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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب
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نص صععامة

يلصادعيلبح1ي.ع-عيملن عيملؤقتعلصادعيلبري1عيلصغيرعترعيملحاأةع
يلشاطئاةعيلصغيرةعباملنطقةعيلبح1يةعيملأ يجدةعماعبينع

أتسعكبدينةعريلسعادية.
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2496.20 صادر في 24 من صفر 1442 )12 أكتوبر 2020( يتعلق 
 )Venus باملنع املؤقت لصيد البرير الصغير أو املحارة الشاطئية الصغيرة
)gallina ou Chamelea gallina باملنطقة البحرية املتواجدة ما بين 
 ......................................................................... 6211رأس كبدانة والسعيدية.

غيرع ريلهج1ةع يملغ91اةع باململكةع يبجانبع رإقامةع دخ  ع
يملش1رعة.ع-عنص صعتطباقاة.

1442 صفــــر  مــــن   26 فـــــي  صـــــادر   2557.20 رقــــم  الداخليـــــة  لـــوزيـــــــر   قـــرار 
وشكلها  التنقل  وثيقة  تسليم  شروط  بتحديد   )2020 أكتوبر   14(
 ............................................................................................... 6211ومضمونها.

1442 صفــــر  مــــن   26 فـــــي  صـــــادر   2558.20 رقــــم  الداخليـــــة  لـــوزيـــــــر   قـــرار 

 ............................. 6213)14 أكتوبر 2020( بتحديد بيانات بطاقة التسجيل.

 1442 صفــــر  مــــن   26 فـــــي  صـــــادر   2559.20 رقــــم  الداخليـــــة  لـــوزيـــــــر  قـــرار 

 ................................ 6214)14 أكتوبر 2020( بتحديد بيانات بطاقة اإلقامة.

نص صعخاصة

إقلامعيلفحصع-عتنج1ة.ع-عنزععملكاةعقطعأينعتأضيأين.

 )2020 أكتوبر   6(  1442 صفر  من   18 في  صادر   2.20.653 رقم   مرسوم 

الحديدي  الخط  محرم  بتوسيع  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

الرابط بين طنجة وطنجة امليناء املتوسطي عند ن.ك 32 وبنزع ملكية 

القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض بجماعة القصر الصغير 

 .......................................................................... 6216بإقليم الفحص - أنجرة.
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إقلامعيلقناط1ة.ع-عنزععملكاةعقطعأينعتأضيأين.

مرسوم رقم 2.20.654 صادر في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020(  بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغا  بناء مركزين ملعدات التشوير 

املرتبطة بالخط الفائق السرعة عند ن.ك 147.300 و ن.ك 149.100 

ملكية  وبنزع  وفاس  البيضاء  الدار  بين  الرابط  السككي  الخط  من 

السفلية  عامر  بجماعة  الغرض  لهذا  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين 

6216بإقليم القنيطرة....................................................................................... 

إقلامعخ1يبكة.ع-عنزععملكاةعقط عتأضاة.

مرسوم رقم 2.20.672 صادر في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020(  بإعالن 

الطريق  مسار  وتصحيح  وتقوية  بتوسيع  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 

بجماعتي  30+000 ون.ك   0+000 ن.ك  بين   3516 رقم   اإلقليمية 

لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  كواوش  وأوالد  زرنتل  بني 

6217الغرض بإقليم خريبكة............................................................................ 

إقلامعيل1حامنة.ع-عنزععملكاةعقط عتأضاة.

مرسوم رقم 2.20.673 صادر في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بحذف املمر رقم 6057 وبناء منشأة فنية عند 

ن.ك 216+162 من الخط السككي الرابط بين سطات ومراكش وبنزع 

ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة أوالد حسون حمري 

6218بإقليم الرحامنة....................................................................................... 

مرسوم رقم 2.20.677 صادر في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة مراكش باملاء الشروب انطالقا 

من سد املسيرة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم 

 ................................................................................................. 6219الرحامنة.

مرسوم رقم 2.20.678 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة مراكش باملاء الشروب انطالقا 

من سد املسيرة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم 

 .................................................................................................. 6220الرحامنة

إقلامعسطات.ع-عنزععملكاةعقط عتأضاة.

مرسوم رقم 2.20.674 صادر في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بحذف معبر السكة رقم 6032 وتهيئة مسلك 

الرابط  الحديدي  الخط  400+97 من  إلى ن.ك   94+900 من ن.ك 

بين سطات ومراكش وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض 

6222بجماعة سيدي محمد بن رحا  بإقليم سطات...................................... 

عمالةعيملحمدية.ع-عيلتريج ععنعنزععملكاةعقط عتأضاة.

مرسوم  رقم 2.20.655 صادر في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020( يق�ضي 

بالتراجع عن نزع ملكية القطع األرضية الواردة في املرسوم رقم 2.17.532 

الصادر في 27 من محرم 1439 )18 أكتوبر 2017( بإعالن أن املنفعة 

بين  الرابط  الحديدي  الخط  تثليت  بأشغا   بالقيام  تق�ضي  العامة 

الدار البيضاء والقنيطرة بين ن.ك 12.043 ون.ك 16.230 وبنزع ملكية 

بعمالة  حرودة  عين  بجماعة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع 

 ................................................................................................. 6223املحمدية.

إقلامعب1شاد.ع-عإعادةعمنحعقطعةعفالحاةعترعقابلةعللفالحةعمنع
تمالكعيلدرلةعيلخاصة.

مرسوم  رقم 2.20.680 صادر في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020( يق�ضي 

بإعادة منح قطعة فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة إلى 

 .. 6224مستفيد جديد على إثر إسقاط حق املسلمة له سابقا بإقليم برشيد.

تهائةعم1كزع رنظامع يمل يفقةععلىعتصمامع -ع يل1شادية.ع إقلامع
جماعةعيلسافا.

مرسوم  رقم 2.20.350 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باملوافقة 

جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 

6225السيفا بإقليم الرشيدية وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة................... 

تف يضعيإلمضاءعريملصادقةععلىعيلصفقات.

1442 محــــرم  مـــن   25 فـــي  صـــادر   3.84.20 رقـــم  الحكومـــة  لـــرئيس   قـــرار 

من  18 في  الصادر   3.24.19 رقم  القرار  بتغيير   )2020 سبتمبر   14( 

 ................................ 6225رمضان 1440 )24 ماي 2019( بتفويض اإلمضاء.

 قرار لوزير الصحة رقم 2388.20 صادر في 3 رمضان 1441 )27 أبريل 2020(

 1441 صفــــر  مـــــن   11 فـــي  الصـــادر   3942.19 رقــــم  القـــرار  بتغيير 

 ......... 6226)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزير الصحة رقم 2397.20 صادر في 6 ذي الحجة 1441 )27 يوليو 2020( 

بتغيير القرار رقم 517.20 الصادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 

 .......................................... 6226بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

  1441 الحجة  ذي  من   14 في  صادر   2387.20 رقم  الصحة  لوزير  قرار 

في  الصادر   3942.19 القرار رقم  بتغيير وتتميم   )2020 )4 أغسطس 

11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 6227على الصفقات.

1441 الحجة  ذي  من   23 في  صادر   2396.20 رقم  الصحة  لوزير   قرار 

في  الصادر   3725.19 رقم  القرار  بتغيير   )2020 أغسطس   13(

11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 6227على الصفقات.

1442 محرم   4 في  صادر   2337.20 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
في  الصادر   3685.19 رقم  القرار  بتتميم   )2020 أغسطس   24(
11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 
 ........................................................................................ 6228على الصفقات.

1442 محــــرم   4 فـــــي  صـــــادر   2395.20 رقــــم  الصحــــة  لـــوزيـــــر   قـــرار 
في  الصادر   3682.19 رقم  القرار  بتغيير   )2020 أغسطس   24(
11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 
 ........................................................................................ 6228على الصفقات.

1442 محـــــرم  مــــن   13 فــــي  صــــادر   2398.20 رقــــم  الصحــــة  لوزيــــر   قـــرار 

من  11 في  الصادر   3680.19 رقم  القرار  بتغيير   )2020 سبتمبر   2( 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10(  1441 صفر 

 ............................................................................................... 6229الصفقات.

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 

فـــــي  صـــــادر   2334.20 رقـــــم  الحكومـــــة  باســـم  الــــرسمي  النــــاطــــق 

 3322.19 2020( بتغيير القرار رقم  1442 )8 سبتمبر  19 من محرم 

6229الصادر في 16 من صفر 1441 )15 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء..... 
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العلمي، العالي والبحث  الوطنية والتكوين املنهي والتعليم  التربية   قـــرار لوزير 
مــن  20 فـــي  صـــادر   2392.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 
 ................................ 6231محرم 1442 )9 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.

من  25 في  صادر   2338.20 رقم  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزير   قرار 
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على   )2020 )14 سبتمبر   1442 محرم 
 ............................................................................................... 6231الصفقات.

فـــــي صـــــادر   2346.20 رقـــم  والريــــاضـــــة  والشبــــاب  الثقــــافـــــة  لـــوزيـــــر   قــــــرار 
25 من محرم 1442 )14 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 
6232على الصفقات......................................................................................... 

فــــي صــــادر   2347.20 رقـــــم  والريـــاضـــــة  والشبـــاب  الثقافــــة  لـــوزيـــــر   قـــرار 
256236 من محرم 1442 )14 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء................... 

من  25 فـــــي  صــــادر   2394.20 رقــــم  والبيئــــــة  واملعــــــادن  الطـــاقــــة  لوزيـــــر   قـــرار 
6238محرم 1442 )14 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء............................... 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قـــرار 
 )2020 سبتمبر   15(  1442 محرم  من   26 في  صادر   2339.20 رقم 
 ................................................................................... 6238بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قرار 
 )2020 سبتمبر   15(  1442 محرم  من   26 في  صادر   2340.20 رقم 
 ................................................................................... 6239بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   2408.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لـــوزير  قــــــــرار 
5 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020( بتغيير وتتميم القرار رقم 4163.19 
بتفويض   )2019 )24 ديسمبر   1441 اآلخر  ربيع  من   27 في  الصادر 
6240اإلمضاء.................................................................................................... 

في  صادر   2409.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
5 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020( بتغيير وتتميم القرار رقم 3743.19 
بتفويض   )2019 نوفمبر   26(  1441 األو   ربيع  من   28 في  الصادر 
6240اإلمضاء.................................................................................................... 

في  صادر   2410.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
5 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020( بتغيير القرار رقم 3744.19 الصادر 
 ......... 6241في 28 من ربيع األو  1441 )26 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

فـــــي صـــادر   2411.20 رقــم  اإلدارة  وإصــــالح  واملاليـــة  االقتصــــاد  لوزيــــر   قـــرار 
5 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020( بتغيير وتتميم القرار رقم 3746.19 
بتفويض   )2019 نوفمبر   26(  1441 األو   ربيع  من   28 في  الصادر 
6242اإلمضاء.................................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2333.20 
 ...... 6243صادر في 19 من محرم 1442 )8 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.

 1442 صفر   3 في  صادر   2393.20 رقم  الوطني  لألمن  العام  للمدير  قرار 
 .................................................... 6244)21 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء

تعاينعآم1ينعمساعدينعبالص1ف.

مــــن  18 فــــي  صــــادر   2354.20 رقــــم  والبيئة  واملعــــادن  الطاقـــة  لوزيــــر   قـــرار 
ذي القعدة 1441 )10 يوليو 2020( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف 
6244ونواب عنهم.............................................................................................. 

مـــــن  18 فـــــي  صـــــادر   2355.20 رقــــم  والبيئة  واملعــــادن  الطاقــــة  لوزيـــر   قـــرار 
ذي القعدة 1441 )10 يوليو 2020( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف 
6245ونواب عنهم.............................................................................................. 

مــــن  18 فـــــي  صـــــادر   2356.20 رقـــــم  والبيئة  واملعـــــادن  الطاقــــة  لوزيـــــر   قــــرار 
بالصرف مساعد  آمر  بتعيين   )2020 يوليو   10(  1441 القعدة   ذي 
6247ونائب عنه................................................................................................ 

مــــن   18 فـــــي  صــــادر   2357.20 رقــــم  والبيئة  واملعـــــادن  الطاقــــة  لوزيـــــر   قـــرار 
بالصرف مساعد  آمر  بتعيين   )2020 يوليو   10(  1441 القعدة   ذي 
6247ونائب عنه................................................................................................ 

مــــن  18 فــــي  صــــادر   2361.20 رقــــم  والبيئة  واملعـــادن  الطاقــــة  لوزيـــــر   قـــرار 
6248ذي القعدة 1441 )10 يوليو 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف......... 

مـــــن  18 فــــي  صـــــادر   2362.20 رقــــم  والبيئة  واملعــــادن  الطاقـــة  لوزيـــــر   قــــرار 
6248ذي القعدة 1441 )10 يوليو 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف......... 

مــــن  18 فــــي  صـــــادر   2363.20 رقــــم  والبيئة  واملعــــادن  الطاقــــة  لوزيـــــر   قـــرار 
6249ذي القعدة 1441 )10 يوليو 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف......... 

مـــــن  18 فــــي  صــــادر   2364.20 رقــــم  والبيئة  واملعـــــادن  الطاقــــة  لوزيــــر   قـــرار 
6249ذي القعدة 1441 )10 يوليو 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف......... 

مـــــن  18 فــــي  صــــادر   2365.20 رقــــم  والبيئة  واملعـــــادن  الطاقــــة  لوزيــــر   قـــرار 
6250ذي القعدة 1441 )10 يوليو 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف......... 

مـــــن   18 فــــي  صــــادر   2366.20 رقــــم  والبيئة  واملعـــــادن  الطاقــــة  لوزيــــر   قـــرار 
6250ذي القعدة 1441 )10 يوليو 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف......... 

مـــــن  18 فــــي  صــــادر   2367.20 رقــــم  والبيئة  واملعـــــادن  الطاقــــة  لوزيــــر   قـــرار 
6251ذي القعدة 1441 )10 يوليو 2020( بتعيين آمر مساعد بالصرف......... 

في  صادر   2359.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
آمر مساعد  بتعيين   )2020 )6 أغسطس   1441 الحجة  16 من ذي 
6251بالصرف................................................................................................... 

في  صادر   2360.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
آمر مساعد  بتعيين   )2020 )6 أغسطس   1441 الحجة  16 من ذي 
6252بالصرف................................................................................................... 

في  صادر   2358.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
22 من ذي الحجة 1441 )12 أغسطس 2020( بتعيين آمر مساعد 
6252بالصرف................................................................................................... 

في  صادر   2336.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قـــرار 
القرار  وتتميم  بتغيير    )2020 سبتمبر   11(  1442 محرم  من   22
رقم 4220.15 الصادر في 16 من ربيع األو  1437 )28 ديسمبر 2015( 
 ...................................... 6253بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

نظامعم ظفيعيإلديأيتعيلعامة

نص صعخاصة

رزيأةعيلفالحةعريلصادعيلبح1يعريلأنماةعيلق1ريةعريملااهعريلغابات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2230.20 صادر في 28 من ذي الحجة 1441 )18 أغسطس 2020( 
بتحديد شروط وإجراءات وبرامج املباريات الخاصة بالترقية في الدرجة 
 ................................... 6255بالنسبة لألطباء البياطرة بقطاع املياه والغابات.



عدد 6927 - 2 ربيع األو  1442 )19 أكتوبر 2020( الجريدة الرسمية1))6  
صفحة صفحة

رزيأةعيلترباةعيل طناةعريلأك ينعيملنهيعريلأعلامعيلعاليعريلبحثع
يلعلمي.

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 
من  17 في  صادر   2156.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 
مباراة تنظيم  كيفية  بتحديد   )2020 يوليو   9(  1441 القعدة   ذي 
ولوج سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في املعلوميات 
 ............................................. 6256وكذا نظام الدراسة والتقويم بهذا السلك.

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 
من  17 في  صادر   2157.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 
مباراة تنظيم  كيفية  بتحديد   )2020 يوليو   9(  1441 القعدة   ذي 
ولوج سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في العلوم 
بهذا  والتقويم  الدراسة  نظام  وكذا  كيمياء   : تخصص   - الفيزيائية 
6261السلك...................................................................................................... 

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 

في  صادر   2158.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق 

17 من ذي القعدة 1441 )9 يوليو 2020( بتحديد كيفية تنظيم مباراة 

ولوج سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة 

 ............................................. 6264وكذا نظام الدراسة والتقويم بهذا السلك.

يملجلسعيبعلىعللسلطةعيلقضائاة.

2232.20 رقم  القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  للرئيس   قرار 

شروط  بتحديد   )2020 يوليو   27(  1441 الحجة  ذي   6 في  صادر 

ملوظفي  الدرجة  في  للترقي  املهنية  الكفاءة  امتحان  وبرامج  وإجراءات 

6268املجلس األعلى للسلطة القضائية........................................................... 
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ق1يأعل زي1عيلفالحةعريلصادعيلبح1يعريلأنماةعيلق1ريةعريملااهعريلغابات)
أقم)2496.20)صادأعفي) ))منعصف1))  ) ))))تكأ 19)1)1)) 
يأعلقعباملن عيملؤقتعلصادعيلبري1عيلصغيرعترعيملحاأةعيلشاطئاة)
يلصغيرة))Venus gallina ou Chamelea gallina()باملنطقة)

يلبح1يةعيملأ يجدةعماعبينعأتسعكبدينةعريلسعادية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر   1.73.255 على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  بناء 
املتعلق بتنظيم الصيد   )1973 نوفمبر   23(  1393 من شوا    27 في 

البحري، كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 6 منه ؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الصغيــــرة الشاطئيــــــة  املحــــارة  أو  الصغيـــر  البريـــر  صيـــد   يمنـــع 
)Venus gallina ou Chamelea gallina( باملنطقة البحرية املتواجدة 
القرار  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  والسعيدية  كبدانة  رأس  بين  ما 

بالجريدة الرسمية إلى 31 أكتوبر 2020 مع إدخا  الغاية.

