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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.20.711صادرفي  20من صفر  8( 1442أكتوبر )2020
بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر 
أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا  -كوفيد .19
رئيس الحكومة،
بناء على املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من
رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،املصادق عليه بالقانون
رقم  23.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.60بتاريخ
 5شوال  28( 1441ماي  )2020؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.20.293الصادر في  29من
رجب  24( 1441مارس  )2020بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر
أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا  -كوفيد  19؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.631الصادر في  20من محرم 1442
( 9سبتمبر  )2020بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية
بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا  -كوفيد  19؛
وبالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة االستمرار في اإلجراءات
الالزمة للحد من تف�شي الجائحة مع الحرص على تناسب اإلجراءات
والتدابير املتخذة بمختلف جهات وعماالت وأقاليم اململكة مع تطور
الحالة الوبائية ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ  20من صفر 1442
( 8أكتوبر ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية باملادة الثانية من املرسوم بقانون
املشار إليه أعــاله رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب 1441
( 23مارس  ،)2020تمدد ،من يوم السبت  10أكتوبر  2020في الساعة
السادسة مساء إلى غاية يوم الثالثاء  10نوفمبر  2020في الساعة
السادسة مساء ،مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر
أرجاء التراب الوطني ،املعلن عنها بموجب املرسوم رقم 2.20.293
الصادر في  29من رجب  24( 1441مارس  )2020بإعالن حالة
الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس
كورونا  -كوفيد .19

املادة الثانية
يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ ،في ضوء املعطيات املتوفرة حول
الحالة الوبائية السائدة ،وبتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية،
كافة التدابير املناسبة ،على الصعيد الوطني ،بما يتالءم وهذه
املعطيات.
كما يجوز لوالة الجهات وعمال العماالت واألقاليم ،كل في
نطاق اختصاصه الترابي ،أن يتخذوا ،في ضوء املعطيات نفسها ،وفي
إطار تطبيق مقتضيات املادة الثالثة من املرسوم السالف الذكر
رقم  ،2.20.293كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم
أو جماعة أو أكثر.
املادة الثالثة
ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ،ويسند تنفيذه إلى وزير
الداخلية ووزير الصحة ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  20من صفر  8( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
وزيرالصحة،
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

مرسوم رقم  2.19.722صادرفي  7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020بتغيير
وتتميم املرسوم رقم  2.04.89الصادرفي  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو   )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية
وأسالك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة.
رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع
اآلخر  7( 1425يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية
وأسالك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع
تغييره وتتميمه ،وال سيما املادتين  2و 11منه ؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر )2019
بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  20من رمضان 1441
( 14ماي ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم ،على النحو التالي ،املادتان  2و 11من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو : )2004
«املادة  - .2تضم املؤسسات الجامعية ذات الولوج املفتوح ما يلي :
«  -كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية ؛
«..............................................................................................
«  -كلية أصول الدين ؛
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« - 8تناط بكليات اللغات والفنون والعلوم اإلنسانية مهمة
«تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أسا�سي وتكوين مستمر والقيام
«بجميع أعمال البحث في حقول تخصصات اللغات والفنون والعلوم
«اإلنسانية وامليادين املرتبطة بها ؛
« - 9تناط بكليات اللغات واآلداب والفنون مهمة تلقين التعليم
«العالي في شكل تكوين أسا�سي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال
«البحث في حقول تخصصات اللغات واآلداب والفنون وامليادين
«املرتبطة بها ؛
« - 10تناط بكليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية مهمة تلقين
«التعليم العالي في شكل تكوين أسا�سي وتكوين مستمر والقيام بجميع
«أعمال البحث في حقول تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية
«وامليادين املرتبطة بها ؛
« - 11تناط بكليات العلوم القانونية والسياسية مهمة تلقين

«  -كليات اللغات والفنون والعلوم اإلنسانية ؛

«التعليم العالي في شكل تكوين أسا�سي وتكوين مستمر والقيام بجميع

«  -كليات اللغات واآلداب والفنون ؛

«أعمال البحث في حقول تخصصات العلوم القانونية والسياسية

«  -كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ؛

«وامليادين املرتبطة بها ؛

«  -كليات العلوم القانونية والسياسية ؛

« - 12تناط بكليات االقتصاد والتدبير مهمة تلقين التعليم العالي في

«  -كليات االقتصاد والتدبير ؛

«شكل تكوين أسا�سي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في

«  -كليات العلوم التطبيقية.

«حقل تخصص العلوم االقتصادية والتدبير وامليادين املرتبطة به ؛

«  - 1تناط بكليات اآلداب والعلوم اإلنسانية ....................................
«..........................................................................................................
« - 4تناط بالكليات املتعددة التخصصات  ............والتخصصات
«املرتبطة بها :

« - 13تناط بكليات العلوم التطبيقية مهمة تلقين التعليم العالي
«في شكل تكوين أسا�سي تطبيقي وتكوين مستمر والقيام بجميع
«أعمال البحث التطبيقية في حقول تخصصات الرياضيات التطبيقية

«  -اللغات واآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية واالجتماعية؛

«واملعلوميات والبيانات الضخمة ،والفيزياء والكيمياء وتطبيقاتهما،

«  -الرياضيات..............................................الكون؛

«وعلوم البيولوجيا والجيولوجيا وعلوم الكون ،والذكاء االصطناعي،

«  -العلوم القانونية والسياسية واالقتصادية والتدبير.

«وامليادين املرتبطة بها ؛

«.........................................................................................................

«تناط باملؤسسات الجامعية  ...................بمختلف التخصصات».

