشرة أيام في السنة ؛

بالنسبة  الراتب  إيقاف  وكذا  العمل  باستئناف  اإلنذار  توجيه   -

للموظفين املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ؛

- تقييم وتنقيط املوظفين.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1441 )29)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

قـــ ار لوزي  الداخلية رقم 2).2933 فادر في ) ذي الحجة 2  2 

)3) يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء والسلطة

وزير الداخلية،

 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)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.62.008)الصادر في)2)رمضان)1381 

)7)فبراير)1962()املتعلق بإسناد مهام وكالء)أسواق الجملة بالجماعات)

الحضرية)؛

113.14)املتعلق بالجماعات الصادر) وعلى القانون التنظيمي رقم)

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

)7)يوليو)2015()؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم   وعلى 

وقع) كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

التأشير) تازة،) إقليم  عامل  املعزة،) مصطفى  السيد  إلى  يفـوض 

املجالس الجماعية  على قرارات إعالن املنافسة التي يتخذها رؤساء)

بإقليم تازة،)قصد إسناد مهام وكالء)سوق الجملة للخضر والفواكه.
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املادة الثانية

يفوض إلى السيد مصطفى املعزة اتخاذ قرارات تعيين وكالء)سوق)

الجملة املذكور في املادة األولى أعاله أو تمديد أو تجديد مهامهم وذلك)

بالجماعات الداخلة في دائرة النفوذ الترابي إلقليم تازة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ذي الحجة)1441 )23)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قـــ ار لوزي  الداخلية رقم 2).223) فادر في 8 ذي الحجة 2  2 
)9) يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الداخلية،

 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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.11.681)الصادر في)28)من ذي الحجة)1432 

األقسام ورؤساء) في شأن كيفيات تعيين رؤساء) ()2011 نوفمبر) (25(

املصالح باإلدارات العمومية)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم   وعلى 

وقع) كما  الداخلية،) وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد حميد توتي،)الكاتب العام لعمالة الدار البيضاء،)

املتعلقة) الوثائق والقرارات  الداخلية على  نيابة عن وزير  اإلمضاء)

بتدبير املوارد البشرية بما فيها الوثائق املتعلقة بمسطرة تعيين رؤساء)

األقسام ورؤساء)املصالح بنفس العمالة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)3096.18 

الصادر في)28)من محرم)1440 )8)أكتوبر)2018()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1441 )29)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قـــ ار لوزي  الداخلية رقم 2).225) فادر في 8 ذي الحجة 2  2 

)9) يوليو 2)2)( بسصويض اإلمضاء

وزير الداخلية،

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

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

الصادر) بالجهات  املتعلق  (111.14 رقم) التنظيمي  القانون  وعلى 

1436 20)من رمضان) 1.15.83)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015())؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.618)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1440 

)26)ديسمبر)2018()بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري)؛

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)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم   وعلى 

وقع) كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

التأشير) أو  اإلمضاء) اآلتية أسماؤهم،) إلى والة الجهات،) يفـوض 

نيابة عن وزير الداخلية على امليزانية وامليزانية املعدلة للجهة):

الجهاتاملصوض إليهم

طنجة - تطوان - الحسيمةمحمد مهيدية

الشرقمعاذ الجامعي

فاس - مكناسسعيد زنيبر

الرباط - سال - القنيطرةمحمد اليعقوبي

بني مالل - خنيفرةخطيب الهبيل

الدار البيضاء - سطاتسعيد أحميدوش

درعة - تافياللتيحضيه بوشعاب

مراكش - آسفيكريم ق�سي لحلو

سوس -ماسةأحمد حجي

كلميم - واد نونمحمد الناجم أبهاي

العيون - الساقية الحمراءعبد السالم بكرات

الداخلة - وادي الذهبملين بنعمر

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1441 )29)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 2  2 ذي الحجة) (8 في) فادر  ((226.(2 الداخلية رقم) قـــ ار لوزي  
بسصويض السلطة إلى والة الجهات وع ال) ()(2(2 يوليو) ((9(

الع االت واألقاليم.

وزير الداخلية،

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

وعلى القانون رقم)47.06)املتعلق بجبايات الجماعات املحلية الصادر)
بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.07.195)بتاريخ)19)من ذي القعدة)1428 

)30)نوفمبر)2007()وال سيما املادة)II(-(162)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.618)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1440 
)26)ديسمبر)2018()بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري)؛

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)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم   وعلى 
وقع) كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه) تفـوض إلى والة الجهات،)
الترابي،)سلطة التقرير في طلبات امللزمين من أجل اإلبراء)أو التخفيف)
من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات املتعلقة بالرسوم)
والتي تفوق) التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية،)

قيمتها خمسين ألف))50.000()درهم.

املادة الثانية

كل واحد منهم في حدود  تفـوض إلى عمال العماالت واألقاليم،)
دائرة نفوذه الترابي،)سلطة التقرير في طلبات امللزمين من أجل اإلبراء)
الجزاءات) وباقي  والذعائر  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف  أو 
الجماعات) مصالح  طرف  من  تدبيرها  يتم  التي  بالرسوم  املتعلقة 
الترابية،)واملتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف))50.000()

درهم.