املادة الثانية

املنع  فترة  خال   يمكن،  أعاله،  األولى  املادة  أحكام  من  استثناء 

الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد  املنصوص عليها أعاله، 

بين ما  املتواجدة  البحرية  باملنطقة  الصنف  هذا  لصيد   البحري، 

رأس كبدانة والسعيدية من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه 

املتعلق بالبحث العلمي.

مدة  الخصوص،  على  أعاله،  عليه  املنصوص  الترخيص  يحدد 

الصيد  ومعدات  العينات  بأخذ  فيها  املرخص  واملناطق  صالحيته 

املستعملة وكذا عدد القطع املرخص بأخذها كعينات. يشار إلى مرجع 

الوطني  املعهد  منها  يستفيد  التي  الصيد  رخصة  في  الترخيص  هذا 

للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1442 )12 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

نص صععامة

 (  ( منعصف1) ((6 في) صادأع (2557.20 أقم) يلديخلاةع ل زي1ع ق1يأع

يلأنقل) رثاقةع تسلامع ش1رطع بأحديدع ()(1(1 ) ))تكأ 19)

رشكلهاعرمضم نها).

وزير الداخلية،

بناء على القانون رقم 02.03 املتعلق بدخو  وإقامة األجانب باململكة 

املغربية وبالهجرة غير املشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

،)2003 نوفمبر   11(  1424 رمضان  من   16 بتاريخ   رقم 1.03.196 

والسيما املادتين 6 و17 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.607 الصادر في 15 من ربيع اآلخر 1431 

بدخو   املتعلق   02.03 رقم  القانون  بتطبيق   )2010 أبريل  )فاتح 

وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غير املشروعة، وال سيما 

املادة 12 منه ؛

وباقتراح من املدير العام لألمن الوطني،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   12 املادة  ألحكام  تطبيقا 

يجب على كل أجنبي قاصر يرغب في الحصو  على   2.09.607 رقم 

وثيقة التنقل اإلدالء إلى مصالح األمن الوطني أو الدرك امللكي التابع 

لدائرة نفوذها محل إقامته بالوثائق التالية التي تثبت :

رسم  من  موجزة  )نسخة  سنة  عشرة  ثمان  عن  يقل  سنه  • أن 

الوالدة( ؛

على صفة  أو حاصل  لإلقامة  على سند  يتوفر  والديه  أحد  • أن 

 الجئ طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،

أو دخل إلى التراب املغربي ملتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة 

القاصرين  بين  من  يكون  أو  أشهر،  ثالثة  تفوق  ملدة  للدراسة 

القانون  من   17 املادة  في  عليها  املنصوص  للشروط  املستوفين 

املشار إليه أعاله رقم 02.03.
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نم ذجعرثاقةعيلأنقل

املادة الثانية

الذكر  السالف  املرسوم  من   12 املادة  ألحكام  تطبيقا 
2.09.607، يحدد شكل وثيقة التنقل وفق النموذج املرفق بهذا  رقم 

القرار.

املادة الثالثة

تتضمن وثيقة التنقل على وجهيها األمامي والخلفي البيانات التالية :

ت()علىعيل جهعيبمامي):

- االسم الشخ�ضي واالسم العائلي بالحروف العربية والالتينية؛

- تاريخ الوالدة ؛

- الجنسية ؛

- مدة الصالحية ؛

- صورة القاصر الحامل لوثيقة التنقل ؛

- رقم وثيقة التنقل ؛

- السلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها ؛

- رقم الولوج إلى البطاقة، وهو عبارة عن رمز يرقن يدويا للوصو  
إلى النسخة املخزنة على مستوى الرقاقة للمعطيات املطبوعة على 

الوجهين األمامي والخلفي للبطاقة. 

ب()علىعيل جهعيلخلفي):

- رقم وثيقة التنقل ؛

- سبب اإلقامة ؛

- رمز الجنس ؛

- عنوان  السكنى بالحروف العربية والالتينية.

تذكير بضرورة التصريح في حالة تغيير مكان اإلقامة داخل أجل 
)10( عشرة أيام.

- مساحة مقروءة آليا وتتضمن :

• الحرف »I« الذي يشير إلى نوع الوثيقة ؛

• الرمز »MAR« الذي يشير إلى اململكة املغربية ؛

• الرقم التسلسلي للدعامة ؛

• رقم وثيقة التنقل ؛

• تاريخ الوالدة ؛

• رمز الجنس ؛

• مدة الصالحية ؛

• رمز الجنسية ؛

• أرقام تحكم تحسب آليا وتستخدم للتأكد من صحة املعطيات 
التي تتضمنها »املساحة املقروءة آليا« ؛

• االسم الشخ�ضي والعائلي بالحروف الالتينية.

املادة الرابعة

من ربيع  20 الصادر في   502.12  ينسخ قرار وزير الداخلية رقم 
األو  1433 )13 فبراير 2012(.

املادة الخامسة

يعهد بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير 
العام لألمن الوطني.

وحرر بالرباط في 26 من صفر 1442 )14 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 
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ق1يأعل زي1عيلديخلاةعأقم)2558.20)صادأعفي)6))منعصف1))  ) 

) ))تكأ 19)1)1)()بأحديدعبااناتعبطاقةعيلتسجال

وزير الداخلية،

بناء على املرسوم رقم 2.09.607 الصادر في 15 من ربيع اآلخر 1431 

بدخو   املتعلق   02.03 رقم  القانون  بتطبيق   )2010 أبريل  )فاتح 

وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غير املشروعة، وال سيما 

املادة 18 منه ؛

وباقتراح من املدير العام لألمن الوطني،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   18 املادة  ألحكام  تطبيقا 

بهذا  املرفق  النموذج  وفق  التسجيل  بطاقة  تنجز  رقم 2.09.607، 

القرار.

املادة الثانية

البيانات  التسجيل على وجهيها األمامي والخلفي  تتضمن بطاقة 

التالية :

ت()علىعيل جهعيبمامي):

- االسم الشخ�ضي واالسم العائلي بالحروف العربية والالتينية ؛

- تاريخ الوالدة ؛

- الجنسية ؛

- مدة الصالحية ؛

- صورة لحامل بطاقة التسجيل ؛

- رقم بطاقة التسجيل ؛

- السلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها ؛

- رقم الولوج إلى البطاقة، وهو عبارة عن رمز يرقن يدويا للوصو  

إلى النسخة املخزنة على مستوى الرقاقة للمعطيات املطبوعة على 

الوجهين األمامي والخلفي للبطاقة.

ب(ععلىعيل جهعيلخلفيع:

- رقم بطاقة التسجيل ؛

- سبب اإلقامة ؛

- رمز الجنس ؛

»زوجة«  عبارة  إلى  املتزوجات  لألجنبيات  بالنسبة  اإلشارة   -

أو »أرملة«، عند االقتضاء، مع اسم املعني بهذه العبارة بالحروف 

العربية والالتينية ؛

- عنوان السكنى بالحروف العربية والالتينية.

تذكير بضرورة التصريح في حالة تغيير مكان اإلقامة داخل أجل 

)10( عشرة أيام.

- مساحة مقروءة آليا وتتضمن :

الحرف »I« الذي يشير إلى نوع الوثيقة ؛  •

الرمز »MAR« الذي يشير إلى اململكة املغربية ؛  •

الرقم التسلسلي للدعامة ؛  •

رقم بطاقة التسجيل ؛  •

تاريخ الوالدة ؛  •

رمز الجنس ؛  •

مدة الصالحية ؛  •

رمز الجنسية ؛  •

أرقام تحكم تحسب آليا وتستخدم للتأكد من صحة املعطيات   •

التي تتضمنها »املساحة املقروءة آليا« ؛

االسم الشخ�ضي والعائلي بالحروف الالتينية.  •

املادة الرابعة

من ربيع  20 الصادر في   503.12  ينسخ قرار وزير الداخلية رقم 

األو  1433 )13 فبراير 2012(.

املادة الخامسة

يعهد بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير 

العام لألمن الوطني.

وحرر بالرباط في 26 من صفر 1442 )14 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.   

*
*  *
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ق1يأعل زي1عيلديخلاةعأقم)2559.20)صادأعفي)6))منعصف1))  ) 

) ))تكأ 19)1)1)()بأحديدعبااناتعبطاقةعيإلقامة

وزير الداخلية،

بناء على املرسوم رقم 2.09.607 الصادر في 15 من ربيع اآلخر 1431 

بدخو   املتعلق   02.03 رقم  القانون  بتطبيق   )2010 أبريل  )فاتح 

وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غير املشروعة، وال سيما 

املادة 21 منه ؛

وباقتراح من املدير العام لألمن الوطني،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   21 املادة  ألحكام  تطبيقا 

رقم 2.09.607، تنجز بطاقة اإلقامة وفق النموذج املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

تتضمن بطاقة اإلقامة على وجهيها األمامي والخلفي البيانات التالية :

ت()علىعيل جهعيبمامي):

- االسم الشخ�ضي واالسم العائلي بالحروف العربية والالتينية ؛

- تاريخ الوالدة ؛

- الجنسية ؛

- مدة الصالحية ؛

- صورة لحامل بطاقة اإلقامة ؛

- رقم بطاقة اإلقامة ؛

- السلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها ؛

- رقم الولوج إلى البطاقة، وهو عبارة عن رمز يرقن يدويا للوصو  

إلى النسخة املخزنة على مستوى الرقاقة للمعطيات املطبوعة على 

الوجهين األمامي والخلفي للبطاقة.

ب(ععلىعيل جهعيلخلفيع:

- رقم بطاقة اإلقامة ؛

- سبب اإلقامة ؛

- رمز الجنس ؛

»زوجة«  عبارة  إلى  املتزوجات  لألجنبيات  بالنسبة  اإلشارة   -

أو »أرملة«، عند االقتضاء، مع اسم املعني بهذه العبارة بالحروف 

العربية والالتينية ؛

- عنوان السكنى بالحروف العربية والالتينية.

تذكير بضرورة التصريح في حالة تغيير مكان اإلقامة داخل أجل 

)10( عشرة أيام.

نم ذجعبطاقةعيلتسجال
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- مساحة مقروءة آليا وتتضمن :

الحرف »I« الذي يشير إلى نوع الوثيقة ؛  •

الرمز »MAR« الذي يشير إلى اململكة املغربية ؛  •

الرقم التسلسلي للدعامة ؛  •

رقم بطاقة اإلقامة ؛  •

تاريخ الوالدة ؛  •

رمز الجنس ؛  •

مدة الصالحية ؛  •

رمز الجنسية ؛  •

أرقام تحكم تحسب آليا وتستخدم للتأكد من صحة املعطيات   •

التي تتضمنها »املساحة املقروءة آليا« ؛

االسم الشخ�ضي والعائلي بالحروف الالتينية.  •

املادة الرابعة

من ربيع  20 الصادر في   504.12  ينسخ قرار وزير الداخلية رقم 

األو  1433 )13 فبراير 2012(.

املادة الخامسة

يعهد بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير 

العام لألمن الوطني.

وحرر بالرباط في 26 من صفر 1442 )14 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 
*

*  *
نم ذجعبطاقةعيإلقامة
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 م1س معأقم)2.20.653)صادأعفي)8))منعصف1))  ) )6)تكأ 19)1)1)) 

يلخط) مح1مع بأ سا ع تق�ضيع يلعامةع يملنفعةع تنع بإعالنع

يملأ سطيععند) يملاناء) بينعطنجةعرطنجةع يل1يبطع يلحديديع

لهذي) يلالزمأينع يبأضيأينع يلقطعأينع ملكاةع ر9نزعع (3( ن.ك)

يلغ1ضعبجماعةعيلقص1عيلصغيرعبإقلامعيلفحص)-)تنج1ة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 وباالحتال  املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 20 نوفمبر 2019 إلى غاية  

- الفحص  بإقليم  الصغير  القصر  جماعة  بمكاتب   2020 يناير   20 

أنجرة ؛

وبعد  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

العامة تق�ضي بتوسيع محرم الخط الحديدي  يعلن أن املنفعة 

بجماعة   32 املتوسطي عند ن.ك  الرابط بين طنجة وطنجة امليناء 

القصر الصغير بإقليم الفحص - أنجرة.

املادة الثانية

في  املثبتتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  ذكر  ما  على  بناء  تنزع 

املقياس  ذي  التجزيئي  التصميم  في  عليهما  واملعلم  أسفله  الجدو  

1/1000 امللحق بأصل هذا املرسوم :

مالحظات

مساحتهما
تسماءعيملالكعترعيملف1رضعتنهمع

يملالكعرعنارينهم
م1يجعهماع
يلعقاأية

أقماع
يلقطعأين
سيبأضيأين آأ

أرض فالحية 
 DES امللك تخترقه

DÉPRESSIONS

40 43 التهامي  بن  العيش  ابو  محمد   -  1
بنسبة 8/2 ؛

2 - الزهرة ابو العيش بنت التهامي 
بنسبة 8/1 ؛

بن  العيش  ابو  السالم  عبد   -  3
التهامي بنسبة 8/2 ؛

بن  العيش  ابو  الواحد  عبد   -  4
التهامي بنسبة 8/2 ؛

أحمد  بنت  العيش  ابو  - خدوج   5
بنسبة 8/1،

بإقليم  الصغير  القصر  جماعة 
الفحص - أنجرة.

الرسم 
العقاري عدد : 

61/54992

1

عقار مثقل بعدة 
تعرضات امللك 
يخترقه ممر في 

اتجاه دوار لشهبة 
كما توجد به عدة 

بنايات لفائدة 
الغير كما أنها أرض 
غابوية بها شعبة 

وخندق

52 05 الجماعة الساللية ملدشر فرسيوة، 
بإقليم  الصغير  القصر  جماعة 

الفحص - أنجرة.

مطلب 
التحفيظ عدد : 

06/14311

3

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م1س معأقم)2.20.654)صادأعفي)8))منعصف1))  ) )6)تكأ 19)1)1))  
بإعالنعتنعيملنفعةعيلعامةعتق�ضيعبالقاامعبأشغا عبناء)م1كزين)
عند يلس1عةع يلفائقع بالخطع يمل1تبطةع يلتش ي1ع  ملعديتع
منعيلخطعيلسككيعيل1يبط) (149.100 رعن.ك) (147.300 ن.ك)
رفاسعر9نزععملكاةعيلقطعأينعيبأضيأين) بينعيلديأعيلباضاء)
يلالزمأينعلهذيعيلغ1ضعبجماعةععام1عيلسفلاةعبإقلامعيلقناط1ة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 
 1.81.254 وباالحتال  املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

نص صعخاصة
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 1403 رجب   2 فــــي  الصــــادر   2.82.382 رقــــم  املرســــوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

غايـــة  إلـــى  فبراير   6 مــــن  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

8 أبريل 2019 بمكاتب جماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة ؛

وبعد  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

مركزين  بناء  بأشغا   بالقيام  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

 ملعدات التشوير املرتبطة بالخط الفائق السرعة عند ن.ك 147.300

ون.ك 149.100 من الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء وفاس 

بجماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة.

املادة الثانية

في  املثبتتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  ذكر  ما  على  بناء  تنزع 

املقياس  ذي  التجزيئي  التصميم  في  عليهما  واملعلم  أسفله  الجدو  

1/500 امللحق بأصل هذا املرسوم :

مالحظات

مساحتهما
تسماءعيملالكعترعيملف1رضعتنهمع

كذلكعرعنارينهم
م1يجعهماع
يلعقاأية

أقماع
يلقطعأين
سيبأضيأين آأ هـ

أرض فالحية 
بها أشجار 
أوكاليبتوس 

ونخلة 
الشريفة 

ودواوير وبعض 
البنايات

18 04 00

بورحمة  أوالد  الساللية  الجماعة 
إقليم  السفلية،  عامر  جماعة 

القنيطرة.

الرسم العقاري 
عدد : 70/5952

1

13 04 00 2

املادة الثالثة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م1س معأقم)2.20.672)صادأعفي)8))منعصف1))  ) )6)تكأ 19)1)1))  

بإعالنعتنعيملنفعةعيلعامةعتق�ضيعبأ سا عرتق يةعرتصحاح)

 1+111 ن.ك) بينع (35(6 أقم) يإلقلاماةع يلط1يقع مساأع

رن.ك)111+31)بجماعتيعبنيعزأنألعرترالدعك يرشعر9نزععملكاة)

يلقط عيبأضاةعيلالزمةعلهذيعيلغ1ضعبإقلامعخ1يبكة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 وباالحتال  املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 فــــي  الصـــــادر   2.82.382 رقــــم  املرســــوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

إلــــى يـــوليــــو   25 مـــــن  املبـــاشــــر  اإلداري  البحــث  نتــــائـــج   وعلـــى 

كواوش وأوالد  زرنتل  بني  جماعتي  بمكاتب   2018 سبتمبر   24 

بإقليم خريبكة ؛

وبعد  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع وتقوية وتصحيح مسار 

 30+000 ون.ك   0+000 ن.ك  بين   3516 رقم  اإلقليمية  الطريق 

بجماعتي بني زرنتل وأوالد كواوش بإقليم خريبكة.