6048

الجريدة الرسمية

عدد 20 - 6924فص 20ص (( 20بوتكأ (8أ ((8

«املادة  - .11تضم املؤسسات الجامعية ذات الولوج املحدود ما يلي :

«وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :

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

«  -اإلجازة؛

«..........................................................................................................
«  -املدارس العليا لألساتذة ؛
«  -املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم ؛
«  -املعهد العالي لعلوم الصحة ؛
«  -معهد علوم الرياضة ؛
«  -املدارس العليا للتربية والتكوين ؛
«  -معاهد مهن الرياضة.
« - 1تناط بكليات الطب والصيدلة....................................................

«  -املاستر؛
«  -الدكتوراه.
« - 14تناط بمعاهد مهن الرياضة مهمة تلقين التعليم العالي في شكل
«تكوين أسا�سي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل
«التخصص التابع ملهن الرياضة وامليادين املرتبطة به ؛
«وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :
«  -الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ؛

«..........................................................................................................

«  -اإلجازة ؛

« - 10تناط باملدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم مهمة تلقين

«  -املاستر ؛

«التعليم العالي في شكل تكوين أسا�سي وتكوين مستمر والقيام بجميع
«أعمال البحث في حقول تخصصات الفن والتصميم وامليادين
«املرتبطة بها ؛

«  -الدكتوراه.
«عالوة  ..................................................بمختلف التخصصات».

«وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :
«  -دبلوم في مهن الفنون والتصميم ؛

املادة الثانية
يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

«  -دبلوم املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم ؛

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

«  -اإلجازة املهنية ؛

تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

«  -املاستر املتخصص ؛

وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

«  -الدكتوراه.
«..........................................................................................................
« - 13تناط باملدارس العليا للتربية والتكوين مهمة تلقين التعليم

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين

«العالي في شكل تكوين أسا�سي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف

«البحث في حقل التخصص التابع لعلوم ومهن التربية وامليادين

بالتعليم العالي والبحث العلمي،

«املرتبطة بها ؛

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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مرسوم رقم  2.20.210صادر في  7صفر  25( 1442سبتمبر )2020
بتغييروتتميم املرسوم رقم  2.90.554الصادرفي  2رجب 1411
( 18ینایر   )1991املتعلق باملؤسسات الجامعیة واألحیاء
الجامعیة.
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«املادة  - .1تضم جامعة محمد الخامس بالرباط املؤسسات
«الجامعية التالية :
«  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ؛
«  ...............................................................................؛
«  -املدرسة العليا لألساتذة ؛

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ؛
وعلى امل ــرس ــوم رق ــم  2.90.554الص ــادر ف ــي  2رجـب 1411

«  -املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن ؛
«  -املعهد الجامعي للبحث العلمي ؛
«».......................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

( 18يناير  )1991املتعلق باملؤسسات الجامعية واألحياء الجامعية،
كما وقع تغييره وتتميمه ،والسيما املواد  1و  2و  5و  10و  11و 11

«املادة  - .2تضم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء املؤسسات
«الجامعية التالية :

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

« .......................................................................................................؛
«  -املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن ؛
«  -املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم ؛
«  -املدرسة العليا لألساتذة ؛

وباقتراح من رؤساء الجامعات املعنية ؛

«  -املدرسة العليا لألساتذة  -التعليم التقني».

وبع ــد استط ــالع رأي اللجن ــة الوطني ــة لتنسيق التعلي ــم الع ــالــي

«املادة  - .5تضم جامعة محمد األول بوجدة املؤسسات الجامعية

املجتمعة في  29مارس  2018و  7نوفمبر  2018و  15فبراير 2019
و  28مارس  2019و  17يوليو  2019؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  20من
رمضان  14( 1441ماي ،)2020
رسم ما يلي :
املـادة األولى
تغير وتتمم ،على النحو التالي ،أحكام املواد  1و  2و  5و  10و 11
و  11املكررة من املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.90.554الصادر في
 2رجب  18( 1411يناير : )1991

«التالية :
«  -الكلية املتعددة التخصصات بالناضور ؛
«  ...............................................................................؛
«  -املدرسة العليا للتكنولوجيا ؛
«  -املدرسة العليا للتكنولوجيا بالناضور ؛
«  -املدرسة العليا للتربية والتكوين ؛
«».......................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
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«املادة  - .10تضم جامعة ابن طفيل بالقنيطرة املؤسسات
«الجامعية التالية :
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«املادة  11املكررة -.تضم جامعة الحسن األول بسطات املؤسسات
«الجامعية التالية :

«  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ؛

«  -الكلية املتعددة التخصصات ببرشيد ؛

«  -كلية اللغات واآلداب والفنون ؛

«  -كلية العلوم القانونية والسياسية ؛

«  -كلية العلوم ؛
«  -كلية العلوم القانونية والسياسية ؛
«  -كلية االقتصاد والتدبير ؛
«  -املدرسة الوطنية العليا للكيمياء ؛
« ...............................................................................؛
«  -املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ؛
«  -معهد مهن الرياضة».
«املادة  - .11تضم جامعة ابن زهر بأكادير املؤسسات الجامعية
«التالية :
«  ............................................................................... -؛
«  -الكلية املتعددة التخصصات بتارودانت ؛
«  -الكلية املتعددة التخصصات بالسمارة ؛
«  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ؛
«  -كلية العلوم ؛
«  -كلية الشريعة ؛
«  -كلية الطب والصيدلة ؛
« ...............................................................................؛
«  -كلية العلوم التطبيقية آيت ملول ؛
«  -كلية االقتصاد والتدبير بكلميم ؛
«  -كلية الطب والصيدلة بالعيون ؛

«  -كلية االقتصاد والتدبير ؛
«  -كلية اللغات والفنون والعلوم اإلنسانية ؛
«».......................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
يستمر العمل بمختلف أسالك ومسالك التكوين املعتمدة وباقي
التكوينات األخرى التي يتم تلقينها باملدرسة العليا لألساتذة  -التعليم
التقني بالرباط وباملدرسة العليا للفنون التطبيقية بالدار البيضاء
وبكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وبكلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بالقنيطرة وبكلية العلوم الشرعية بالسمارة وبكلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات إلى حين استيفاء
آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
تسلم الشهادات الوطنية املطابقة لألسالك واملسالك املشار إليها
في الفقرة األولى أعاله ،من قبل املؤسسات الجامعية املعنية في ظل
تسمياتها الجديدة.
املادة الثالثة
يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،ويعمل به ابتداء
من السنة الجامعية .2020 - 2019
وحرر بالرباط في  7صفر  25( 1442سبتمبر .)2020