املادة الثالثة

يسند إلى السادة والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم تنفيذ)
هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1441 )29)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قـــ ار لوزي  الداخلية رقم 2).3))) فادر في 7) من ذي الحجة 2  2 

)27 أغسطس 2)2)( بسصويض اإلمضاء والسلطة

وزير الداخلية،

 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)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.62.008)الصادر في)2)رمضان)1381 

)7)فبراير)1962()املتعلق بإسناد مهام وكالء)أسواق الجملة بالجماعات)

الحضرية)؛

113.14)املتعلق بالجماعات الصادر) وعلى القانون التنظيمي رقم)

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

)7)يوليو)2015()؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم   وعلى 

وقع) كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد يوسف دريس،)عامل عمالة الصخيرات)-)تمارة،)

املجالس) يتخذها رؤساء) التي  املنافسة  إعالن  قرارات  التأشير على 

الجماعية بعمالة الصخيرات)-)تمارة،)قصد إسناد مهام وكالء)أسواق)

الجملة للخضر والفواكه.

املادة الثانية

وكالء) تعيين  قرارات  اتخاذ  دريس،) يوسف  السيد  إلى  يفوض 

تجديد) أو  تمديد  أو  أعاله  األولى  املادة  في  املذكورة  الجملة  أسواق 

لعمالة) الترابي  النفوذ  دائرة  في  الداخلة  بالجماعات  وذلك  مهامهم 

الصخيرات)-)تمارة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من ذي الحجة)1441 )17)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 2  2 ذي الحجة) (8 في) فادر  ((22 .(2 الداخلية رقم) قـــ ار لوزي  

2)2)()يق�سي بسصويض اخسصاص املصادقة على) )9))يوليو)

مداوالت ج اعات املشور.

وزير الداخلية،

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

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

113.14)املتعلق بالجماعات الصادر) وعلى القانون التنظيمي رقم)

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

)7)يوليو)2015()وال سيما املادة)114)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.618)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1440 

)26)ديسمبر)2018()بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري)؛

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)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم   وعلى 
وقع) كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

مداوالت) على  املصادقة  اختصاص  الجهات  والة  إلى  يفـوض 
جماعات املشور التابعة لنفوذهم الترابي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1441 )29)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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نصوص خافة

وزارة التجهيـز والنقل واللوجيستيك واملاء

(288.(2 رقم) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  السجهيـز  لوزي    ق ار 
فادر في)25)من ذي الحجة)2  2 )5)أغسطس)2)2)()بسحديد)
العامة) باملصتشية  السصسيش  ب هام  املكلصين  املوظصين  عدد 

لوزارة السجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 1432 20)من رجب) 2.11.112)الصادر في) بناء)على املرسوم رقم)
)23)يونيو)2011()في شأن املفتشيات العامة للوزارات وال سيما املادة)

السابعة منه)؛

1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1369  وعلى املرسوم رقم)
بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية) ()2005 ديسمبر) (2(

والالتمركز اإلداري)؛

1441 رجب) (2 في) الصادر  (2.19.1094 رقم) املرسوم   وعلى 
)26)فبراير)2020()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1052 رقم) املرسوم   وعلى 
موظفي) بعض  لفائدة  جزافي  تعويض  بإحداث  ()1998 فبراير) (2(
ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات املصلحة)؛

1396 من محرم) (17 في) الصادر  (2.75.864  وعلى املرسوم رقم)
)19)يناير)1976()بشأن نظام التعويضات املرتبط بمزاولة املهام العليا)

في مختلف الوزارات)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.11.681)الصادر في)28)من ذي الحجة)1432
األقسام ورؤساء) في شأن كيفيات تعيين رؤساء) ()2011 نوفمبر) (25(

املصالح باإلدارات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العامة) باملفتشية  التفتيش  بمهام  املكلفين  املوظفين  يحدد عدد 

()14( عشر) أربعة  في  واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة 

موظفا موزعين كما يلي):

- أربعة )4( موظفين يستفيدون من التعويض عن املهام والتعويض 

الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات املصلحة املخولين 

لرئيس قسم باإلدارات املركزية ؛

املهام  عن  التعويض  من  يستفيدون  موظفين   )10( عشرة   -

لحاجات  الخاصة  السيارة  استعمال  عن  الجزافي  والتعويض 

املصلحة املخولين لرئيس مصلحة باإلدارات املركزية.

املادة الثانية

تنسخ مقتضيات القرارين التاليين):

- قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2553.13 الصادر في 5 شوال 1434 

بمهام  املكلفين  املوظفين  عدد  بتحديد   )2013 أغسطس   13(

التفتيش باملفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل ؛

واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  قرار   -

 1436 8 رجب  في  1394.15 الصادر  باملاء رقم  والبيئة، املكلفة 

)27 أبريل 2015( بتحديد عدد املوظفين املكلفين بمهام التفتيش 

باملفتشية العامة للوزارة املكلفة باملاء.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ذي الحجة)1441 )5)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

نظام موظصي اإلدارات العامة