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدو   تنزع بناء 

املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس 1/500 

امللحقة بأصل هذا املرسوم :
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مالحظات
 يملساحة
باملترعيمل1ب 

تسماءعيملالكعترعيملف1رضعتنهمعكذلكع
رعنارينهم

م1يجعهاع
يلعقاأية

تأقامع
يلقط 
يبأضاة

أرض فالحية 96 الحسين املالكي بن غزة، دوار آيت مسعود، 
جماعة أوالد كواوش، إقليم خريبكة.

ر.ع. عدد 
18/72921

1

أرض فالحية 477 املالكي محمد بن أحمد، دوار آيت مسعود، 
جماعة أوالد كواوش، إقليم خريبكة.

غير محفظة 2

أرض فالحية 4 1 - بهيجة املالكي بنت محمد بنسبة 96/7 ؛
2 - زبيدة املالكي بنت محمد بنسبة 96/7 ؛

3 - عائشة املالكي بنت محمد بنسبة 96/7 ؛
4 - ازهور املالكي بنت محمد بنسبة 96/7 ؛

5 - لطيفة املالكي بنت محمد بنسبة 96/7 ؛
6 - سعيد املالكي بن محمد بنسبة 96/14 ؛

بنسبة  محمد  بن  املالكي  املجيد  عبد   -  7
96/14 ؛

8 - فوزية املالكي بنت محمد بنسبة 96/7 ؛
9 - ليلى املالكي بنت محمد بنسبة 96/7 ؛

10 - فاطمة املالكي بنت محمد بنسبة 96/7 ؛
11 - نوارة فينة بنت أحمد بنسبة 96/12،

كواوش،  أوالد  جماعة  مسعود،  آيت  دوار 
إقليم خريبكة.

ر.ع. عدد 
18/30367

3

أرض فالحية 2172 الصدري عبد الهادي، دوار أوالد الطاجين، 
جماعة بني زرنتل، إقليم خريبكة.

غير محفظة 5

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م1س معأقم)2.20.673)صادأعفي)8))منعصف1))  ) )6)تكأ 19)1)1)) 

بإعالنعتنعيملنفعةعيلعامةعتق�ضيعبحذفعيملم1عأقم)6157)ر9ناء)

6))+)6))منعيلخطعيلسككيعيل1يبط) منشأةعفناةععندعن.ك)

بينعسطاتعرم1يكشعر9نزععملكاةعيلقط عيبأضاةعيلالزمةعلهذي)

يلغ1ضعبجماعةعترالدعحس نعحم1يعبإقلامعيل1حامنة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 وباالحتال  املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

1403 رجب   2 فـــي  الصـــادر   2.82.382 رقـــم  املرســـوم   وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

إلـــى  أغسطس   21 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

بإقليم  حمـــري  حســــون  أوالد  جمـــاعــــة  بمكـــاتب  21 أكتوبــــر 2019 

الرحامنة ؛

وبعد  واملاء،  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املمر حذف  بأشغا   بالقيام  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن   يعلن 

الخط  من   162+216 ن.ك  عند  فنية  منشأة  وبناء   6057 رقم 

 السككي الرابط بين سطات ومراكش بجماعة أوالد حسون حمري

بإقليم الرحامنة.

املادة الثانية

الجدو   في  املثبتة  األرضية  القطع  ملكية  ماذكر  على  بناء  تنزع 

أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000 امللحق 

بأصل هذا املرسوم :

تأقام)
يلقط )
يبأضاة

م1يجعها)
يلعقاأية

تسماء)يملالكعترعيملف1رضعتنهم)
كذلكعرعنارينهم

مساحتها
مالحظات

سآأ

1

غير محفظة

ورثة عبد الرحيم الزحاف 
جماعة أوالد حسون حمري 

بإقليم الرحامنة

أرض فالحية0917

مسعود ملخربش2
جماعة أوالد حسون حمري 

بإقليم الرحامنة

أرض فالحية0321

العلمي عبد هللا3
جماعة أوالد حسون حمري 

بإقليم الرحامنة

أرض فالحية0558

الحسني محمد4
جماعة أوالد حسون حمري 

بإقليم الرحامنة

أرض فالحية0504

ملك جماعة اوالد حسون6
جماعة أوالد حسون حمري 

بإقليم الرحامنة

أرض فالحية1239
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املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  ماجاء  بتنفيذ  يعهد 

الرسيمة، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م1س معأقم)2.20.677)صادأعفي)8))منعصف1))  ) )6)تكأ 19)1)1)) 

بإعالنعتنعيملنفعةعيلعامةعتق�ضيعبتزريدعمدينةعم1يكشعباملاء)

يلش1ربعينطالقاعمنعسدعيملسيرةعر9نزععملكاةعيلقط عيبأضاة)

يلالزمةعلهذيعيلغ1ضعبإقلامعيل1حامنة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

وباالحتال  املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

1403 رجـــب   2 فــــي  الصــــادر   2.82.382 رقــــم  املـــرســــوم   وعلـــى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 15 مارس إلى 14 ماي 2017 

بجماعة الجبيالت بإقليم الرحامنة ؛

وبعد  واملاء،  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة مراكش باملاء الشروب 

انطالقا من سد املسيرة.

املادة الثانية

الجدو   في  املبينة  األرضية  القطع  ملكية  ماذكر  على  بناء  تنزع 

التجزيئيين التصميمين  فـــي  مختلفـــة  بألـــوان  عليها  واملعلـــم   أسفلــه 

ذوي املقياس 1/1000 امللحقين بأصل هذا املرسوم :

تأقامع

يلقط ع

يبأضاة

يمل1يج ع

يلعقاأية

تسماءعرعنارينعيملالكعترعيملفترضعتنهمع

يملالك
يملساحة

مالحظات

سآأيلعن ينيإلسم

بابا مختارغير محفظة48

عمالة إقليم الرحامنة 

دائرة سيدي بوعثمان 

جماعة جبيالت

0456

محمد مرشدغير محفظة49

عمالة إقليم الرحامنة 

دائرة سيدي بوعثمان 

جماعة جبيالت

6439

غير محفظة50
ورثة الحسين 

أبو عمير

عمالة إقليم الرحامنة 

دائرة سيدي بوعثمان 

جماعة جبيالت

3076

فاطمة ليفيغير محفظة51

عمالة إقليم الرحامنة 

دائرة سيدي بوعثمان 

جماعة جبيالت

0306

الدكتور سعدغير محفظة53

عمالة إقليم الرحامنة 

دائرة سيدي بوعثمان 

جماعة جبيالت

1200

غير محفظة54
ورثة بوجمعة 

بعمارة

عمالة إقليم الرحامنة 

دائرة سيدي بوعثمان 

جماعة جبيالت

2169

أرض الجموعغير محفظة55

عمالة إقليم الرحامنة 

دائرة سيدي بوعثمان 

جماعة جبيالت

1660
غير مستغلة

حرم جماعي

أرض الجموعغير محفظة56

عمالة إقليم الرحامنة 

دائرة سيدي بوعثمان 

جماعة جبيالت

7016
غير مستغلة

حرم جماعي

يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب   - املادة الثالثة. 

الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

في هذا املرسوم الذي ينشر  يعهد بتنفيذ ماجاء   - املادة الرابعة. 

واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  إلى  الرسمية  بالجريدة 

كل  للشرب،  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  العام  واملدير 

واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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م1س معأقم)2.20.678)صادأعفي)1))منعصف1))  ) )8)تكأ 19)1)1)()بإعالنعتنعيملنفعةعيلعامةعتق�ضيعبتزريدعمدينةعم1يكش)
باملاء)يلش1ربعينطالقاعمنعسدعيملسيرةعر9نزععملكاةعيلقط عيبأضاةعيلالزمةعلهذيعيلغ1ضعبإقلامعيل1حامنة

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتال  املؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 22 مارس إلى 21 ماي 2017 بجماعة انزالت لعظم بإقليم الرحامنة ؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :
املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة مراكش باملاء الشروب انطالقا من سد املسيرة.
املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املبينة في الجدو  أسفله واملعلم عليها بألوان مختلفة في التصاميم التجزيئية ذات 
املقياس 1/1000 امللحقة بأصل هذا املرسوم :

أرقام 
القطع 
األرضية

 المراجع
العقارية

أسماء وعناوين 
المالك أو المفترض 

أنهم المالك
العنوانالمستغل
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املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب - قطاع املاء -.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء واملدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 م1س معأقم)2.20.674)صادأعفي)8))منعصف1))  ) )6)تكأ 19)1)1))

يلسكة معبرع بحذفع تق�ضيع يلعامةع يملنفعةع تنع  بإعالنع

أقم))613)رتهائةعمسلكعمنعن.ك)111+ 1)إلىعن.ك)11 +17 

منعيلخطعيلحديديعيل1يبطعبينعسطاتعرم1يكشعر9نزععملكاة)

 يلقط عيبأضاةعيلالزمةعلهذيعيلغ1ضعبجماعةعساديعمحمد

بنعأحا عبإقلامعسطات.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 وباالحتال  املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجـــب   2 فـــــي  الصـــــادر   2.82.382 رقــــم  املــــرســــوم  وعلـــى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

إلى  أغسطس   21 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

بإقليم  رحا   بن  محمد  سيدي  جماعة  بمكاتب   2019 أكتوبر   21

سطات ؛

وبعد  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 6032 يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بحذف معبر السكة رقم 

وتهيئة مسلك من ن.ك 900+94 و ن.ك 400+97 من الخط الحديدي 

الرابط بين سطات ومراكش بجماعة سيدي محمد بن رحا  بإقليم 

سطات.

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدو   تنزع بناء 

أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000 امللحق 

بأصل هذا املرسوم :
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مالحظات

مساحتها
تسماءعيملالكعترعيملف1رضعتنهمعيملالكع

رعنارينهم
م1يجعهاع
يلعقاأية

تأقامع
يلقط 
سيبأضاة آأ ه

أرض فالحية 66 02 00 بوشعيب، جماعة  بن  محمد حسناوي 
سيدي محمد بن رحا  بإقليم سطات.

الرسم 
العقاري عدد : 

15/50307

1

أرض فالحية 25 01 00 سيدي  جماعة  محمد،  الحسناوي 
محمد برحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 2

أرض فالحية 71 00 00 بوشعيب، جماعة  بن  محمد حسناوي 
سيدي محمد بن رحا  بإقليم سطات.

الرسم 
العقاري عدد : 

15/64136

3

أرض فالحية 39 04 00 سيدي  جماعة  بوشعيب،  الساخي 
محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 4

أرض فالحية 27 04 00 جماعة  بوشعيب،  بن  أحمد  ناجيد 
سيدي محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 5

أرض فالحية 76 08 00 محمد  سيدي  جماعة  حسن،  شيهاب 
بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 7

أرض فالحية 31 01 00 محمد  سيدي  جماعة  رابحة،  مكرون 
بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 8

أرض فالحية 41 03 00 الطاهيري نعيمة، جماعة سيدي محمد 
بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 8/1

أرض فالحية 93 02 00 جماعة  محمد،  بن  الدين  زين  محمد 
سيدي محمد بن رحا  بإقليم سطات.

الرسم 
العقاري عدد : 

15/27967

9

أرض فالحية 02 02 00 أحمد شقرون بن فاتح، جماعة سيدي 
محمد بن رحا  بإقليم سطات.

الرسم 
العقاري عدد : 

15/28178

10

أرض فالحية 47 01 00 أحمد شقرون بن فاتح، جماعة سيدي 
محمد بن رحا  بإقليم سطات.

الرسم 
العقاري عدد : 

15/28713

11

أرض فالحية 53 02 00 سيدي  جماعة  بوشعيب،  الدين  زين 
محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 12

أرض فالحية 64 04 00 ناجيد نور الدين، جماعة سيدي محمد 
بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 13

أرض فالحية 24 09 00 الطاهري فاطمة، جماعة سيدي محمد 
بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 14

أرض فالحية 91 01 00 سيدي  جماعة  أحمد،  عامر  بن  ورثة 
محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 16

أرض فالحية 41 12 00 مكنون مصطفى، جماعة سيدي محمد 
بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 17

أرض فالحية 01 09 00 جماعة  القادر،  عبد  بن  محمد  نجد 
سيدي محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 18

أرض فالحية 36 00 00 مسعودي محمد، جماعة سيدي محمد 
بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 19

أرض فالحية 83 02 00 سيدي  جماعة  بوشعيب،  مسعودي 
محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 20

أرض فالحية 35 05 00 مسعودي زيتوني، جماعة سيدي محمد 
بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 21

أرض فالحية 54 03 00 ورثة الحاج الفركي عبد العزيز، جماعة 
سيدي محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 22

أرض فالحية 66 01 00 الساقي بوشعيب، جماعة سيدي محمد 
بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 23

أرض فالحية 26 01 00 ورثة بن جعفر إدريس، جماعة سيدي 
محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 24

أرض فالحية 61 01 00 سيدي  جماعة  أحمد،  جعفر  بن  ورثة 
محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 25

أرض فالحية 24 01 00 جماعة  الرحمان،  عبد  الحنش  ورثة 
سيدي محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 26

أرض فالحية 32 01 00 سيدي  جماعة  محمد،  الحنش  ورثة 
محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 27

أرض فالحية 92 01 00 محمد  سيدي  جماعة  سعيد،  الحنش 
بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 28

أرض فالحية 06 01 00 سيدي  جماعة  امليلودي،  ناجد  ورثة 
محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 29

أرض فالحية 34 00 00 سيدي  جماعة  بوشعيب،  السمامي 
محمد بن رحا  بإقليم سطات.

غير محفظة 31

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م1س معأقم)2.20.655)صادأعفي)8))منعصف1))  ) )6)تكأ 19)1)1)) 
يل يأدة) يبأضاةع يلقط ع ملكاةع نزعع عنع بالتريج ع يق�ضيع
 ( 31 منعمح1م) ((7 في) يلصادأع (2.17.532 أقم) يمل1س مع فيع
7)1)()بإعالنعتنعيملنفعةعيلعامةعتق�ضيعبالقاام) )8))تكأ 19)
يلباضاء) يلديأع بينع يل1يبطع يلحديديع يلخطع تثلاتع بأشغا ع
ملكاة) ر9نزعع (16.230 رن.ك) (12.043 ن.ك) بينع ريلقناط1ةع
ح1ردة) عينع بجماعةع يلغ1ضع لهذيع يلالزمةع يبأضاةع يلقط ع

بعمالةعيملحمدية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 
 1.81.254 وباالحتال  املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجـــب   2 فــــي  الصــــادر   2.82.382 رقـــــم  املــــرســــوم  وعلـــى 
)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

من  27 في  الصادر   2.17.532 رقم  املرسوم  االطالع على   وبعد 
العامة تق�ضي  املنفعة  بإعالن أن   )2017 أكتوبر   18(  1439 محرم 
البيضاء  الدار  بين  الرابط  الحديدي  الخط  تثليث  بأشغا   بالقيام 
القطع  ملكية  وبنزع   ،16.230 ون.ك   12.043 بين ن.ك  والقنيطرة 
األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة عين حرودة بعمالة املحمدية ؛
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وحيث إنه تقرر التراجع عن مسطرة نزع ملكية القطعة األرضية 
2.17.532 الصادر في  املنزوعة ملكيتها بموجب املرسوم املذكور رقم 

27 من محرم 1439 )18 أكتوبر 2017( ؛

وبعد  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يتراجع عن نزع ملكية القطع األرضية الواردة في الجدو  امللحق 
باملرسوم رقم 2.17.532 بتاريخ 27 من محرم 1439 )18 أكتوبر 2017( 
واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000 امللحق بأصل 

هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م1س معأقم)2.20.680)صادأعفي)8))منعصف1))  ) )6)تكأ 19)1)1)) 
يق�ضيعبإعادةعمنحعقطعةعفالحاةعترعقابلةعللفالحةعمنعتمالك)
حق) إسقاطع إث1ع علىع جديدع مسأفادع إلىع يلخاصةع يلدرلةع

يملسلمةعلهعسابقاعبإقلامعب1شاد.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح 
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة 
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه 
1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف   الظهير 
 28 26 و  25 و  24 و  8 و  7 و  5 و  2005( وال سيما الفصو   )7 يناير 

منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.01.108 الصادر  في 29 من جمادى اآلخرة 1427
أعاله إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق   )2006 يوليو   25( 

رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.83.670 الصادر في 13 من جمادى األولى 1405 
)4 فبراير 1985( بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية 

أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصةبإقليم سطات ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.91.953 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413

يعلن بمقتضاه عن إسقاط حق املستفيد الحامل   )1993 ماي   13(

لرقم 133 من القطعة األرضية الفالحية أو قابلة للفالحة من أمالك 

الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

 7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 

في  الصادر   1.72.277 رقم  أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  من 

22 من ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( خال  اجتماعها املنعقد 

بتاريخ 12 يوليو 2011 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح  واملياه والغابات ووزير 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تمنح السيدة السعدية الزاكي القطعة األرضية الفالحية من أمالك 

الدولة الخاصة رقم 2، املحدثة بتجزئة بن معاشو، والواقعة بتعاونية 

الخالق،  عبد  بجماعة سيدي   »02 الذهب  »وادي  الزراعي  اإلصالح 

بإقليم برشيد، املسلمة سابقا للسيد أحمد املضروب بناء على املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.83.670 الصادر في 13 من جمادى األولى 1405

)4 فبراير 1985(.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة كل 

واحد منهم فيما يخصه. 