« ...............................................................................؛
«  -املدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم ؛
«  -املدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات ؛
«  -املدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة ؛
«  -املدرسة العليا للتربية والتكوين ؛
«».......................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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مرسوم رقم  2.20.684صادرفي  12من صفر  30( 1442سبتمبر )2020
باملوافقة على اقتراض دولي بواسطة سندات بمبلغ قدره
اإلسمي اإلجمالي مليارأورو.
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املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من صفر  30( 1442سبتمبر .)2020

رئيس الحكومة،
بناء على قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع اآلخر 1441
( 13ديسمبر  ،)2019وال سيما املادة  43منه ؛
وعلى قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  2020الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.72بتاريخ  4ذي الحجة 1441
( 25يوليو  )2020؛
وعلى املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر في  13من شعبان 1441
( 7أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية ،املصادق
عليه بالقانون رقم  26.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.61
بتاريخ  27من شوال  19( 1441يونيو  )2020؛
وعلى قانون املالية لسنة  1982رقم  26.81الصادر بتنفيذه
الظهي ــر الش ـ ــري ــف رق ــم  1.81.425بت ـ ــاريـ ــخ  5ربي ــع األول 1402
(فاتح يناير  ،)1982وال سيما الفصل  41منه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على العقود امللحقة بأصل هذا املرسوم والتي تشمل عقد
التسلم النهائي املبرم بتاريخ  10صفر  28( 1442سبتمبر  )2020بين
اململكة املغربية من جهة و  Barclays Bank PLCوBNP Paribas
و  J.P. Morgan Securities plcو Natixisمن جهة أخرى وكذا عقد الخدمة
املالية بين اململكة املغربية من جهة و Citibank N.A., London Branch
و  Citigroup Global Markets Europe AGمن جهة أخرى وعقد االلتزام
األحادي املبرمين بتاريخ  12من صفر  30( 1442سبتمبر  ،)2020من
أجل إصدار اقتراض دولي بواسطة سندات بمبلغ قدره اإلسمي اإلجمالي
مليار أورو من شطرين .الشطر األول بمبلغ قدره  500مليون أورو
في شكل سندات إسمية تستحق عليه فائدة سعرها  %1,375في السنة
بثمن إصدار يعادل  %99,374ويحل أجله في  30مارس  .2026الشطر
الثاني بمبلغ قدره  500مليون أورو في شكل سندات إسمية تستحق
عليه فائدة سعرها  %2في السنة بثمن إصدار يعادل  %98,434ويحل
أجله في  30سبتمبر .2030

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة  رقم  2287.20صادر
في  13من محرم  2( 1442سبتمبر  )2020بتغييرالقراراملشترك
لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير 
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1368.20الصادر في
 4شوال  27( 1441ماي  )2020القا�ضي بتطبيق تدبير وقائي
نهائي على واردات صفائح الصلب املدرفلة بالحرارة.
وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار املشترك لوزير الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة رقم  1368.20الصادر في  4شوال  27( 1441ماي )2020
القا�ضي بتطبيق تدبير وقائي نهائي على واردات صفائح الصلب
املدرفلة بالحرارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
ينسخ ويعوض امللحق املرفق بالقرار املشترك املشار إليه أعاله
رقم  1368.20الصادر في  4شوال  27( 1441ماي  ،)2020بامللحق املرفق
بهذا القرار املشترك.
املادة الثانية
ال يطبق الرسم اإلضافي ،املنصوص عليه في القرار املشترك
رقم  1368.20املشار إليه أعاله ،على الواردات التي تثبت سندات
نقلها ،املحررة قبل دخول هذا القرار املشترك حيز التنفيذ ،أن
البضائع املشمولة بتلك السندات كانت منذ تصديرها موجهة مباشرة
وبصفة حصرية إلى املغرب.
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املادة الثالثة

يسند إلى املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة
تطبيق هذا القرار املشترك الذي يدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من محرم  2( 1442سبتمبر .)2020
وزير الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر والرقمي،

وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

*
*

*

«امللحق
«الئحة الدول النامية املعفاة من الرسم اإلضافي النهائي على
«واردات صفائح الصلب املدرفلة بالحرارة
«جنوب أفريقيا ،ألبانيا ،أنغوال ،أنتيغوا وباربودا،اململكة
«العربية السعودية ،األرجنتين ،أرمينيا ،مملكة البحرين ،بنغالديش،
«بربادوس ،بليز ،البنين ،بوليفيا ،بوتسوانا ،البرازيل ،بروناي
«دار السالم ،بوركينافاسو ،بوروندي ،كمبوديا ،الكاميرون ،الرأس
«األخضر ،الشيلي ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،ساحل العاج،
«كوبا ،جيبوتي ،دومينيكا ،السلفادور ،اإلمارات العربية املتحدة،
«اإلكوادور ،جمهورية مقدونيا الشمالية ،فيجي ،الغابون ،غامبيا،
«جورجيا ،غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا بيساو ،غيانا،
«هايتي ،هندوراس ،جزر سليمان ،الهند ،اندونيسيا ،جامايكا،
«األردن ،كازخستان ،كينيا ،الكويت ،ليسوتو ،مدغشقر ،ماليزيا،
«املاالوي ،جزر املالديف ،مالي ،موريشيوس ،موريتانيا ،املكسيك،
«جمهورية مولدوفا ،منغوليا ،الجبل األسود ،املوزامبيق ،ميانمار،
«ناميبيا ،النيبال ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجيريا ،عمان ،أوغندا،
«باكستان ،البنما ،بابوا غينيا الجديدة ،باراغواي ،بيرو ،الفلبين،
«قطر ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،جمهورية الكونغو الديمقراطية،
«جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  ،الجمهورية الدومنيكية ،
«جمهورية خير غيز ،رواندا ،سانت لوسيا ،سانت كيتس ونيفيس،
«سانت فنست وجزر غرينادين ،ساموا ،السنغال ،سيراليون،
«سنغافورة ،سريالنكا  ،سورينام ،ايسواتينى ،طاجيكستان ،تنزانيا،
«التشاد ،توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،األوروغواي،
«فانواتو ،جمهورية فنزويال البوليفارية ،فيتنام  ،اليمن ،زامبيا
«وزيمبابوي».
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قرار مشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير الصناعة
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم  2323.20صادر في
 18من محرم  7( 1442سبتمبر  )2020تحدد بموجبه الحدود
القصوى القطاعية للفظ أو إطالق أو رمي امللوثات في الهواء
واملتأتية من أنشطة قطاع السيراميك.
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
ووزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
بناء على املرسوم رقم  2.09.631الصادر في  23من رجب 1431
( 6يوليو  )2010تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ املواد امللوثة
في الهواء وإطالقها ورميها واملتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات
مراقبة هذه االنبعاثات ،ال سيما املادة  5منه،
قررا ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا للمادة  5من املرسوم رقم  2.09.631السالف الذكر،
تحدد في الجدول امللحق بهذا القرار الحدود القصوى القطاعية
للفظ أو إطالق أو رمي امللوثات في الهواء واملتأتية من أنشطة قطاع
السيراميك.
املادة الثانية
تحتسب نتائج القياسات التي تنجز ألجل التأكد من احترام الحدود
القصوى القطاعية للفظ أو إطالق أو رمي امللوثات في الهواء واملتأتية
من أنشطة قطاع السيراميك ،وفق الشروط النظامية العادية لدرجة
الحرارة ( 273كلفين) والضغط ( 1013هيكتو باسكال) ونسبة
األوكسجين ( )%10بعد خصم بخار املاء.
املادة الثالثة
أثناء عمليات املراقبة ،تعتبر معدالت نتائج القياسات مطابقة
للحدود القصوى القطاعية ،املحددة بموجب هذا القرار ،إذا كانت
تقل عن هذه الحدود القصوى أو تعادلها .
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  18من محرم  7( 1442سبتمبر .)2020
وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضروالرقمي،

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيزرباح.

اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

*
*

*
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نصوص خاصة
تعيين مقرر عام لدى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
بموجب املرسوم رقم  2.20.601الصادر في  14من محرم 1442
( 3سبتمبر : )2020
 يعفى ،ابتداء من  29يوليو  ،2019السيد محمد نباوي من مهاماملقرر العام للجنة الوطنية للطلبيات العمومية ،وذلك بناء على
استقالته ؛
 يعين ،ابتداء من فاتح يوليو  ،2020السيد محمد زهير بوعقيلمقررا عاما للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
مرسوم رقم  2.20.590صادر في  6صفر  24( 1442سبتمبر )2020
باإلذن بالتراجع عن نزع ملكية القطعتين األرضيتين الحاملتين
للرقمين  1و  4الواردتين في املرسوم رقم  2.18.320الصادر في
 13من رمضان  29( 1439ماي  )2018باإلعالن أن املنفعة
العامة تق�ضي بالقيام بأشغال تثليت الخط الحديدي الرابط
بين الدارالبيضاء والقنيطرة بين ن.ك  48.080و ن.ك 48.270
بجماعة بوزنيقة بإقليم بنسليمان وبنزع ملكية القطع األرضية
الالزمة لهذا الغرض.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعل ــى امل ــرسـ ــوم رقـ ــم  2.82.382الصـ ــادر فـ ــي  2رج ــب 1403
( 16أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.18.320الصادر في  13من
رمضان  29( 1439ماي  )2018بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام
بأشغال تثليت الخط الحديدي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة
بين ن.ك  48.080و ن.ك  48.270بجماعة بوزنيقة بإقليم بنسليمان
وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض ؛
وحيث إنه تقرر التراجع عن نزع ملكية القطعتين األرضيتين
الحاملتين للرقمين  1و  4املنزوعة ملكيتهما بموجب املرسوم املذكور
رقم  2.18.320الصادر في  13من رمضان  29( 1439ماي  )2018؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد  
استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التراجع عن نزع
ملكية القطعتين األرضيتين الحاملتين للرقمين  1و  4الواردتين في
الجدول امللحق باملرسوم رقم  2.18.320املشار إليه أعاله الصادر في
 13من رمضان  29 ( 1439ماي  )2018والواقعتين بجماعة بوزنيقة
بإقليم بنسليمان.
املادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  6صفر  24( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