وحرر بالرباط في 18 من صفر 1442 )6 أكتوبر 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 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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م1س معأقم)2.20.350)صادأعفي)1))منعصف1))  ) )8)تكأ 19)1)1)) 

بامل يفقةععلىعيلأصمامعريلنظامعيملأعلقعبهعيمل ض عينعلتهائة)

م1كزعجماعةعيلسافاعبإقلامعيل1شاديةعر9اإلعالنعتنعفيعذلك)

منفعةععامة.

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 ؛

من  28 في  الصادر   2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم   وعلى 

رجب 1441 )23 مارس 2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 

الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، املصادق عليه بالقانون رقم 23.20 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوا  1441

)28 ماي 2020(، كما وقع تغييره وال سيما املادة 6 منه ؛

 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 باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خال  اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 29 ماي 2018 ؛

الفترة  العلني املباشر بجماعة السيفا خال   البحث  نتائج  وعلى 

املمتدة من 28 يونيو إلى 29 يوليو 2019 ؛

دورته  خال   املجتمع  السيفا  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2019 ؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة 

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2019 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم AUERM/2019/01 والنظام املتعلق به 

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة السيفا بإقليم الرشيدية وباإلعالن 

أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة السيفا تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

(  ( منعمح1م) ((5 صادأعفي) (3.84.20  ق1يأعل1ئيسعيلحك مةعأقم)

في) يلصادأع (3.24.19 أقم) يلق1يأع بأغايرع ()(1(1 سبأمبر) (( (

8))منعأمضان)1  ) ) ))ماي)1)1)()بأف يضعيإلمضاء.

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على القرار رقم 3.24.19 الصادر في 18 من رمضان 1440 

)24 ماي 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر مـا يلـي :

املـــادة األولى

تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله 

رقم 3.24.19 بتاريخ 18 من رمضان 1440 )24 ماي 2019( :
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إذا تغيب املمون العسكري من الدرجة األولى   -. »املــــادة الثانية 
الكولونيل لحسن  ناب عنه  عائق  عاقه  أو  »الكولونيل محمد شار 

»تيباتي، نائب رئيس املركز اإلداري للقوات املسلحة امللكية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1442 )14 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

(  ( أمضان) (3 في) صادأع (2388.20 أقم) يلصحةع ل زي1ع  ق1يأع

في) يلصادأع (3942.19 أقم) يلق1يأع بأغايرع ()(1(1 تب1يل) ((7(

بأف يضعيإلمضاء) ()(1(1 تكأ 19) ((1(  (  ( منعصف1) (((

ريملصادقةععلىعيلصفقات.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم 3942.19 الصادر في 11 من صفر 1441 

الصفقات على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييره ؛

1441 من صفر   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير على النحو التالي الجدو  امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

رقم 3942.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

»يلجدر عيمللحق

يلن يبيملف ضعإليهميالخأصاصعيلتريبي

جهة 

طنجة-تطوان-

الحسيمة

جهة 

طنجة-تطوان-

الحسيمة

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

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

إقليم 

العرائش
........................................................................................................

إقليم 

الحسيمة

الدكتور محمد يزناسني، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم الحسيمة.

السيد بدر الدين القلعي، رئيس 

واالقتصادية  اإلدارية  املصلحة 

بنفس املندوبية بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 (  ( يلحجة) ذيع (6 في) صادأع (2397.20 أقم) يلصحةع ل زي1ع قـــ1يأع

في) يلصادأع (517.20 أقم) يلق1يأع بأغايرع ()(1(1 ي لا ) ((7(

بأف يضعيإلمضاء) ()(1(1 تكأ 19) ((1(  (  ( منعصف1) (((

ريملصادقةععلىعيلصفقات.

وزير الصحة،

 بعد االطالع على القرار رقم 517.20 الصادر في 11 من صفر 1441

)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات ؛

1441 من صفر   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي الجدو  امللحق بالقرار املشار إليه أعاله 

رقم 517.20 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

»يلجدر عيمللحق

النواباملفوض إليهماسم املعهد

التمريضية  للمهن  العالي  املعهد 

وتقنيات الصحة ألكادير

السيد عزيز مارس، مدير املعهد 

العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

الصحة ألكادير بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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  (  ( ق1يأعل زي1عيلصحةعأقم)2387.20)صادأعفي) ))منعذيعيلحجة)

 3942.19 أقم) يلق1يأع رتأمامع بأغايرع ()(1(1 تغسطس) ( (

بأف يض) ()(1(1 تكأ 19) ((1(  (  ( منعصف1) ((( يلصادأعفي)

يإلمضاء)ريملصادقةععلىعيلصفقات.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم 3942.19 الصادر في 11 من صفر 1441 

2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات كما  )10 أكتوبر 

وقع تغييره وتتميمه؛

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير ويتمم على النحو التالي الجدو  امللحق بالقرار املشار إليه أعاله 
رقم 3942.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

»يلجدر عيمللحق

يلن يبيملف ضعإليهميالخأصاصعيلتريبي

 جهة  طنجة -

  تطوان - 

الحسيمة

 جهة  طنجة - تطوان - 

الحسيمة
................................................................................................

عمالة طنجة - أصيلة

الدكتور نور الدين اعشيبات، 

مندوب وزارة الصحة بعمالة 

طنجة - أصيلة بالنيابة.

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

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

 عمالة املضيق -

الفنيدق
................................................................................................

إقليم تطوان

الدكتورة ملياء الدليمي، مندوبة 

وزارة الصحة بإقليم تطوان.
................................................

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

إقليم الفحص - أنجرة

الدكتورة ملياء الدليمي، مندوبة 

وزارة الصحة بإقليم الفحص - 

أنجرة بالنيابة.
................................................

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 قـــ1يأعل زي1عيلصحةعأقم)2396.20)صادأعفي)3))منعذيعيلحجة))  )

يلصادأعفي) (3725.19 بأغايرعيلق1يأعأقم) ()(1(1 تغسطس) ((3(

بأف يضعيإلمضاء) ()(1(1 تكأ 19) ((1(  (  ( منعصف1) (((

ريملصادقةععلىعيلصفقات.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم 3725.19 الصادر في 11 من صفر 1441 

2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات كما  )10 أكتوبر 

وقع تغييره وتتميمه ؛

1441 من صفر   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي الجدو  امللحق بالقرار املشار إليه أعاله 

رقم 3725.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

»يلجدر عيمللحق

يلن يبيملف ضعإليهميالخأصاصعيلتريبي

 جهة

كلميم-واد 

نون

 جهة

كلميم-واد 

نون

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

إقليم كلميم

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

السيد محمد حاميد، مدير املركز 

بكلميم  الجهوي  االستشفائي 

بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من ذي الحجة 1441 )13 أغسطس 2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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(  ( مح1م) في) ) صادأع (2337.20 أقم) يلصحةع ل زي1ع  ق1يأع

يلصادأ) (3685.19 بتأمامعيلق1يأعأقم) ()(1(1 تغسطس) (( (

1)1)()بأف يضعيإلمضاء) )  ) )1))تكأ 19) )))منعصف1) في)

ريملصادقةععلىعيلصفقات.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم 3685.19 الصادر في 11 من صفر 1441 

الصفقات  على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1441 من صفر   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يتمم على النحو التالي الجدو  امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

رقم 3685.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

»يلجدر عيمللحق

يلن يبيملف ضعإليهميالخأصاصعيلتريبي

جهة
فاس - مكناس

 جهة فاس -
مكناس

العبودي، .................................................... النبي  عبد  السيد 
املالية  املوارد  مصلحة  رئيس 
باملديرية  والشراكة  واللوجيستيك 
فاس - بجهة  للصحة   الجهوية 

مكناس

........................................................................................................عمالة فاس

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 محرم 1442 )24 أغسطس 2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

(  ( مح1م) في) ) صادأع (2395.20 أقم) يلصحةع ل زي1ع  قـــ1يأع

يلصادأعفي) (3682.19 بأغايرعيلق1يأعأقم) ()(1(1 تغسطس) (( (

بأف يضعيإلمضاء) ()(1(1 تكأ 19) ((1(  (  ( منعصف1) (((

ريملصادقةععلىعيلصفقات.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم 3682.19 الصادر في 11 من صفر 1441 

2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات كما  )10 أكتوبر 

وقع تغييره وتتميمه ؛

1441 من صفر   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي الجدو  امللحق بالقرار املشار إليه أعاله 

رقم 3682.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

»يلجدر عيمللحق

يلن يبيملف ضعإليهميالخأصاصعيلتريبي

 جهة

سوس - ماسة

جهة

سوس - ماسة
....................................................

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

 عمالة أكادير -

إداوتنان

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

عمالة إنزكان - 

آيت ملو 

السيد أحمد نويكر،مندوب وزارة 

الصحة بإقليم إنزكان - آيت ملو  

بالنيابة.

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

مدير  بنعلي،  آيت  إبراهيم  السيد 

املركز االستشفائي اإلقليمي بإنزكان 

- آيت ملو  بالنيابة.

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

إقليم 

 اشتوكة  -

آيت باها

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 محرم 1442 )24 أغسطس 2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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(  ( مح1م) منع ((3 في) صادأع (2398.20 أقم) يلصحةع ل زي1ع  قـــ1يأع

في) يلصادأع (3680.19 أقم) يلق1يأع بأغايرع ()(1(1 سبأمبر) (((

يإلمضاء) بأف يضع ()(1(1 تكأ 19) ((1(  (  ( منعصف1) (((

ريملصادقةععلىعيلصفقات.

وزير الصحة،

 بعد االطالع على القرار رقم 3680.19 الصادر في 11 من صفر 1441

2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات كما  )10 أكتوبر 

وقع تغييره وتتميمه ؛

1441 من صفر   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي الجدو  امللحق بالقرار املشار إليه أعاله 

رقم 3680.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

»يلجدر عيمللحق

يلن يبيملف ضعإليهميالخأصاصعيلتريبي

 جهة

مراكش - آسفي

 جهة

 مراكش - 

آسفي

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

عمالة مراكش

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

السيد كريم الزوهري، مدير املركز 

االستشفائي الجهوي بمراكش.
.......................................................

إقليم شيشاوة
السيد محمد موس، مندوب وزارة 

الصحة بإقليم شيشاوة بالنيابة.
.......................................................

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

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

إقليم قلعة 

السراغنة

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

إقليم الصويرة

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

السيد محمد بنجلون، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي بالصويرة 

بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من محرم 1442 )2 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

ق1يأعل زي1عيلترباةعيل طناةعريلأك ينعيملنهيعريلأعلامعيلعاليعريلبحثعيلعلمي،)يلناطقعيل1سميعباسمعيلحك مةعأقم)2334.20 

(  ( منعصف1) ((6 في) يلصادأع (3322.19 بأغايرعيلق1يأعأقم) ()(1(1 سبأمبر) (8(  (  ( منعمح1م) ((1 في)  صادأع

)5))تكأ 19)1)1)()بأف يضعيإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بعد االطالع على القرار رقم 3322.19 الصادر في 16 من صفر 1441 )15 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره ؛

املتعلق باختصاصات وزير التربية   )2018 )26 يناير   1439 جمادى األولى   8 الصادر في   2.18.65 وعلى املرسوم رقم 

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي الجدو  املرفق بالقرار املشار إليه أعاله رقم 3322.19 بتاريخ 16 من صفر 1441 )15 أكتوبر 2019( : 
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»يلجدر عيمل1فق

يالخأصاصعيلتريبييلن يبيملف ضعإليهميلجهات

الدار البيضاء - سطات

والية جهة الدار البيضاء - سطات.................................................................................................................................................

مصلحة  رئيس  موكيل،  الحسن  موالي 

التكوين املنهي لسطات.

أقاليم سطات وبنسليمان وبرشيدأحمد فياللي، املهندس الرئيس من الدرجة األولى.

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

الرباط - سال - القنيطرة

.................................................................................................................................................
 والية جهة الرباط - سال - 

القنيطرة

محمد كسائي، رئيس مصلحة التكوين املنهي 

للقنيطرة.

 أقاليم القنيطرة وسيدي قاسمعبد الرحيم رعبوب، املتصرف من الدرجة األولى.

وسيدي سليمان

فاس - مكناس

عبد الرحيم بكاري، املندوب الجهوي للتكوين 

املنهي للمنطقة الوسطى الشمالية.

الدرجة  من  الرئيس  املهندس  الودغيري،  حسن 

املمتازة.

والية جهة فاس - مكناس

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

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

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

مراكش - آسفي

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

محمد علوي، املندوب الجهوي للتكوين املنهي 

آلسفي.

عبد املالك بلماحي، املهندس الرئيس من الدرجة 

املمتازة.

إقليما آسفي واليوسفية

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

بني مال  - خنيفرة

التكوين  بمصلحة  املكلف  مويان،  محمد 

املنهي لبني مال .

والية جهة بني مال  - خنيفرةموحى بايهي، املهندس الرئيس من الدرجة األولى.

محمد مويان، رئيس مصلحة التكوين املنهي 

لخريبكة.

إقليم خريبكةسعيد قصيري، املتصرف من الدرجة األولى.

 طنجة - تطوان -

الحسيمة

................................................................................................................................................
 والية جهة طنجة - تطوان - 

الحسيمة

عثمان الرحماني، املكلف بمصلحة التكوين 

املنهي لتطوان.

عبد السالم هودير، املهندس الرئيس من الدرجة 

األولى.

عمالة املضيق - الفنيدق وأقاليم تطوان 

والعرائش وشفشاون ووزان

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 3 أغسطس 2020.

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

اإلمضاء  : سعيد أمزازي
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قـــ1يأعل زي1عيلترباةعيل طناةعريلأك ينعيملنهيعريلأعلامعيلعاليعريلبحث)

يلعلمي،)يلناطقعيل1سميعباسمعيلحك مةعأقم)2392.20)صادأعفي 

1))منعمح1م))  ) )1)سبأمبر)1)1)()بأف يضعيإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

 1429 من شوا    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 ؛

1439 جمادى األولى   8 الصـــــادر في   2.18.65  وعلى املرسوم رقم 

)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

الشؤون  بمديرية  املكلف  رشدي،  املصطفى  السيد  إلى  يفـوض 

العامة وامليزانية واملمتلكات، اإلمضاء نيابة عن وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم 

الحكومة على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لقطاع 

التربية الوطنية للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد املصطفى رشدي أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

منصوري عاد ، رئيس مصلحة حظيرة السيارات بمديرية الشؤون 

العامة وامليزانية واملمتلكات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3782.18 

بتفويض   )2018 ديسمبر   5(  1440 األو   ربيع  من   27 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 20 من محرم 1442 )9 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

في) صادأع (2338.20 أقم) ريل1ياضةع ريلشبابع يلثقافةع ل زي1ع ق1يأع

بأف يضعيإلمضاء) ()(1(1 سبأمبر) (( (  (  ( منعمح1م) ((5

ريملصادقةععلىعيلصفقات.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

1429 من شوا    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 ؛

1434 8 جمادى األولى  الصادر في   2.12.349  وعلى املرسوم رقم 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 من شعبان   30 الصادر في   2.20.328  وعلى املرسوم رقم 

والشباب  الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2020 أبريل   24(

والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدو  التالي اإلمضاء 

الصادرة  األوامر  على  والرياضة  والشباب  الثقافة  وزير  نيابة عن 

للموظفين واألعوان التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة :

يالخأصاصعيلتريبييملف ضعإليهميلجهات

 جهة طنجة - تطوان -

الحسيمة

الجهوي  املدير  املقراعي،  اعزيبو  الواحد  عبد 

لقطاع الشباب والرياضة بجهة طنجة - تطوان - 

الحسيمة، املدير اإلقليمي بعمالة طنجة - أصيلة.

مجموع تراب اململكة

نور الدين الرفاعي، املدير الجهوي لقطاع الشباب جهة الشرق

بعمالة  اإلقليمي  املدير  الشرق،  بجهة  والرياضة 

وجدة - أنجاد وإقليم تاوريرت.

كذلك

عبد القادر الزوين، املدير الجهوي لقطاع الشباب جهة فاس - مكناس

والرياضة بجهة فاس - مكناس، املدير اإلقليمي 

بعمالة فاس.

كذلك

 جهة الرباط - سال -

القنيطرة

لقطاع  الجهوي  املدير  املصباحي،  الجليل  عبد 

الشباب والرياضة بجهة الرباط - سال - القنيطرة، 

املدير اإلقليمي بعمالة الرباط.

كذلك

الشباب جهة بني مال  - خنيفرة لقطاع  الجهوية  املديرة  بلمداني،  نجية 

املديرة  خنيفرة،   - مال   بني  بجهة  والرياضة 

اإلقليمية بإقليم بني مال .

كذلك
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 جهة الدار البيضاء -

سطات

الشباب  لقطاع  الجهوي  املدير  معتصم،  عزيز 

املدير  - سطات،  البيضاء  الدار  بجهة  والرياضة 

اإلقليمي بالدار البيضاء - أنفا.

كذلك

لقطاع جهة مراكش - آسفي الجهوي  املدير  الشهراوي،  الحسين 

الشباب والرياضة بجهة مراكش - آسفي، املدير 

اإلقليمي بعمالة مراكش.

كذلك

عبد العزيز باعزيز، املدير الجهوي لقطاع الشباب جهة درعة - تافياللت

والرياضة بجهة درعة - تافياللت، املدير اإلقليمي 

بإقليم الرشيدية.

كذلك

الشباب جهة سوس - ماسة لقطاع  الجهوي  املدير  خيرات،  رضوان 

اإلقليمي  املدير  ماسة،   - بجهة سوس  والرياضة 

بعمالة أكادير - إداوتنان.

كذلك

عبد املجيد ايت هموري، املدير الجهوي لقطاع جهة كلميم - واد نون

املدير  ماسة،   - بجهة سوس  والرياضة  الشباب 

اإلقليمي بإقليم كلميم.

كذلك

جهة العيون - الساقية 

الحمراء

الشباب  لقطاع  الجهوي  املدير  بولسان،  محمد 

والرياضة بجهة العيون - الساقية الحمراء، املدير 

اإلقليمي بإقليم العيون.

كذلك

جهة الداخلة - وادي 

الذهب

الحبيب الحتحات، املدير الجهوي لقطاع الشباب 

الداخلة - وادي الذهب، املدير  والرياضة بجهة 

اإلقليمي بإقليم وادي الذهب.

كذلك

املادة الثانية

يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله املصادقة على صفقات 

الدولة لفائدة  املبرمة لحساب  التوريدات أو الخدمات  أو  األشغا  

وزارة الثقافة والشباب والرياضة وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق 

 6.000.000( الخاصة بها إذا كان مبلغها ال يفوق ستة ماليين درهم 

درهم(.

املادة الثالثة

جميع  على  املصادقة  أعاله  إليهم  املشار  األشخاص  إلى  يفوض 

املبرمة  الخدمات  أو  التوريدات  أو  باألشغا   املرتبطة  الصفقات 

لحساب الدولة لفائدة وزارة الثقافة والشباب والرياضة وكذا فسخها 

وعلى جميع الوثائق الخاصة باملديريات اإلقليمية التابعة لنفوذهم 

الترابي في حدود ستة ماليين درهم )6.000.000 درهم(.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1442 )14 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

 قـــ1يأعل زي1عيلثقافةعريلشبابعريل1ياضةعأقمع2346.20عصادأعفيع5)عمنعمح1مع)  )ع) )عسبأمبرع1)1))

بأف يضعيإلمضاءعريملصادقةععلىعيلصفقات

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

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

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

الدولة 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 تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 )5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم 2.20.328 الصادر في 30 من شعبان 1441 )24 أبريل 2020( املتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب 

والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدو  املبين بعده اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الثقافة والشباب والرياضة 

على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية الخاصة باملصالح التابعة لهم :
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- التراخيص املتعلقة بتدبير التراث املعماري واألثري وذلك فيما يخص :

كراء فضاءات املعالم التاريخية واملواقع األثرية ؛• 

تخفيض الرسوم لزيارة املعالم التاريخية واملواقع األثرية بالنسبة ملجموعات التالميذ والطلبة ؛• 

األشغا  املتعلقة باملباني التاريخية واملواقع املقيدة أو املرتبة في عداد اآلثار.• 

- التراخيص املتعلقة بكراء أو باستغال  القاعات وأروقة املعارض التابعة لقطاع الثقافة ؛

- التراخيص املتعلقة بحصص الدرس لفائدة املكلفين بالدروس بمعاهد املوسيقى والفن الكوريغرافي التابعة لقطاع الثقافة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

إمضاء األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛• 

الرخص اإلدارية واملرضية ؛• 

شواهد العمل ؛• 

شواهد األجرة ؛• 

التنقيط والتقييم ؛• 

التعيين واالنتقا  املتعلقان باملوظفين واألعوان بداخل املصالح أو بينها ؛• 

ملفات حوادث الشغل ؛• 

إنزا  العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين ؛• 

اإلعذار  بالرجوع إلى العمل ؛• 

طلب إجراء الفحص الطبي املضاد ؛• 

- أوامر التحصيل املتعلقة بالصفقات وسندات الطلب وعقود القانون العادي والقرارات اإلدارية الفردية املرتبطة بامليزانية 

املفوضة في إطار امليزانية العامة وميزانية الصندوق الوطني للعمل الثقافي.
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 ق1يأعل زي1عيلثقافةعريلشبابعريل1ياضةعأقمع2347.20عصادأعفيع5)عمنعمح1مع)  )

) )عسبأمبرع1)1)(عبأف يضعيإلمضاء

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

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

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

الدولة 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 تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 )5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.20.328 الصادر في 30 من شعبان 1441 )24 أبريل 2020( املتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب 

والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدو  املبين بعده اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الثقافة والشباب والرياضة 

على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية الخاصة باملصالح التابعة لهم :

- التراخيص املتعلقة بكراء أو باستغال  القاعات وأروقة املعارض التابعة لقطاع الثقافة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

• إمضاء األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

املادة الثانية. - يفوض إلى املديرين الجهويين للثقافة املشار إليهم في نفس الجدو  املصادقة على الصفقات املتعلقة باملصالح 

التابعة لهم وفسخها وعلى جميع الوثائق وكذا كشوف الحسابات النهائية الخاصة بها ما عدا الصفقات املبرمة عن طريق طلبات 

العروض التي يفوق مبلغها ثالثة ماليين )3.000.000( درهم.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1442 )14 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.
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• الرخص اإلدارية واملرضية ؛

• شواهد العمل وشواهد األجرة ؛

• التنقيط والتقييم ؛

• التعيين واالنتقا  املتعلقان باملوظفين واألعوان بداخل املصالح أو بينها ؛

• ملفات حوادث الشغل ؛

• إنزا  العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار( باملوظفين ؛

• اإلعذار بالرجوع إلى العمل ؛

• طلب إجراء الفحص الطبي املضاد.

- أوامر التحصيل املتعلقة بالصفقات وسندات الطلب وعقود القانون العادي والقرارات اإلدارية الفردية املرتبطة بامليزانية 

املفوضة في إطار امليزانية العامة وميزانية الصندوق الوطني للعمل الثقافي.

يلن يبيملف ضعإليهميالخأصاصعيلتريبي

عمالة املضيق - الفنيدق وأقاليم وزان وتطوان 

والعرائش وشفشاون

إجال  املصلوحي، رئيسة مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية والثقافية.أحمد يعالوي، املدير اإلقليمي للثقافة بتطوان

_جهان الخطابي، املديرة اإلقليمية للثقافة بالحسيمةإقليم الحسيمة

_حليمة عيساوي، املديرة اإلقليمية للثقافة بفجيجإقليم فجيج 

يوسف البزيوي، رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية والثقافية.عبد اإلاله نفيس، املدير اإلقليمي للثقافة بمكناس بالنيابةعمالة مكناس وإقليما الحاجب وإفران

_عبد العالي السيباري، املدير اإلقليمي للثقافة بتازةإقليما تازة وتاونات

جما  تمزيرت، رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية والثقافية.امحمد سنور، املدير اإلقليمي للثقافة بالقنيطرةأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان

_خديجة برعو، املديرة اإلقليمية للثقافة بخريبكةإقليم خريبكة

_عبد الرحمان عريس، املدير اإلقليمي للثقافة بالجديدةإقليما الجديدة وسيدي بنور

بوشعيب االدري�ضي، رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية والثقافية.مصطفى املسطاري، املدير اإلقليمي للثقافة بسطاتأقاليم سطات وبرشيد وبنسليمان

_ابتسام أوريمش، املديرة اإلقليمية للثقافة بآسفيإقليما آسفي واليوسفية

_زهور أمهاوش، املديرة اإلقليمية للثقافة بالصويرةإقليم الصويرة

_محمد أمزيل، املدير اإلقليمي للثقافة بورزازاتأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير

_عبد القادر الصابر، املدير اإلقليمي للثقافة بتارودانتإقليما تارودانت وطاطا

_محمود الزماطي، املدير اإلقليمي للثقافة بتيزنيتإقليم تيزنيت

_سيدي احمودي فياللي، املدير اإلقليمي للثقافة بالسمارةإقليم السمارة

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1442 )14 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.
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قـــ1يأعل زي1عيلطاقةعريملعادنعريلبيئةعأقمع2394.20عصادأعفيع

5)عمنعمح1مع)  )ع) )عسبأمبرع1)1)(عبأف يضعيإلمضاء

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 شوا    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�ضي العام للوظيفة العمومية  )1958 فبراير   24( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1421 صفر   6 في  الصادر   2.99.1216 رقم  املرسوم  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 ؛

 1426 من شوا    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 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 باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البيئي  والتقييم  املراقبة  مدير  بروي،  السيد محمد  إلى  يفوض 

نيابة عن وزير الطاقة  اإلمضاء  والشؤون القانونية بقطاع البيئة، 

واملعادن والبيئة على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باملوظفين 

التابعين ملديرية املراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بقطاع 

البيئة 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 25 من محرم 1442 )14 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

قـــ1يأعل زي1ةعإعديدعيلتريبعيل طنيعريلأعميرعريإلسكانعرسااسةعيملدينة)
أقم)2339.20)صادأعفي)6))منعمح1م))  ) )5))سبأمبر)1)1)) 

بأف يضعيإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

1429 من شوا    30 في  الصادر   2.05.768  وعلى املرسوم رقم 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 الصادر في   330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و64 منه ؛

 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 ؛

 1418 شوا    4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم  وعلى 

استعما   وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  )2 فبراير 1998( 

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

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،
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قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد رشيد املحفوظي، مدير املدرسة الوطنية 
الوطني  التراب  إعداد  لوزارة  التابعة  بوجدة  املعمارية  للهندسة 
أو التأشير نيابة عن  اإلمضاء  والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، 
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على 
جميع الوثائق املتعلقة بنفس املدرسة بما في ذلك األوامر الصادرة 
للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص 
لهم الستعما  سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ماعدا املراسيم 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

اإلمضاء املحفوظي  رشيد  محمد  السيد  إلى  كذلك   يفوض 
أو التأشير على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق 
جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة 
للهندسة  الوطنية  املدرسة  بميزانية  املتعلقة  الحسابية  الوثائق 

املعمارية بوجدة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد رشيد املحفوظي أو عاقه عائق نابت عنه 
السيدة أمل قرني، املكلفة بالكتابة العامة للمدرسة الوطنية للهندسة 
املعمارية بوجدة وذلك فيما يخص التفويض املشار إليه في املادتين 

األولى والثانية أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار  بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ق1يأعل زي1ةعإعديدعيلتريبعيل طنيعريلأعميرعريإلسكانعرسااسةعيملدينة)
أقم)2340.20)صادأعفي)6))منعمح1م))  ) )5))سبأمبر)1)1)) 

بأف يضعيإلمضاء.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

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 ؛

1418 شوا    4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم   وعلى 

استعما   وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية ؛

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،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الوطنية  املدرسة  مديرة  جبران،  ابتسام  السيدة  إلى  يفوض 

الوطني  التراب  إعداد  لوزارة  التابعة  بتطوان  املعمارية  للهندسة 

أو التأشير نيابة عن  اإلمضاء  والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، 

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على 

جميع الوثائق املتعلقة بنفس املدرسة بما في ذلك األوامر الصادرة 

للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الترخيص 

لهم الستعما  سياراتهم الخاصة ألغراض املصلحة ما عدا املراسيم 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيدة ابتسام جبران اإلمضاء أو التأشير على 

األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات 

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية 

املتعلقة بميزانية املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بتطوان.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة ابتسام جبران أو عاقها عائق ناب عنها السيد 

للهندسة  الوطنية  للمدرسة  العام  الكاتب  الخراز،  هشام  محمد 

املعمارية بتطوان بالنيابة، وذلك فيما يخص التفويض املشار إليه في 

املادتين األولى والثانية أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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 2408.20 أقم) يإلديأةع رإصالحع ريملالاةع يالقأصادع لـــ زي1ع قــــــــ1يأع

بأغايرعرتأمام) ()(1(1 سبأمبر) ((3(  (  ( صف1) (5 في) صادأع

 (  ( يآلخ1) أ9ا ع منع ((7 في) يلصادأع يلق1يأعأقم)4163.19)

) ))ديسمبر)1)1)()بأف يضعيإلمضاء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

27 من ربيع الصادر في  القرار رقم 4163.19    بعد االطالع على  

اآلخر 1441 )24 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء ؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األو    2.19.956  وعلى املرسوم رقم 

واملالية  االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2019 أكتوبر   30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله 

رقم 4163.19 بتاريخ 27 من ربيع اآلخر 1441 )24 ديسمبر 2019( :

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء  -  »املادة األولى. 

»أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على 

»جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم بمديرية امليزانية ما عدا 

»املراسيم والقرارات التنظيمية :

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

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

»- رئيس مصلحة التجهيز والنقل )شاغر( ؛

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

»- عزيز البكوري، رئيس مصلحة إعداد قانون املالية ؛

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هـذا القرار بالجـريـــدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قـــ1يأعل زي1عيالقأصادعريملالاةعرإصالحعيإلديأةعأقمع2409.20عصادأعفيع5عصف1ع)  )ع)3)عسبأمبرع1)1)(عبأغايرععرتأمامعيلق1يأع

أقمع3743.19عيلصادأعفيع8)عمنعأ9ا عيبر ع)  )ع)6)عن فمبرع1)1)(عبأف يضعيإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم 3743.19 الصادر في 28 من ربيع األو  1441 )26 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء كما وقع 

تغييره وتتميمه ؛

املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد   )2019 )30 أكتوبر   1441 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع األو   وعلى املرسوم رقم 

واملالية وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

 1441 من ربيع األو    28 بتاريخ  إليه أعاله رقم 3743.19  التالي املادة األولى من القرار املشار  تغير وتتمم على النحو 

)26 نوفمبر 2019( :

»املادة األولى. - يفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة التالية أسماؤهم اإلمضاء نيابة عن وزير االقتصاد 

»واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق القضائية املتعلقة بمتابعة القضايا املثبتة داخل دائرة نفوذهم أمام محاكم اململكة 

»بما في ذلك اإلمضاء على مذكرات النقض :
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يملف ضعإليهميالخأصاصعيلتريبي

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

يلن يبيملف ضعإليهميالخأصاصعيلتريبي

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

- ............................................................................................................... ؛- السيد حسن بتبرتين، املدير الجهوي للدار البيضاء - سطاتالدار البيضاء - سطات

- مدير مخازن وساحات االستخالص الجمركي للدار البيضاء )شاغر( ؛

- السيد عبد اللـه لحلو، املتصرف من الدرجة األولى، املدير اإلقليمي للدار البيضاء 

- الضواحي ؛

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

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

- ............................................................................................................... ؛- املدير الجهوي للشرق )شاغر(.الشرق

- ............................................................................................................... ؛

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

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

- رئيس املصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش مكلف باألبحاث واملراقبة البعدية - السيد لحسن حر�ضي، املدير الجهوي للجنوب.الجنوب

واملنازعات )شاغر( ؛

...................................................................................................................... ؛

السيد سعيد مكتفي، املتصرف من الدرجة األولى، املدير اإلقليمي للعيون.

املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 ق1يأعل زي1عيالقأصادعريملالاةعرإصالحعيإلديأةعأقمع2410.20عصادأعفيع5عصف1ع)  )ع)3)عسبأمبرع1)1)(عبأغاير
يلق1يأعأقمع3744.19عيلصادأعفيع8)عمنعأ9ا عيبر ع)  )ع)6)عن فمبرع1)1)(عبأف يضعيإلمضاء

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم 3744.19 الصادر في 28 من ربيع األو  1441 )26 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء كما وقع 
تغييره ؛

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

قرر مـا يلي :

املادة األولى

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

اإلمضاء كل حسب اختصاصه الترابي،  يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدو  املبين بعده،   -  »املادة األولى. 
 »أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون

»املوظفين :
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» - ........................................................... ؛

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

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

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

يلن يبيملف ضعإليهميالخأصاصعيلتريبي

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

- السيد محمد مو�ضى، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية ...............................................................فاس - مكناس

الجهوية لفاس - مكناس.

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

...........................................................................املدير الجهوي للشرق )شاغر(.الشرق

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

)الباقي ال تغيير فيه.(
املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 ق1يأعل زي1عيالقأصادعريملالاةعرإصالحعيإلديأةعأقمع2411.20عصادأعفيع5عصف1ع)  )ع)3)عسبأمبرع1)1)(عبأغايرعرتأمام
يلق1يأعأقمع3746.19عيلصادأعفيع8)عمنعأ9ا عيبر ع)  )ع)6)عن فمبرع1)1)(عبأف يضعيإلمضاء

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم 3746.19 الصادر في 28 من ربيع األو  1441 )26 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء كما وقع 
تغييره وتتميمه ؛

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

قرر مـا يلي :

املادة األولى

1441 من ربيع األو    28 بتاريخ   3746.19  تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 
)26 نوفمبر 2019( :

»املادة األولى. - يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر 
»الصادرة للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة :

يلن يبيملف ضعإليهم

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

- .......................................................................... ؛- السيد حسن بتبرتين، املدير الجهوي للدار البيضاء - سطات.