مرسوم رقم  2.20.632صادر في  6صفر   24( 1442سبتمبر )2020
باإلذن بإجراء مقايضة عقارية بمعدل بين الدولة (امللك
الغابوي) والسيدة «هربازسناء» بإقليم الحوز.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  20من ذي الحجة 1335
( 10أكتوبر  )1917املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما
وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017في شأن اختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للخبرة املنعقد بتاريخ
 10نوفمبر  2017بمقر عمالة إقليم الحوز لتحديد القيمة التجارية
للعقار الغابوي ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للخبرة املنعقد بتاريخ
 21ماي  2018بمقر عمالة إقليم الحوز لتحديد القيمة التجارية
للعقار املقترح للمقايضة العقارية ؛
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وعلى محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للخبرة املنعقد بتاريخ
 8ماي  2019بمقر عمالة إقليم ميدلت لتحديد القيمة التجارية للعقار
املقترح للمقايضة العقارية ؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات وبعد استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن بإجراء مقايضة عقارية بمعدل للقطعة األرضية التابعة
لغابة أوريكة ،موضوع الرسم العقاري عدد  ،65/14132البالغ
ً
ً
مساحتها  26آرا و  62سنتيارا ،والواقعة بجماعة ستي فاطمة بإقليم
الحوز ،مقابل القطعتين األرضيتين املقترحتين من طرف السيدة
ً
«هرباز سناء» البالغ مساحتهما اإلجمالية  3هكتارات و  97آرا و 86
سنتيارا ،موضوع الرسمين   العقاريين عدد ( 65/22310مساحته
ً
ً
 35آرا و  46سنتيارا ) بإقليم الحوز وعدد ( 42/16799مساحته
ً
ً
 3هكتارات و  62آرا و  40سنتيارا) بإقليم ميدلت.
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املادة الثانية
تدفع السيدة «هرباز سناء» مبلغا قدره  120.182,00درهما الذي
يمثل الفرق في القيمة التجارية للقطع األرضية املعنية باملقايضة
العقارية إلى صندوق إعادة توظيف أمالك الدولة (سطر املياه
والغابات) .
املادة الثالثة
يحرر عقد إثبات هذه املقايضة استنادا إلى هذا املرسوم الذي
ينشر بالجريدة الرسمية.

وقد رسمت حدود القطع األرضية املذكورة أعاله في التصاميم
التجزيئية املضافة إلى أصل هذا املرسوم.

وحرر بالرباط في  6صفر  24( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

مرسوم رقم  2.20.638صادرفي  6صفر   24( 1442سبتمبر  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث منطقة صناعية
بجماعة سبت الزينات بعمالة طنجة  -أصيلة بوالية جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة (املرحلة الثالثة) وبنزع ملكية
القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  24يوليو إلى  26سبتمبر  2019؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،وبعد استشارة وزير الداخلية ،وبعد موافقة وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث منطقة صناعية بجماعة سبت الزينات بعمالة طنجة  -أصيلة بوالية جهة طنجة -
تطوان  -الحسيمة (املرحلة الثالثة).
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ،ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول أسفله ،واملرسومة حدودها في املخططات التجزيئية ذات
األرقام  1و  2و  3و  4امللحقة بأصل هذا املرسوم :
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رقم
القطعة
بالتصميم

تعيين األمالك
ومراجعها
العقارية

أسماء وعناوين املالك أو املفترض أنهم املالك
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الساكنون بمدشر دار اللماعي جماعة الزينات قيادة
العوامة – عمالة طنجة أصيلة.
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املادة الثالثة - .يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة ومدير أمالك الدولة ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  6صفر   24( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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مرسوم رقم  2.20.647صادر في  6صفر   24( 1442سبتمبر  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع حدود امللك
العمومي السككي بين ن.ك  216.000و ن.ك  218.400نتيجة تثنية خط السكة الحديدية بين سيدي بوعثمان ومراكش
وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة الجبيالت بإقليم الرحامنة.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  8مارس إلى  8ماي  2017بمكاتب جماعة الجبيالت بإقليم الرحامنة ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع حدود امللك العمومي السككي بين ن.ك  216.000و ن.ك  218.400نتيجة تثنية
خط السكة الحديدية بين سيدي بوعثمان ومراكش بجماعة الجبيالت بإقليم الرحامنة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000
امللحق بأصل هذا املرسوم :
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مساحتها
أرقام
القطع
األرضية
بالتصميم

مراجعها
العقارية

أسماء وعناوين املالكين أو املفروض أنهم املالكين

س آر

ه

مالحظات
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 - 80محمد أبو الهاب بن عمر بنسبة 6289920/10080

املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  6صفر   24( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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مرسوم رقم  2.20.648صادرفي  6صفر  24( 1442سبتمبر )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء محطة هيدرولوجية
في إطاربناء سد سيدي عبد الله وبنزع ملكية القطعة األرضية الحبسية الالزمة لهذا الغرض بإقليم تارودانت
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  24أبريل  إلى  24يونيو  2019بجماعة إيموالس بإقليم تارودانت ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء  محطة هيدرولوجية في إطار بناء سد سيدي عبد الله بجماعة إيموالس بإقليم تارودانت.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية الحبسية املبينة في الجدول رفقته واملعلم عليها باللون األحمر في التصميم
التجزيئي ذي املقياس  1/1000املضاف إلى أصل هذا املرسوم :
بناء محطة هيدرولوجية في إطاربناء سد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت
رقم
الحساب
15

اسم وعنوان املالك أو املفروض أنه املالك
األحباس دوارافسيو جماعة إيموالس قيادة تملوكت إقليم تارودانت

رقم
القطعة

رقم
التصميم

املرجع العقاري

نوعية التربة

30

1

غيرمحفظة

حمرية بورية

املساحة
آر

س

01

57

املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  6صفر   24( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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مرسوم رقم  2.20.649صادر في  6صفر  24( 1442سبتمبر )2020
بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية الطريق الوطنية
رقم  1من ن.ك  234+700إلى ن.ك  258+000بجماعتي القنيطرة
وسيدي الطيبي بإقليم القنيطرة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.17.340الصادر في  8شوال 1438
( 3يوليو  )2017بإعالن ان املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق
الوطنية رقم  1من ن.ك  234+700إلى ن.ك  258+000بعمالة سال
وإقليم القنيطرة ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تجدد ،وفقا ملقتضيات الفصل  7من القانون رقم  7.81املشار
إليه أعاله ،املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية الطريق الوطنية رقم 1
من ن.ك  234+700إلى ن.ك  258+000بجماعتي القنيطرة وسيدي
الطيبي ،وذلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس
 1/100.000امللحق بأصل هذا املرسوم.
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قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  2289.20صادر في  24من
ذي القعدة  16( 1441يوليو   )2020بتعيين آمر مساعد
بالصرف.
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.413الصادر في  11من ذي القعدة 1441
( 3يوليو  )2020املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين رئيس املختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بوزارة
الطاقة واملعادن والبيئة آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات
املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية املختبر الوطني للدراسات ورصد
التلوث املعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.
املادة الثانية
املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري
لدى وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1021.16
الصادر في  30من جمادى األول  10( 1437مارس  )2016بتعيين آمر
مساعد بالصرف.
وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020

املادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  6صفر  24( 1442سبتمبر .)2020

اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  2290.20صادر في
 24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتعيين آمرمساعد
بالصرف ونائب عنه.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
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الجريدة الرسمية

وعلى املرسوم رقم  2.20.413الصادر في  11من ذي القعدة 1441
( 3يوليو  )2020املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
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املادة الثالثة
تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف
املشار إليه أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
املادة الرابعة

املادة األولى
يعين الكاتب العام لقطاع البيئة آمرا مساعدا لصرف االعتمادات
املفوضة إليه من لدن وزير الطاقة واملعادن والبيئة من امليزانية
العامة لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2246.14
الصادر في  25من ربيع األول  27( 1435يناير  )2014بتعيين آمر
مساعد بالصرف ونائب عنه.

املادة الثانية
إذا تغيب الكاتب العام لقطاع البيئة أو عاقه عائق ناب عنه مدير
الشراكة والتواصل والتعاون بوزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرارلوزيرالطاقة واملعادن والبيئة رقم  2291.20صادرفي  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتعيين آمرين
مساعدين بالصرف ونواب عنهم

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة ،كما وقع
تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.413الصادر في  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو  )2020املتعلق باختصاصات وزير الطاقة
واملعادن والبيئة ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي آمرين مساعدين لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير الطاقة
واملعادن والبيئة من امليزانية العامة لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة :
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املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي
يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  1636.18الصادر في  30من رجب  17( 1439أبريل )2018
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف.
وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرارلوزيرالطاقة واملعادن والبيئة رقم  2292.20صادرفي  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو  )2020بتعيين آمرين
مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.413الصادر في  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو  )2020املتعلق باختصاصات وزير الطاقة
واملعادن والبيئة ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزير الطاقة واملعادن والبيئة من امليزانية العامة لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة :
اآلمرون املساعدون
بالصرف

النواب

مدير البرامج واإلنجازات
بمديرية البرامج واإلنجازات

املحاسبون املكلفون
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املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي
يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرارات التالية :
 القرار رقم  3964.15الصادر في  12من صفر  24( 1437نوفمبر  )2015بتعيين آمر مساعد بالصرف. القرار رقم  2695.18الصادر في  11من ذي القعدة  25( 1439يوليو  )2018بتعيين آمر مساعد بالصرف ؛ القرار رقم  200.19الصادر في  9ربيع اآلخر  17( 1440ديسمبر  )2018بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم ؛وحرر بالرباط في  24من ذي القعدة  16( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الصحة رقم  2315.20صادر في  6ذي الحجة 1441
( 27يوليو  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم  384.20الصادر في
 6ربيع اآلخر  3( 1441ديسمبر  )2019بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونواب عنهم.

املحاسبان
االختصاص
النواب
اآلمرون املساعدون بالصرف
املكلفان
الترابي
مجموع تراب مديرة املركز الوطني لتحاقن الدم أبه ــاي محم ــد األغ ـظ ــف ،الخازن الوزاري
املتصرف من الدرجة األولى لدى وزارة الصحة
ومبحث الدم.
اململكة
بنفس املركز.
.............................. ............................................... .............................................................
كذلك
كذلك
كذلك

وزير الصحة،

املسؤولة عن املركز الوطني ملحاربة ............................................
التسممات.
مديرة املركز الجهوي لتحاقن الدم السيد نور الدين بودرى،
املتصرف من الدرجة
بالدارالبيضاء.
الثانية بنفس املركز.

وبناء على املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

خازن عمالة
الدارالبيضاء
مركز -غرب

املادة الثانية

بعد االطالع على القرار رقم  384.20الصادر في  6ربيع اآلخر 1441
( 3ديسمبر  )2019بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم ؛

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

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويسري مفعوله إلى غاية
 31ديسمبر  2020وينسخ القرار رقم  4307.12الصادر في  25من
محرم  10( 1434ديسمبر  )2012بتعيين آمر مساعد بالصرف
ونائبة عنه.
وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  384.20بتاريخ  6ربيع اآلخر  3( 1441ديسمبر : )2019
«املادة األولى  -.يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول بعده
«األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
«املفوضة إليهم من لدن وزير الصحة من امليزانية العامة لوزارة
«الصحة وكذا الحساب الخصو�صي للخزينة الحامل عنوان «الحساب
«الخاص بالصيدلية املركزية» :

قرار لوزير الصحة رقم  2316.20صادر في  6ذي الحجة 1441
( 27يوليو   )2020بتغيير القرار رقم  385.20الصادر في
 6ربيع اآلخر  3( 1441ديسمبر  )2019بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونواب عنهم.
وزير الصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  385.20الصادر في  6ربيع اآلخر 1441
( 3ديسمبر  )2019بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم ؛
وبناء على املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة ؛
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قرر ما يلي :

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  385.20بتاريخ  6ربيع اآلخر  3( 1441ديسمبر : )2019
«املادة األولى  -.يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول بعده،
«كل حسب اختصاصه ،األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا
«عنهم لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق الدولة
«املسير بصورة مستقلة :
االختصاص
الترابي

اآلمرون املساعدون بالصرف

املحاسبان
املكلفان

النواب

مجموع تراب مديرة املركز الوطني لتحاقن الدم السيد أبهاي محمد األغظف ،الخازن الوزاري
املتصرف من الدرجة األولى لدى وزارة الصحة
ومبحث الدم.
اململكة
بنفس املركز.
كذلك

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

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

كذلك

مديراملعهد الوطني للصحة.