- مدير مخازن وساحات االستخالص الجمركي للدارالبيضاء )شاغر( ؛

- السيد عبد اللـه لحلو، املدير اإلقليمي للدارالبيضاء - الضواحي ؛

- .......................................................................... ؛

- السيد عبد اللـه بلحاج، اآلمر بالصرف باملحمدية ؛

- السيد عبد الرحيم بوط، اآلمر بالصرف بسطات.
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- .......................................................................... ؛- السيد عز العرب الرحماني، املدير الجهوي للوسط الجنوبي.

- .......................................................................... ؛

- .......................................................................... ؛

- السيد خير الدين الري�ضي، اآلمر بالصرف بورزازات ؛

- .......................................................................... ؛

- السيد عبد الباسط االيمامي، اآلمر بالصرف بالصويرة.

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

- السيد محمد مو�ضى، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة باملديرية الجهوية لفاس - مكناس ؛- السيد عبد السالم الكبير، املدير الجهوي لفاس - مكناس.

- .......................................................................... ؛

- .......................................................................... ؛

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

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

- .......................................................................... ؛- املدير الجهوي للشرق )شاغر(.

- .......................................................................... ؛

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

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

- .......................................................................... ؛- السيد لحسن حر�ضي، املدير الجهوي للجنوب.

- .......................................................................... ؛

- السيد سعيد مكتفي، املدير اإلقليمي للعيون.

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1442 )23 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق1يأعلل زي1عيملنأدبعلدىعرزي1عيلترباةعيل طناةعريلأك ينعيملنهيعريلأعلام)

يلعاليعريلبحثعيلعلميعيملكلفعبالأعلامعيلعاليعريلبحثعيلعلمي)

أقم)2333.20)صادأعفي)1))منعمح1م))  ) )8)سبأمبر)1)1)) 

بأف يضعيإلمضاء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

 1438 9 رجب  1.17.07 الصادر في  بناء على الظهير الشريف رقم 

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

 1429 من شوا    30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم  وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

 3337.19 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

بتفويض بعض  )2019 نوفمبر   29(  1441 ربيع اآلخر   2 الصادر في 

االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

والتنمية  العالي  التعليم  مدير  طاهري،  محمد  السيد  إلى  يفـوض 

البيداغوجية بالوزارة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، اإلمضاء 

أو التأشير نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي 

العلمي على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطةبه بنفس الوزارة ما عدا 

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : إدريس اعويشة.
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ق1يأعللمدي1عيلعامعلألمنعيل طنيعأقمع2393.20عصادأعفيع3عصف1ع)  )ع

)))عسبأمبرع1)1)(عبأف يضعيإلمضاء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع األو  1431

العامة لألمن الوطني والنظام  باملديرية  املتعلق   )2010 فبراير   23(

املادة  الثانية من  الفقرة  الوطني وال سيما  األسا�ضي ملوظفي األمن 

الثامنة والعشرين منه ؛

1429 من شوا    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،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيد مصطفى مفيد، رئيس والية أمن الرباط - سال -

الوطني  لألمن  العام  املدير  نيابة عن  اإلمضاء  الخميسات،   - تمارة 

على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام 

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد مصطفى مفيد أو عاقه عائق ناب عنه السيد فريد 

ساللي، نائب رئيس والية أمن الرباط - سال - تمارة - الخميسات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 صفر 1442 )21 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

 ق1يأعل زي1عيلطاقةعريملعادنعريلبيئةعأقمع2354.20عصادأعفيع8)عمنعذيعيلقعدةع)  )ع)1)عي لا ع1)1))

بأعاينعآم1ينعمساعدينعبالص1فعرن يبععنهم

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

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

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدو  التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن 

وزير الطاقة واملعادن والبيئة من امليزانية العامة لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة :

يملحاسب نعيملكلف نيلن يبيآلم1رنعيملساعدرنعبالص1فيالخأصاصعيلتريبي

خازن عمالة طنجةرئيس مصلحة الطاقة باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن بطنجة.املدير الجهوي للطاقة واملعادن بطنجة.جهة طنجة - تطوان - الحسيمة

خازن عمالة وجدةرئيس مصلحة الطاقة باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن بوجدة.املدير الجهوي للطاقة واملعادن بوجدة.جهة الشرق

خازن عمالة فاسرئيس مصلحة املعادن باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن بفاس.املدير الجهوي للطاقة واملعادن بفاس.جهة فاس - مكناس

خازن عمالة الرباطرئيس مصلحة الطاقة باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن بالرباط.املدير الجهوي للطاقة واملعادن بالرباط.جهة الرباط - سال - القنيطرة

الخازن اإلقليمي ببني مال رئيس مصلحة املعادن باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن ببني مال .املدير الجهوي للطاقة واملعادن ببني مال .جهة بني مال  - خنيفرة
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املدير الجهوي للطاقة واملعادن بالدار البيضاء.جهة الدار البيضاء - سطات
رئيس مصلحة املعادن والجيولوجيا باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن 

بالدار البيضاء.

خازن عمالة الدار البيضاء 

مركز غرب

خازن عمالة مراكشرئيس مصلحة املعادن باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن بمراكش.املدير الجهوي للطاقة واملعادن بمراكش.جهة مراكش - آسفي

الخازن اإلقليمي بالرشيديةرئيس مصلحة املعادن باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن بالرشيدية.املدير الجهوي للطاقة واملعادن بالرشيدية.جهة درعة - تافياللت

خازن عمالة أكاديررئيس مصلحة الطاقة باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن بأكادير.املدير الجهوي للطاقة واملعادن بأكادير.جهة سوس - ماسة

املدير الجهوي للطاقة واملعادن بكلميم.جهة كلميم - واد نون
رئيس مصلحة املعادن والجيولوجيا باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن 

بكلميم.
الخازن اإلقليمي بكلميم

الخازن اإلقليمي بالعيونرئيس مصلحة الطاقة باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن بالعيون.املدير الجهوي للطاقة واملعادن بالعيون.جهة العيون - الساقية الحمراء

الخازن اإلقليمي بالداخلةرئيس مصلحة الطاقة باملديرية الجهوية للطاقة واملعادن بالداخلة.املدير الجهوي للطاقة واملعادن بالداخلة.جهة الداخلة - وادي الذهب

املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي 

يقومون بصرف النفقات منها.

 1439 من ربيع األو    24 الصادر في   529.18 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم   - املادة الثالثة. 

)13 ديسمبر 2017( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق1يأعل زي1عيلطاقةعريملعادنعريلبيئةعأقمع2355.20عصادأعفيع8)عمنعذيعيلقعدةع)  )ع)1)عي لا ع1)1)(عبأعاينعآم1ينع

مساعدينعبالص1فعرن يبععنهم

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

املتعلق باختصاصات وزير الطاقة   )2020 يوليو   3(  1441 من ذي القعدة   11 الصادر في   2.20.413 وعلى املرسوم رقم 

واملعادن والبيئة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدو  التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات 

املفوضة إليهم من لدن وزير الطاقة واملعادن والبيئة برسم امليزانية العامة لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة وإصدار بيانات الدفع 

واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات :
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يملحاسب نعيملكلف نيلن يبيآلم1رنعيملساعدرنعبالص1فيالخأصاصعيلتريبي

والية جهة الرباط - سال - القنيطرة
املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالرباط - سال - القنيطرة بالرباط

- املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

- املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

- رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال - القنيطرة.

خازن عمالة الرباط

الرباط
املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالرباط.

- املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال - القنيطرة.

- رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالرباط.

- رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالرباط.

خازن عمالة الرباط

والية جهة الدار البيضاء - سطات
املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

- املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال - القنيطرة.

- املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء.

- رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

خازن عمالة الدار البيضاء 

مركز - غرب

الدار البيضاء
املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالدار البيضاء.

- املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

- رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالدار البيضاء.

- رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيز و النقل 

واللوجيستيك بالدار البيضاء.

خازن عمالة الدار البيضاء 

مركز - غرب

والية جهة الشرق
املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للشرق بوجدة.

- املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

- املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

- رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.

خازن عمالة وجدة

وجدة - أنجاد
املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بوجدة - أنجاد.

- املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.

- رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز و النقل 

واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

- رئيس مصلحة التجهيزات العامة باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

خازن عمالة وجدة

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 القرار رقم 1075.19 الصادر في 22 من جمادى اآلخرة 1440 

بتعيين آمرين مساعدين   )2019 يوليو   26(  1440 من ذي القعدة   23 الصادر في   2858.19 والقرار رقم    )2019 فبراير   28(

بالصرف ونواب عنهم.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.
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في) صادأع (2356.20 أقم) ريلبيئةع ريملعادنع يلطاقةع ل زي1ع ق1يأع

8))منعذيعيلقعدة))  ) )1))ي لا )1)1)()بأعاينعآم1عمساعد)

بالص1فعرنائبععنه.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441

)3 يوليو 2020( املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير معهد املعادن بمراكش آمرا مساعدا لصرف االعتمادات 

املفوضة إليه من لدن وزير الطاقة واملعادن والبيئة من امليزانية العامة 

لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير معهد املعادن بمراكش أو عاقه عائق ناب عنه مدير 

الدراسات بنفس املعهد.

املادة الثالثة

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الرابعة

أعاله هو خازن عمالة  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف  املحاسب 

مراكش.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1984.17 

بتعيين آمر مساعد   )2017 يوليو   7(  1438 12 من شوا   الصادر في 

بالصرف.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

8))من 2357.20)صادأعفي)  ق1يأعل زي1عيلطاقةعريملعادنعريلبيئةعأقم)

مساعد) آم1ع بأعاينع ()(1(1 ي لا ) ((1(  (  ( يلقعدة) ذيع

بالص1فعرنائبععنه.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441

)3 يوليو 2020( املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير معهد املعادن بتويسيت آمرا مساعدا لصرف االعتمادات 

املفوضة إليه من لدن وزير الطاقة واملعادن والبيئة من امليزانية العامة 

لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير معهد املعادن بتويسيت أو عاقه عائق ناب عنه 

مدير الدراسات بنفس املعهد.

املادة الثالثة

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الرابعة

أعاله هو خازن عمالة  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف  املحاسب 

وجدة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1985.17 

بتعيين آمر مساعد   )2017 يوليو   7(  1438 12 من شوا   الصادر في 

بالصرف.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.
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في صادأع (2361.20 أقم) ريلبيئةع ريملعادنع يلطاقةع ل زي1ع  ق1يأع

8))منعذيعيلقعدة))  ) )1))ي لا )1)1)()بأعاينعآم1عمساعد)

بالص1ف.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441

)3 يوليو 2020( املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين الكاتب العام لقطاع الطاقة واملعادن آمرا مساعدا لصرف 

االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير الطاقة واملعادن والبيئة من 

امليزانية العامة لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 

لدى وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1886.17 

الصادر في 28 من رمضان 1438 )23 يونيو 2017( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) صادأع (2362.20 أقم) ريلبيئةع ريملعادنع يلطاقةع ل زي1ع ق1يأع

8))منعذيعيلقعدة))  ) )1))ي لا )1)1)()بأعاينعآم1عمساعد)

بالص1ف.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441

)3 يوليو 2020( املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير الجيولوجيا آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة 

إليه من لدن وزير الطاقة واملعادن والبيئة من امليزانية العامة لوزارة 

الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 

لدى وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1888.17 

الصادر في 28 من رمضان 1438 )23 يونيو 2017( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.
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في) صادأع (2363.20 أقم) ريلبيئةع ريملعادنع يلطاقةع ل زي1ع ق1يأع

8))منعذيعيلقعدة))  ) )1))ي لا )1)1)()بأعاينعآم1عمساعد)

بالص1ف.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441

)3 يوليو 2020( املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير املراقبة والوقاية من املخاطر آمرا مساعدا لصرف 

االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير الطاقة واملعادن والبيئة من 

امليزانية العامة لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 

لدى وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1889.17 

الصادر في 28 من رمضان 1438 )23 يونيو 2017( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) صادأع (2364.20 أقم) ريلبيئةع ريملعادنع يلطاقةع ل زي1ع ق1يأع

8))منعذيعيلقعدة))  ) )1))ي لا )1)1)()بأعاينعآم1عمساعد)

بالص1ف.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441 

)3 يوليو 2020( املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرا مساعدا  الطاقية  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  مدير  يعين 

واملعادن  الطاقة  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف 

والبيئة من امليزانية العامة لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 

لدى وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1890.17 

الصادر في 28 من رمضان 1438 )23 يونيو 2017( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.
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في صادأع (2365.20 أقم) ريلبيئةع ريملعادنع يلطاقةع ل زي1ع  ق1يأع

8))منعذيعيلقعدة))  ) )1))ي لا )1)1)()بأعاينعآم1عمساعد)

بالص1ف.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441

)3 يوليو 2020( املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس قسم الشؤون املالية بمديرية املوارد والشؤون العامة 

والنظم املعلوماتية آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه 

لوزارة  العامة  امليزانية  الطاقة واملعادن والبيئة من  من لدن وزير 

الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 

لدى وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1891.17 

الصادر في 28 من رمضان 1438 )23 يونيو 2017( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

من) ((8 2366.20)صادأعفي)  ق1يأعل زي1عيلطاقةعريملعادنعريلبيئةعأقم)

مساعد) آم1ع بأعاينع ()(1(1 ي لا ) ((1(  (  ( يلقعدة) ذيع

بالص1ف.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441

)3 يوليو 2020( املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس قسم الشؤون العامة آمرا مساعدا لصرف االعتمادات 

امليزانية  من  والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة 

العامة لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 

لدى وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.
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في) صادأع (2367.20 أقم) ريلبيئةع ريملعادنع يلطاقةع ل زي1ع ق1يأع

8))منعذيعيلقعدة))  ) )1))ي لا )1)1)()بأعاينعآم1عمساعد)

بالص1ف.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441 

)3 يوليو 2020( املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس قسم النظم املعلوماتية آمرا مساعدا لصرف االعتمادات 

املفوضة إليه من لدن وزير الطاقة واملعادن والبيئة من امليزانية العامة 

لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 

لدى وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق1يأعل زي1عيلأجهيزعريلنقلعريلل جيستاكعريملاء)أقم)2359.20)صادأ)

1)1)()بأعاينعآم1) )  ) )6)تغسطس) 6))منعذيعيلحجة) في)

مساعدعبالص1ف.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.201 رقم  املرسوم   وعلى 

 )28 أبريل 2017( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بإقليم  يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد سيدي عبد هللا 

تارودانت آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن 

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء من امليزانية العامة لوزارة 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله أعاله هو الخازن 

اإلقليمي بتارودانت.

املادة الرابعة

يسري مفعو  هذا القرار  إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2021.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1441 )6 أغسطس 2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق1يأعل زي1عيلأجهيزعريلنقلعريلل جيستاكعريملاء)أقم)2360.20)صادأ)

1)1)()بأعاينعآم1) )  ) )6)تغسطس) 6))منعذيعيلحجة) في)

مساعدعبالص1ف.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.201 رقم  املرسوم   وعلى 

 )28 أبريل 2017( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد تيداس بإقليم الخميسات 

آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز 

والنقل واللوجيستيك واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بالخميسات.

املادة الرابعة

يسري مفعو  هذا القرار  إلى غاية نهاية شهر يناير 2023.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1441 )6 أغسطس 2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق1يأعل زي1عيلأجهيزعريلنقلعريلل جيستاكعريملاء)أقم)2358.20)صادأ)

في))))منعذيعيلحجة))  ) ))))تغسطس)1)1)()بأعاينعآم1)

مساعدعبالص1ف.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.201 رقم  املرسوم   وعلى 

 )28 أبريل 2017( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد خروب بإقليم العرائش 

آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز 

والنقل واللوجيستيك واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف 

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بالعرائش.

املادة الرابعة

يسري مفعو  هذا القرار  إلى غاية نهاية شهر يونيو 2021.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1441 )12 أغسطس 2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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قـــ1يأعل زي1عيبرقافعريلشؤرنعيإلسالماةعأقمع2336.20عصادأعفيع))عمنعمح1مع)  )ع)))عسبأمبرع1)1)(عبأغايرعرتأمامعيلق1يأع
أقمع4220.15عيلصادأعفيع6)عمنعأ9ا عيبر ع37 )ع)8)عديسمبرع5)1)(عبأعاينعآم1ينعمساعدينعبالص1فعرن يبععنهم

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

4220.15 الصادر في 16 من ربيع األو  1437 )28 ديسمبر 2015( بتعيين آمرين مساعدين  بعد االطالع على القرار رقم 
بالصرف ونواب عنهم كما وقع تغييره،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادتان األولى والرابعة من القرار املشار إليه أعاله رقم 4220.15 بتاريخ 16 من ربيع األو  1437
)28 ديسمبر 2015( :

»املادة األولى. - يعين املندوبون ................... اإلقليميون للشؤون اإلسالمية واملكلفون بتسيير املندوبيات اإلقليمية للشؤون 
»اإلسالمية املشار إليهم بعده ................................ العامة.«

»املادة الرابعة. - املحاسب املكلف ............................... في الجدو  التالي :
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من محرم 1442 )11 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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نصوص خاصة

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

ريملااه) يلق1ريةع ريلأنماةع يلبح1يع ريلصادع يلفالحةع ل زي1ع ق1يأع

(  ( منعذيعيلحجة) ((8 صادأعفي) (2230.20  ريلغاباتعأقم)

ر19يمج) رإج1يءيتع ش1رطع بأحديدع ()(1(1 تغسطس) ((8(

يملباأياتعيلخاصةعبالترقاةعفيعيلدأجةعبالنسبةعلألطباء)يلبااط1ة)

بقطاععيملااهعريلغابات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

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

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم امللكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع األو  1387 

الخاصة واالمتحانات  للمباريات  عام  نظام  بسن  يونيو1967(   22( 

بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.00.279 الصادر في 2 من ربيع اآلخر 1421 

)5 يوليو 2000( بشأن النظام األسا�ضي الخاص بهيأة األطباء البياطرة 

املشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد تأشيرة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تفتح املباراة الخاصة بالترقية في الدرجة بالنسبة لألطباء البياطرة 

القروية واملياه  التابعين لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 

من   11 املنصوص عليها في املادة   ،- قطاع املياه والغابات  والغابات - 

 2000 يوليو   5 الصادر في   2.00.279 املرسوم املشار إليه أعاله رقم 

بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملياه والغابات، متى استلزمت ذلك 

حاجات املصلحة، قصد الترقي إلى الدرجات التالية :

يلش1رطعيملطل 9ةيلدأجة

تفتح املباراة في وجه األطباء البياطرة من الدرجة األولى - طبيب بيطري من الدرجة املمتازة.