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

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

كذلك

مديرة املركز الجهوي لتحاقن الدم السيد نور الدين بودرى،
املتصرف من الدرجة
بالدارالبيضاء.
الثانية بنفس املركز.

خازن عمالة
الدارالبيضاء
مركز -غرب

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  3808.18بتاريخ  7ربيع األول  15( 1440نوفمبر : )2018
«املادة األولى  -.يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي
«األوالن آمرين مساعدين بالصرف واآلخران نائبين عنهما لتنفيذ
«العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق الدولة املسير
«بصورة مستقلة كل حسب اختصاصه كما هو مبين في الجدول بعده :
بيان املرفق

اآلمران املساعدان
بالصرف

مديرية األدوية رئيسة قسم املختبر الوطني  -رئيس مصلحة التجارب البيولوجية الخازن الوزاري
لدى وزارة الصحة
ملراقب ــة األدوي ــة بمــدي ــري ــة بنفس املديرية.
والصيدلة
األدوية والصيدلة.
املدرسة
الوطنية
للصحة
العمومية

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

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

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

(الباقي ال تغيير فيه).
املادة الثانية

املادة الثانية
ينشرهذا القرار بالجريدة الرسمية ويسري مفعوله إلى غاية
 31ديسمبر .2020

النائبان

املحاسب املكلف

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ذي الحجة  13( 1441أغسطس .)2020

وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020

اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

قرار لوزير الصحة رقم  2313.20صادر في  23من ذي الحجة 1441
( 13أغسطس  )2020بتغيير القرار رقم  3808.18الصادر في
 7ربيع األول  15( 1440نوفمبر  )2018بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونائبين عنهما.
وزير الصحة،

قرار لوزير الصحة رقم  2314.20صادر في  23من ذي الحجة 1441
( 13أغسطس  )2020بتغيير القرار رقم  3809.18الصادر في
 7ربيع األول  15( 1440نوفمبر  )2018بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونواب عنهم.
وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم  3808.18الصادر في  7ربيع األول 1440
( 15نوفمبر  )2018بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونائبين عنهما ؛

بعد االطالع على القرار رقم  3809.18الصادر في  7ربيع األول 1440
( 15نوفمبر  )2018بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم ؛

وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة ؛

وبناء على املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  3809.18بتاريخ  7ربيع األول  15( 1440نوفمبر : )2018

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3678.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019

«املادة األولى  -.يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول بعده
«األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
«املفوضة إليهم من لدن وزير الصحة من امليزانية العامة لوزارة
«الصحة وكذا الحساب الخصو�صي للخزينة الحامل عنوان «الحساب
«الخاص بالصيدلية املركزية» :

«الجدول امللحق

االختصاص
الترابي

اآلمرون املساعدون بالصرف

النواب

املحاسب املكلف

مجموع تراب .............................. ............................................... ...............................................................
اململكة
.............................. ...............................................

املفوض إليهم

النواب

االختصاص الترابي

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

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

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

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

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

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

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

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

السيد موحى عكي ،مدير املركز
االستشفـ ــائ ــي اإلقليم ــي بسيـ ــدي
قاسم بالنيابة.

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

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

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

جهة
الرباط  -سال -
القنيطرة
جهة
الرباط  -سال -
القنيطرة

إقليم الخميسات
إقليم سيدي قاسم

كذلك

مديراملوارد البشرية

كذلك

رئيس ــة قس ــم املختبر ال ــوطني ملراقب ــة رئي ــس مصلح ــة التج ــارب الخازن الوزاري
البيولوجية بنفس املديرية لدى وزارة الصحة
األدوية بمديرية األدوية والصيدلة.

كذلك

مديرالتجهيزات والصيانة

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

املادة الثانية

كذلك

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

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

(الباقي ال تغيير فيه).

وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020

(الباقي ال تغيير فيه).
املادة الثانية
ينشرهذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ذي الحجة  13( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

قرار لوزير الصحة رقم  2310.20صادر في  6ذي الحجة 1441
( 27يوليو   )2020بتغيير القرار رقم  3678.19الصادر في
 11من صفر   10( 1441أكتوبر   )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،

اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

قرار لوزير الصحة رقم  2311.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتغيير القرار رقم  3685.19الصادر في
 11من صفر   10( 1441أكتوبر   )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير الصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3685.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :

بعد االطالع على  القرار رقم  3678.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املادة األولى

وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3685.18بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
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قرر ما يلي :

«الجدول امللحق
املفوض إليهم

االختصاص الترابي

............................ ........................................... .............................
............................
إقليم موالي يعقوب .......... ...........................................
جهة فاس  -مكناس

املـادة األولـى

النواب

جهة فاس  -مكناس ........................... ...........................................

إقليم صفرو
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............................
الدكتور ادريس ناجي ،مندوب ..........
وزارة الصحة بإقليم صفرو
بالنيابة.

يفـوض إلى السيد جمال الشعراني ،العامل مدير تنمية الكفاءات
والتحول الرقمي بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية
على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر
الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات
داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية

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

(الباقي ال تغيير فيه).
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

يفـوض إلى السيد جمال الشعراني اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الداخلية على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات
وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة
على جميع الوثائق الحسابية في إطار ميزانية التسيير لوزارة الداخلية
املتعلقة بدعم مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي.

وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

ق ــرارلوزيرالداخلية رقم  2317.20صادرفي  19من محرم 1442
( 8سبتمبر )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

ق ــرارلوزيرالداخلية رقم  2318.20صادرفي  19من محرم 1442
( 8سبتمبر )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

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

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،
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قرر ما يلي :

املادة الثانية
املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد محمد القدميري ،العامل مدير املؤسسات
املحلية بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على
جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة
للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة
ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

ق ــرارلوزيرالداخلية رقم  2319.20صادرفي  19من محرم 1442
( 8سبتمبر )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املـادة األولـى
يفـوض إلى السيد يونس القاسمي ،العامل امللحق بوزارة الداخلية،
مدير التنقالت الحضرية والنقل بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير الداخلية على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له
بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته
للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

ق ــرارلوزيرالداخلية رقم  2320.20صادرفي  19من محرم 1442
( 8سبتمبر )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،
قرر ما يلي :
املـادة األولـى
يفـوض إلى السيد عبد هللا ناصيف ،العامل امللحق باإلدارة
املركزية لوزارة الداخلية ،مدير تدبير املخاطر الطبيعية بالنيابة،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق
املتعلقة باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين
واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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ق ــرارلوزيرالداخلية رقم  2321.20صادرفي  19من محرم 1442
( 8سبتمبر )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974والسيما الفصل  20منه ؛
وعلى القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية
وإص ــالح اإلدارة رق ــم  1481.20الصـ ــادر ف ــي  10شـ ــوال 1441
( 2يونيو  )2020في شأن إعادة توزيع املوظفين املنتسبين مليزانية
مجالس العماالت واألقاليم بين هذه املجالس ومصالح اإلدارة الترابية
التابعة لوزارة الداخلية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،
قرر ما يلي :
املـادة األولـى
يفـوض إلى السيد محمد أخياط مدير املوارد البشرية بالنيابة،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق املتعلقة
باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين للقيام
بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
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ق ــرارلوزيرالداخلية رقم  2322.20صادرفي  19من محرم 1442
( 8سبتمبر )2020بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،
قرر ما يلي :
املـادة األولـى
يفـوض إلى السيد بدر عبد الحفيظ عفيف مدير الشؤون القانونية
واملنازعات بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على
جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة
للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة
ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

املادة الثانية

يفـوض إلى السيد محمد أخياط اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير
الداخلية على جميع الوثائق املتعلقة بإعادة توزيع املوظفين املنتسبين
مليزانية مجالس العماالت واألقاليم بين هذه املجالس ومصالح اإلدارة
الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

يفـوض إلى السيد بدر عبد الحفيظ عفيف املصادقة على
الصفقات املتعلقة باألشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها،
املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.

املادة الثالثة

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  19من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وحرر بالرباط في  19من محرم  8( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2348.20صادر في
 22من محرم  11( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4624
للسيد نوفل حن�شي الحامل لدرجة املاسترفي الهندسة املعمارية مسلمة
من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا
بتاريخ  30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة بني مالل.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2349.20صادر في
 25من محرم  14( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4625
للسيد زياد شعيرات الحامل لدرجة املاسترفي الهندسة املعمارية مسلمة
من الجامعة الوطنية للبناء والهندسة املعمارية بكييف بأوكرانيا بتاريخ
 30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
الرباط.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2350.20صادر في
 26من محرم  15( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4626
للسيدة صوفيا الغزولي الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من Odessa State Academy of Civil Engineering and
 Architectureبأوديسا  -أوكرانيا بتاريخ  2يوليو  ،2018أن تحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة خنيفرة.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2351.20صادر في
 26من محرم  15( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4627
للسيد املهدي بركات الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف -
أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2017أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة مراكش.
*
*

*
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2352.20صادر في
 25من محرم  14( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4628
للسيدة نجوى سعدي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم
م ــن املدرس ــة العلي ــا للهندس ــة املعماري ــة بال ــدار البيض ــاء بتــاري ــخ
 14مارس  ،2019أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة
الناضور.
قرار لوالـي جهـة العيون  -الساقية الحمراء رقم  2238.20صادر في
 16من ذي الحجة  6( 1441أغسطس  )2020باملوافقة على
قرار عامل إقليم طرفاية املتعلق بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية أمكريو.
والي جهـة العيون  -الساقية الحمراء،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف   رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23ديسمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم طرفاية املتضمن إقرار مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية أمكريو (املخطط رقم .)AULSH/04/2019
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالعيون في  16من ذي الحجة  6( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عبد السالم بكرات.

*
* *
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الجريدة الرسمية

قرار لعامل إقليم طرفاية بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية أمكريو
عامل إقليم طرفاية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من ذي الحجة 1379
( 25يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية ،كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على موافقة وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات بتاريخ  16أكتوبر  2019؛
وعل ــى رأي ممث ــل وزارة التجهي ــز والنق ــل والل ــوجيستي ــك وامل ــاء
بتاريخ  5سبتمبر  2019؛
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم سطات بإقرار مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أوالد امحمد (املخطط
رقم .)AUS02/2019
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالدار البيضاء في  11من محرم  31( 1442أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعيد احميدوش.

*

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة الطاح خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  30ديسمبر  2019؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  29نوفمبر إلى  28ديسمبر 2019
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية أمكريو (املخطط
رقم  )AULSH/04/2019امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
قرار لوالـي جهـة الدار البيضاء  -سطات رقم  2312.20صادر في
 11من محرم  31( 1442أغسطس  )2020باملوافقة على قرار
عامل إقليم سطات بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركزجماعة أوالد امحمد.
والي جهة الدارالبيضاء  -سطات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف   رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر   في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،

* *
قرار لعامل إقليم سطات بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة أوالد امحمد
عامل إقليم سطات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من ذي
الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية،
كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء بسطات بتاريخ  21مارس  2019؛
وعلى موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات بسطات بتاريخ  2أبريل  2019؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة أوالد امحمد خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  10أكتوبر  2019؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  11أكتوبر  2019إلى غاية
 9نوفمبر  2019بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أوالد
امحمد (املخطط رقم  )AUS02/2019امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