الخدمة  من  األقل  على  سنوات  أربع  على  املتوفرين 

الفعلية بهذه الصفة.

تفتح املباراة في وجه األطباء البياطرة من الدرجة املمتازة - طبيب بيطري من الدرجة االستثنائية.

الخدمة  من  األقل  على  سنوات  أربع  على  املتوفرين 

الفعلية بهذه الصفة.

الدرجة - طبيب بيطري خارج الدرجة. من  البياطرة  األطباء  وجه  في  املباراة  تفتح 

االستثنائية املتوفرين على أربع سنوات  على األقل من 

الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

املادة 2

يحدد في قرار فتح املباراة ما يلي :

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- شروط املشاركة في االمتحان ؛

- عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛

املختصة  املصلحة  وعنوان  الترشيحات  إليداع  املحدد  األجل   -
باستقباله.

على  يوما،   )15( عشرة  خمسة  وجوبا  املباراة  فتح  قرار  ينشر 
األقل، قبل آخر أجل إليداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين على 
األقل، وبوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وباملوقع 
اإللكتروني لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
كما يمكن تعميمه ونشره بكل   ،- قطاع املياه والغابات   - والغابات 
الوسائل األخرى املتاحة، ويجب أن ترد طلبات الترشيح على اإلدارة، 

داخل اآلجا  القانونية املحددة من طرفها.

املادة 3

بينهم  من  األقل  على  أعضاء   )3( ثالثة  من  املباراة  لجنة  تتألف 
يعينون بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملياه والغابات من  رئيس، 
بين أطر ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة التي ينتمي إليها املترشحون، 
يتم اختيارهم بناء على الكفاءات واملؤهالت العلمية املتوفرة لديهم في 

مواد االختبارات.

ويمكن أن تضيف اللجنة إلى عضويتها أعضاء آخرين تتوفر فيهم 
نفس الشروط.

املادة 4

تتألف لجنة أو لجان الحراسة من ثالثة )3( أعضاء على األقل لكل 
لجنة من بينهم رئيس، يعينون بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملياه 

والغابات.

نظامعم ظفيعيإلديأيتعيلعامة
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املادة 5

يتعين على املترشح أن يختار إحدى املواد التالية :

• التشريع البيطري ؛

• سالمة وصحة وتكنولوجيا املواد الحيوانية وذات األصل الحيواني ؛

• الصحة الحيوانية ؛

• التحاليل واألبحاث البيطرية ؛

• الصيدلة البيطرية ؛

• إدارة وتقنيات املنتجات الحيوانية.

املادة 6

تشتمل املباراة على االختبارات التالية :

1 - يالخأباأعيلكأابيعريلأطباقي :

يملعامليملدةن ععيالخأباأ

3ثالث )3( ساعاتت(عيخأباأعكأابي : تحرير موضوع يتعلق باملادة املختارة.

باملادة  يتعلق  مشروع  وانتقاد  تحليل   : تطباقي  ع يخأباأع ب(ع

املختارة.
4ثالث )3( ساعات

2 - يالخأباأعيلشف ي :

يملعامليملدةن ععيالخأباأ

مواضيع  حو   و  املترشح  مهام  حو   املباراة  لجنة  مع  مناقشة 

مرتبطة باملجا  البيطري.
303 دقيقة على األقل

املادة 7

طرف  من  معد  بتقرير  للمباراة  الترشيح  طلب  يرفق  أن  يجب 
إلمكانيات  املفصلة  التقديرات  على  يحتوي  املباشر،  الرئيس 
والكفاءات الخاصة التي يتوفر عليها املترشح ومدى إمكانية ممارسته 
 20 إلى   0 من  عددية  بنقطة  مرفقا  بشأنها،  املتبارى  الدرجة  ملهام 

يخصص لها املعامل )1(.

املادة 8

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية ما بين 0 و 20، وتعتبر إقصائية 
كل نقطة تقل عن 5 من 20.

املادة 9

على  الحاصلون  املترشحون  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 
20 على األقل في االختبار الكتابي والتطبيقي،  10 من  معد  يساوي 

دون الحصو  عل نقطة إقصائية.

املادة 10

إلى مجموع  7 أعاله،  تضاف النقطة العددية املشار إليها في املادة 
النقط املحصل عليها في االختبار الكتابي والتطبيقي والشفوي.

املادة 11

بشأنها،  املتبارى  املناصب  عدد  حدود  في  املباراة،  لجنة  تحصر 
دون  الحاصلين،  املترشحين  الئحة  االستحقاق،  حسب  ومرتبين 
20 على األقل، في مجموع  12 من  نقطة إقصائية، على معد  يساوي 

االختبارات والنقطة الخاصة بالتقرير املشار إليه في املادة 7 أعاله.

املادة 12

مع مراعاة  نهائية،  املقبولين بصفة  املترشحين  يعلن عن الئحة 
بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملياه  أعاله،   11 مقتضيات املادة 
والغابات، وتنشر باملوقع اإللكتروني لوزارة الفالحة والصيد البحري 
وبمقر   ،- قطاع املياه والغابات   - والتنمية القروية واملياه والغابات 

اإلدارة أو األماكن التي أجريت بها االختبارات.

املادة 13

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1441 )18 أغسطس 2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

ق1يأعل زي1عيلترباةعيل طناةعريلأك ينعيملنهيعريلأعلامعيلعاليعريلبحث)
يلعلمي،)يلناطقعيل1سميعباسمعيلحك مةعأقم)2156.20)صادأ)
1)1)()بأحديدعكافاة) )  ) )1)ي لا ) 7))منعذيعيلقعدة) في)
تنظامعمباأيةعرل جعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلامعيلثان ي)
بهذي) ريلأق يمع يلدأيسةع نظامع ركذيع يملعل مااتع فيع يلأأهاليع

يلسلك.

العالي والبحث  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

 1433 27 من محرم  2.11.672 الصادر في  بناء على املرسوم رقم 
في شأن إحداث وتنظيم املراكز الجهوية ملهن   )2011 ديسمبر   23(
التربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املواد 28 و 29 

و 35 و 36 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432
)25 نوفمبر 2011( بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف 

في املناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من مجالس املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين، وبعد 
استطالع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم 

العالي،
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قرر ما يلي :

املادة األولى 

التبريز  مباراة  تحضير  سلك  ولوج  مباراة  تنظيم  كيفية  تحدد 
للتعليم الثانوي التأهيلي في املعلوميات، باملراكز الجهوية ملهن التربية 
والتكوين وكذا نظام الدراسة والتقويم بهذا السلك، طبقا ملقتضيات 

هذا القرار.

الباب األو 

مباأيةعيلدخ  ع

املادة 2

يتضمن قرار فتح املباراة، ما يلي :

- شروط املشاركة في املباراة ؛

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- عدد املناصب املتبارى في شأنها ؛

- األجل املحدد إليداع الترشيحات وعنوان اإلدارة املكلفة باستقبالها.

على  يوما،   )15( عشر  خمسة  قبل  وجوبا  القرار  هذا  ينشر 
صحيفتين  في  الترشيحات،  إليداع  املحدد  التاريخ  من  األقل 
www.emploi-pu- العمومي التشغيل  بوابة  وعلى   وطنيتين، 
الوطنية  التربية  لوزارة  اإللكتروني  املوقع  وعلى   ،blic.ma
قطاع  - العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي   والتكوين 
تعميمه  يمكن  كما   ،www.men.gov.ma  – الوطنية  التربية 

ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.

املادة 3

تحدث بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية لجنة 
يعهد إليها بدراسة ملفات وتوصيف الكفايات بالنسبة للمترشحين 

الراغبين في التسجيل مباشرة في السنة الثانية، وذلك وفق مايلي :

- الحصو  على معد  عام في اختبارات مباراة ولوج سلك تحضير 
مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في املعلوميات، ال يقل عن 

3/4 النقطة القصوى املرتقبة ؛

- تقويم ذاتي يقوم به املترشح بناء على استمارة تعتمد على جانبية 
املعني باألمر )سلك املاستر( والبرنامج الرسمي للسنة األولى من 
سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في املعلوميات، 

وتحتسب نتائجه بنسبة 20% من املعد  اإلجمالي للتقويم ؛

- اجتياز رائز التموقع بناء على البرنامج الرسمي للسنة األولى من 
سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في املعلوميات، 

وتحتسب نتائجه بنسبة 80% من املعد  اإلجمالي للتقويم ؛

- الحصو  على معد  إجمالي للتقويم ال يقل على 2/3 النقطة 

القصوى املرتقبة بعد مداوالت لجنة مباراة ولوج السنة األولى من 

سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في املعلوميات. 

املادة 4

تشتمل مباراة ولوج السنة األولى من سلك تحضير مباراة التبريز 

كتابية  اختبارات  على  املعلوميات،  في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم 

وتختار مواضيع  امللحق بهذا القرار.   1 وشفوية طبقا للجدو  رقم 

في  العالي  التعليم  من  اإلجازة  سلك  مقررات  من  االختبارات  هذه 

املعلوميات.

الحكومية  للسلطة  مقرر  بموجب  املباراة  هذه  برنامج  ويحدد 

املكلفة بالتربية الوطنية.

املادة 5

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح ما بين صفر )0( وعشرين 

)20(، وال يسمح باجتياز االختبارات الشفوية للمباراة، إال للمترشحين 

املقبولين في االختبارات الكتابية من لدن لجنة املباراة.

املادة 6

لجنة  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بمقرر  تعين 

للمباراة، تتألف من مدير املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين املعني 

نائبا  التبريز  مباراة  تحضير  بسلك  املكلف  املساعد  واملدير  رئيسا، 

على األقل من األساتذة العاملين بسلك  أعضاء   )3( وثالثة  للرئيس، 

تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في املعلوميات.

املادي  والتنظيم  التربوي  باإلشراف  القيام  اللجنة  هذه  وتتولى 

للمباراة، وال سيما :

الكتابية،  االختبارات  املقبولين الجتياز  املترشحين  الئحة  - حصر 

 www.emploi-public.ma ونشرها على بوابة التشغيل العمومي

وعلى املوقع اإللكتروني للوزارة www.men.gov.ma، مع العمل 

على توجيه استدعاءات للمعنيين باألمر الجتياز االختبارات ؛

- إعداد مواضيع االختبارات الكتابية ؛

- تصحيح وتنقيط أوراق االختبارات الكتابية ؛

- حصر الئحة املترشحين املقبولين الجتياز االختبارات الشفوية ؛

- تقييم وتنقيط املترشحين في االختبارات الشفوية ؛

- حصر الئحة املترشحين الناجحين وترتيبهم حسب االستحقاق ؛

باقي االستحقاق،  حسب  فيها  يرتب  االنتظار  الئحة  حصر   - 

املترشحين الحاصلين على املعد  العام املطلوب، وذلك في حدود 

عدد املقاعد املتبارى في شأنها ؛
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- نشر النتائج النهائية للمباراة، بما فيها الئحة االنتظار، وجوبا على 
بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع 
املركز  بمقر  وتلصق   www.men.gov.ma للوزارة  اإللكتروني 

الجهوي ملهن التربية والتكوين مكان إجراء املباراة ؛

- حصر الئحة املترشحين املرخص لهم بالتسجيل مباشرة بالسنة 
الثانية من سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في 

املعلوميات، طبقا ملقتضيات املادة 3 أعاله.

الباب الثاني

نظامعيلدأيسة

املادة 7

في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  التبريز  مباراة  تحضير  ينظم سلك 
املعلوميات، في سنتين :

والتخص�ضي  العلمي  التكوين  الستكما   تخصص  أولى،  سنة   -
والتربوي ؛

- سنة ثانية، تخصص لتيهيء مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي 
في املعلوميات.

املادة 8

تحدد الئحة املواد امللقنة بالسنة األولى من سلك تحضير مباراة 
حصصها  وكذا  املعلوميات،  في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  التبريز 
3 امللحق بهذا القرار. ويحدد برنامج هذه  الزمنية طبقا للجدو  رقم 

املواد بموجب مقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.

املادة 9

يتم االنتقا  من السنة األولى إلى السنة الثانية من سلك تحضير 
مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في املعلوميات، بعد الحصو  
20 على األقل. وذلك بناء على  10 من  على معد  عام سنوي يساوي 
 %40 بنسبة  وتحتسب  املستمرة  املراقبة  في  عليها  املحصل  النقط 
والنقط املحصل عليها في امتحان نهاية السنة وتحتسب بنسبة %60. 

املادة 10

تشتمل نقط املراقبة املستمرة على النقط املحصل عليها في :

- الفروض املحروسة ؛

- االختبارات الشفوية والكتابية ؛

- األشغا  التطبيقية ؛

- العروض.

ويحتسب املعد  العام للمراقبة املستمرة، مع مراعاة املعامالت 

الواردة في الجدو  امللحق رقم )2(، وينقط كل اختبار من صفر )0( 

إلى عشرين )20(.

املادة 11

تحدد كيفية تنظيم امتحان نهاية السنة األولى من سلك تحضير 

مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في املعلوميات، بموجب مقرر 

للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.

سلك  من  األولى  السنة  نهاية  امتحان  اختبارات  الئحة  وتحدد 

تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في املعلوميات، ومددها 

ومعامالتها، طبقا للجدو  رقم 2 امللحق بهذا القرار. وينقط كل اختبار 

بنقطة عددية من صفر )0( إلى عشرين )20( وتعتبر إقصائية كل نقطة 

تقل عن خمسة )5( على عشرين )20(.

املادة 12

تحدد الئحة املواد امللقنة بالسنة الثانية من سلك تحضير مباراة 

حصصها  وكذا  املعلوميات،  في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  التبريز 

4 امللحق بهذا القرار. ويحدد برنامج هذه  الزمنية طبقا للجدو  رقم 

املواد بموجب مقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.

الباب الثالث

مقأضااتعمشتركة

املادة 13

يعتبر حضور جميع الحصص املبرمجة خال  السنة األولى والسنة 

الثانية من سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في 

املعلوميات، إجباريا لجميع املسجلين بهذا السلك، ويعفى من حضور 

لهم  املرخص  املترشحون  األولى  السنة  خال   املبرمجة  الحصص 

من هذا   3 بالتسجيل مباشرة بالسنة الثانية وفق مقتضيات املادة 

القرار.

املادة 14

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ذي القعدة 1441 )9 يوليو 2020(

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

*  *
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يلجدر عيمللحقعأقم))

 مباأيةعرل جعيلسنةعيبرلىعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلامعيلثان يعيلأأهالي

فيعيملعل ماات

CoefficientDurée en heures
Intitulé(de(l’épreuve

Epreuves oralesEpreuves écritesEpreuves oralesEpreuves écrites

5414Informatique théorique et Programmation

-4-4Systèmes Informatiques et Réseaux

5414Mathématiques et applications

*  *  *
يلجدر عيمللحقعأقم))

 يمأحانعنهايةعيلسنةعيبرلىعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلامعيلثان يعيلأأهالي
فيعيملعل ماات

CoefficientعDurée en heuresIntitulé(de(l’épreuve

Epreuves orales
 Epreuves

écrites
Epreuves orales

 Epreuves

écrites

341)1(4Informatique théorique et Programmation

-3-4Systèmes Informatiques et Réseaux

-3-3Mathématiques générales

-3-3Calcul scientifique et Modélisation

2-1)1(-Travaux pratiques de programmation

2-1)1(-Travaux pratiques de calcul scientifique et modélisation

3-1-Projet informatique

-2-2Formation pédagogique )volet théorique( )2(

-2-2Formation pédagogique )stage pratique( )2(

3---Projet personnel encadré )rapport + exposé +discussion( )3(

(1) Durée de préparation : 1 heure
(2) Réservé aux étudiants
(3) Réservé aux enseignants

*  *  *
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يلجدر عيمللحقعأقم)3

 يمل يدعيمللقنةعبالسنةعيبرلىعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلامعيلثان يعيلأأهالي
فيعيملعل ماات)

Séances(hebdomadaires

( en heure(Matières

4Informatique théorique et Programmation

4Systèmes Informatiques et Réseaux

6 Mathématiques Générales

4 Calcul Scientifique et Modélisation

4Travaux pratiques de programmation

4Devoirs surveillés

4Projet informatique

4

)Formation pédagogique )1( )formation théorique + stage pratique

Projet personnel encadré )2(

(1) Réservé aux étudiants
(2) Réservé aux enseignants

*  *  *
يلجدر عيمللحقعأقم) 

يمل يدعيمللقنةعبالسنةعيلثاناةعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلامعيلثان يعيلأأهاليعفيعيملعل ماات)

.)يمل1حلةعيبرلى))قبلعيالخأباأيتعيلكأاباة(
Séances(hebdomadairesع)en(heure(Matières

4 Théorie des langages et automates

4  Algorithmique et structures de données avancées

4 Base de données avancées 

4 Calcul Scientifique et Modélisation

4Systèmes Informatiques et Réseaux avancés

2 Leçon de systèmes Informatiques et Réseaux

2 Leçon d'informatique

2Leçon de calcul scientifique et modélisation

6Devoirs surveillés

4Travaux pratiques
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.)يمل1حلةعيلثاناة))تهايئعيالخأباأيتعيلشف ية(
Séances(hebdomadaires 

(en heure(
Matières

6Leçon d'informatique et programmation

6Leçon de systèmes informatiques et réseaux

6 Leçon de calcul scientifique et modélisation

6Travaux pratiques

ق1يأعل زي1عيلترباةعيل طناةعريلأك ينعيملنهيعريلأعلامعيلعاليعريلبحث)

يلعلمي،)يلناطقعيل1سميعباسمعيلحك مةعأقم)2157.20)صادأ)

1)1)()بأحديدعكافاة) )  ) )1)ي لا ) 7))منعذيعيلقعدة) في)

تنظامعمباأيةعرل جعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلامعيلثان ي)

:)كامااء)ركذيعنظام) -)تخصص) يلأأهاليعفيعيلعل معيلفيزيائاة)

يلدأيسةعريلأق يمعبهذيعيلسلك.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 1433 27 من محرم  2.11.672 الصادر في  بناء على املرسوم رقم 

في شأن إحداث وتنظيم املراكز الجهوية ملهن   )2011 ديسمبر   23(

التربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املواد 28 و 29 

و 35 و 36 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

)25 نوفمبر 2011( بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف 

في املناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبــاقتراح مـــن مجالس املـراكـــز الجهـويـــة ملهـــن التربيـــة والتكويـــن، 

 وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق

التعليم العالي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التبريز  مباراة  تحضير  سلك  ولوج  مباراة  تنظيم  كيفية  تحدد 

كيمياء،  تخصص:   - الفيزيائية  العلوم  في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم 

باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين وكذا نظام الدراسة والتقويم 

بهذا السلك، طبقا ملقتضيات هذا القرار.

الباب األو 

مباأيةعيلدخ  ع

املادة 2

يتضمن قرار فتح املباراة، ما يلي :

- شروط املشاركة في املباراة ؛

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- عدد املناصب املتبارى في شأنها ؛

- األجل املحدد إليداع الترشيحات وعنوان اإلدارة املكلفة باستقبالها.

ينشر هذا القرار وجوبا قبل خمسة عشر )15( يوما، على األقل من 

التاريخ املحدد إليداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة 

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، وعلى املوقع اإللكتروني 

 لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي -

تعميمه  يمكن  كما   ،www.men.gov.ma–الوطنية التربية  قطاع 

ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.

املادة 3

تحدث بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية لجنة 

يعهد إليها بدراسة ملفات وتوصيف الكفايات بالنسبة للمترشحين 

الراغبين في التسجيل مباشرة في السنة الثانية، وذلك وفق ما يلي :

- الحصو  على معد  عام في اختبارات مباراة ولوج سلك تحضير 

الفيزيائية- العلوم  في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  التبريز  مباراة 

تخصص: كيمياء، ال يقل عن 3/4 النقطة القصوى املرتقبة ؛

- تقويم ذاتي يقوم به املترشح بناء على استمارة تعتمد على جانبية 

املعني باألمر )سلك املاستر( والبرنامج الرسمي للسنة األولى من 

العلوم  في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  التبريز  سلك تحضير مباراة 

الفيزيائية-تخصص: كيمياء، وتحتسب نتائجه بنسبة 20% من 

املعد  اإلجمالي للتقويم ؛
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- اجتياز رائز التموقع بناء على البرنامج الرسمي للسنة األولى من 
العلوم  في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  التبريز  سلك تحضير مباراة 
الفيزيائية-تخصص: كيمياء، وتحتسب نتائجه بنسبة 80% من 

املعد  اإلجمالي للتقويم ؛

- الحصو  على معد  إجمالي للتقويم ال يقل على 2/3 النقطة 
القصوى املرتقبة بعد مداوالت لجنة مباراة ولوج السنة األولى 
من سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في العلوم 

الفيزيائية-تخصص: كيمياء.

املادة 4

تشتمل مباراة ولوج السنة األولى من سلك تحضير مباراة التبريز 
للتعليم الثانوي التأهيلي في العلوم الفيزيائية - تخصص : كيمياء، على 
امللحق بهذا القرار.   1 اختبارات كتابية وشفوية طبقا للجدو  رقم 
من  اإلجازة  سلك  مقررات  من  االختبارات  هذه  مواضيع  وتختار 

التعليم العالي في العلوم الفيزيائية-تخصص: كيمياء.

الحكومية  للسلطة  مقرر  بموجب  املباراة  هذه  برنامج  ويحدد 
املكلفة بالتربية الوطنية.

املادة 5

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح ما بين صفر )0( وعشرين 
)20(، وال يسمح باجتياز االختبارات الشفوية للمباراة، إال للمترشحين 

املقبولين في االختبارات الكتابية من لدن لجنة املباراة.

املادة 6

لجنة  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بمقرر  تعين 
للمباراة، تتألف من مدير املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين املعني 
نائبا  التبريز  مباراة  تحضير  بسلك  املكلف  املساعد  واملدير  رئيسا، 
على األقل من األساتذة العاملين بسلك  أعضاء   )3( وثالثة  للرئيس، 
تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في العلوم الفيزيائية-

تخصص: كيمياء.

املادي  والتنظيم  التربوي  باإلشراف  القيام  اللجنة  هذه  وتتولى 
للمباراة، وال سيما :

الكتابية،  االختبارات  املقبولين الجتياز  املترشحين  الئحة  - حصر 
 www.emploi-public.ma ونشرها على بوابة التشغيل العمومي
وعلى املوقع اإللكتروني للوزارة www.men.gov.ma، مع العمل 

على توجيه استدعاءات للمعنيين باألمر الجتياز االختبارات ؛

- إعداد مواضيع االختبارات الكتابية ؛

- تصحيح وتنقيط أوراق االختبارات الكتابية ؛

- حصر الئحة املترشحين املقبولين الجتياز االختبارات الشفوية ؛

- تقييم وتنقيط املترشحين في االختبارات الشفوية ؛

- حصر الئحة املترشحين الناجحين وترتيبهم حسب االستحقاق؛

- حصر الئحة االنتظار يرتب فيها حسب االستحقاق، باقي املترشحين 

الحاصلين على املعد  العام املطلوب، وذلك في حدود عدد املقاعد 

املتبارى في شأنها ؛

- نشر النتائج النهائية للمباراة، بما فيها الئحة االنتظار، وجوبا على 

بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع 

املركز  بمقر  وتلصق   www.men.gov.ma للوزارة  اإللكتروني 

الجهوي ملهن التربية والتكوين مكان إجراء املباراة ؛

- حصر الئحة املترشحين املرخص لهم بالتسجيل مباشرة بالسنة 

الثانية من سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في 

العلوم الفيزيائية-تخصص: كيمياء طبقا ملقتضيات املادة 3 أعاله.

الباب الثاني

نظامعيلدأيسة

املادة 7 

في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  التبريز  مباراة  تحضير  ينظم سلك 

العلوم الفيزيائية-تخصص: كيمياء، في سنتين :

والتخص�ضي  العلمي  التكوين  الستكما   تخصص  أولى،  سنة   -

والتربوي ؛

- سنة ثانية، تخصص لتيهيء مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي 

في العلوم الفيزيائية-تخصص: كيمياء.

املادة 8

تحدد الئحة املواد امللقنة بالسنة األولى من سلك تحضير مباراة 

الفيزيائية-تخصص:  العلوم  في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  التبريز 

بهذا  امللحق   3 رقم  للجدو   طبقا  الزمنية  وكذا حصصها  كيمياء، 

ويحدد برنامج هذه املواد بموجب مقرر للسلطة الحكومية  القرار. 

املكلفة بالتربية الوطنية.

املادة 9

يتم االنتقا  من السنة األولى إلى السنة الثانية من سلك تحضـير 

 - الفيزيائــية  العلـوم  في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  التبريز  مبــاراة 

 10 بعد الحصو  على معد  عام سنوي يساوي  كيمياء،  تخصص : 

على النقط املحصل عليها في املراقبة  وذلك بناء  على األقل.   20 من 

امتحان  في  والنقط املحصل عليها   %40 بنسبة  املستمرة وتحتسب 

نهاية السنة وتحتسب بنسبة %60.
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املادة 10

تشتمل نقط املراقبة املستمرة على النقط املحصل عليها في :

- الفروض املحروسة ؛

- االختبارات الشفوية والكتابية ؛

- األشغا  التطبيقية ؛

- العروض.

ويحتسب املعد  العام للمراقبة املستمرة، مع مراعاة املعامالت 
الواردة في الجدو  امللحق رقم )2(، وينقط كل اختبار من صفر )0( 

إلى عشرين )20(.

املادة 11

تحدد كيفية تنظيم امتحان نهاية السنة األولى من سلك تحضير 
مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في العلوم الفيزيائية- تخصص : 

كيمياء،  بموجب مقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.

سلك  من  األولى  السنة  نهاية  امتحان  اختبارات  الئحة  وتحدد 
تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في العلوم الفيزيائية-
امللحق   2 طبقا للجدو  رقم  ومددها ومعامالتها،  كيمياء،  تخصص: 
بهذا القرار. وينقط كل اختبار بنقطة عددية من صفر )0( إلى عشرين 
)20( وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن خمسة )5( على عشرين )20(.

املادة 12

تحدد الئحة املواد امللقنة بالسنة الثانية من سلك تحضير مباراة 
التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في العلوم الفيزيائية- تخصص: كيمياء 
وكذا حصصها الزمنية طبقا للجدو  رقم 4 امللحق بهذا القرار. ويحدد 
برنامج هذه املواد بموجب مقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية 

الوطنية.

الباب الثالث

مقأضااتعمشتركة

املادة 13

يعتبر حضور جميع الحصص املبرمجة خال  السنة األولى والسنة 
الثانية من سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في 
إجباريا لجميع املسجلين بهذا  كيمياء،  تخصص:  الفيزيائية-  العلوم 
األولى  السنة  املبرمجة خال   الحصص  ويعفى من حضور  السلك، 
وفق  الثانية  بالسنة  مباشرة  بالتسجيل  لهم  املرخص  املترشحون 

مقتضيات املادة 3 من هذا القرار.

املادة 14

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ذي القعدة 1441 )9 يوليو 2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*
*  *

يلجدر عيمللحقعأقم))

مباأيةعرل جعيلسنةعيبرلىعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلام)

يلثان يعيلأأهاليعفيعيلعل معيلفيزيائاة)-)تخصص):)كامااء

م يدعيالخأباأ
يملعاملمدةعيإلنجازع)بالساعة(

يلشف ييلكأابي)يلشف ييلكأابي)
الكيمياء 1

21ساعة واحدة)1(4- الكيمياء العامة

الكيمياء 2

العضوية  الكيمياء   -

واملعدنية
21ساعة واحدة)1(4

21ساعة واحدة)1(4الفيزياء

)1( تخصص منها نصف ساعة للتيهيء.

*  *  *
يلجدر عيمللحقعأقم))

يمأحانعنهايةعيلسنةعيبرلىعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلام)

يلثان يعيلأأهاليعفيعيلعل معيلفيزيائاة)-)تخصص):)كامااء

يملادة

مدةعيإلنجاز)
)بالساعة(

يملعامل

يلشف ييلكأابييلشف ييلكأابي

الكيمياء 1
الكيمياء العامة

4
ساعة 

واحدة)1(
63

الكيمياء 2
الكيمياء العضوية 

واملعدنية
4

ساعة 
واحدة)1(

63

4الفيزياء
ساعة 

واحدة)1(
63

األشغا  التطبيقية في 
الكيمياء

-2-4

األشغا  التطبيقية في 
الفيزياء

-1-2

األشغا  التطبيقية في 
املعلوميات

-1-2
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التكوين التربوي)2( 
)الشق النظري(

2-2-

التكوين التربوي)2( 
)التدريب امليداني(

--4

املشروع الشخ�ضي 
املؤطر)3( )تقرير + عرض 

ومناقشة(
--6

)1( تخصص منها نصف ساعة للتيهيء.

)2( خاص بالطلبة.

)3( خاص باألساتذة.

*  *  *

يلجدر عيمللحقعأقم)3

يمل يدعيمللقنةعبالسنةعيبرلىعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلام)

يلثان يعيلأأهاليعفيعيلعل معيلفيزيائاة)-)تخصص):)كامااء

يمل يد
 يلحصةعيبسب عاة

)بالساعة(

6الكيمياء 1

6الكيمياء 2

6الفيزياء

4األشغا  التطبيقية في الكيمياء

2األشغا  التطبيقية في الفيزياء

2املعلوميات

4الفروض املحروسة

التكوين التربوي)1(

4)التكوين النظري + التدريب امليداني(

ر)2(
َ
املشروع الشخ�ضي املؤط

)1( خاص بالطلبة. يخصص نصف يوم في األسبوع للتكوين التربوي بالتناوب بين الشق النظري 

والتدريب امليداني.

)2( خاص باألساتذة.

*  *  *

يلجدر عيمللحقعأقم) 

يمل يدعيمللقنةعبالسنةعيلثاناةعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريز)
للأعلامعيلثان يعيلأأهاليعفيعيلعل معيلفيزيائاة)-)تخصص):)كامااء

•)يمل1حلةعيبرلى))قبلعيالخأباأيتعيلكأاباة(

يمل يد
يلحصةعيبسب عاة))

)بالساعة(

16مراجعة وتكملة دروس الكيمياء

8مراجعة وتكملة دروس الفيزياء

4األشغا  التطبيقية في الكيمياء

2األشغا  التطبيقية في الفيزياء

6الفروض املحروسة

2عروض دروس الكيمياء

2عروض دروس الفيزياء

2عروض تراكيب الكيمياء

•)يمل1حلةعيلثاناة))تهايئعيالخأباأيتعيلشف ية(

يمل يد
يلحصةعيبسب عاة)

)بالساعة(

8األشغا  التطبيقية في الكيمياء

4األشغا  التطبيقية في الفيزياء

6عروض دروس الكيمياء

6عروض دروس الفيزياء

6عروض تراكيب الكيمياء

ق1يأعل زي1عيلترباةعيل طناةعريلأك ينعيملنهيعريلأعلامعيلعاليعريلبحث)
يلعلمي،)يلناطقعيل1سميعباسمعيلحك مة))أقم)2158.20)صادأ)
1)1)()بأحديدعكافاة) )  ) )1)ي لا ) 7))منعذيعيلقعدة) في)
تنظامعمباأيةعرل جعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلامعيلثان ي)
يلأأهاليعفيعيلترجمةعركذيعنظامعيلدأيسةعريلأق يمعبهذيعيلسلك.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 1433 27 من محرم  2.11.672 الصادر في  بناء على املرسوم رقم 
في شأن إحداث وتنظيم املراكز الجهوية ملهن   )2011 ديسمبر   23(
28 و29   التربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املواد 

و 35 و 36 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 
)25 نوفمبر 2011( بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف 

في املناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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وباقتراح من مجالس املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين، وبعد 

استطالع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم 

العالي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التبريز  مباراة  تحضير  سلك  ولوج  مباراة  تنظيم  كيفية  تحدد 

باملراكز الجهوية ملهن التربية  للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة، 

والتكوين وكذا نظام الدراسة والتقويم بهذا السلك، طبقا ملقتضيات 

هذا القرار.

الباب األو 

مباأيةعيلدخ  ع

املادة 2

يتضمن قرار فتح املباراة، ما يلي :

- شروط املشاركة في املباراة ؛

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- عدد املناصب املتبارى في شأنها ؛

- األجل املحدد إليداع الترشيحات وعنوان اإلدارة املكلفة باستقبالها.

ينشر هذا القرار وجوبا قبل خمسة عشر )15( يوما، على األقل 

من التاريخ املحدد إليداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى 

املوقع  وعلى   ،www.emploi-public.ma العمومي  التشغيل  بوابة 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزارة  اإللكتروني 

كما   ،www.men.gov.ma–الوطنية التربية  العلمي - قطاع  والبحث 

يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.

املادة 3

تحدث بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية لجنة 

يعهد إليها بدراسة ملفات وتوصيف الكفايات بالنسبة للمترشحين 

الراغبين في التسجيل مباشرة في السنة الثانية، وذلك وفق مايلي :

- الحصو  على معد  عام في اختبارات مباراة ولوج سلك تحضير 

مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة، ال يقل عن 3/4 

النقطة القصوى املرتقبة ؛

- تقويم ذاتي يقوم به املترشح بناء على استمارة تعتمد على جانبية 

املعني باألمر )سلك املاستر( والبرنامج الرسمي للسنة األولى من 

سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة، 

وتحتسب نتائجه بنسبة 20% من املعد  اإلجمالي للتقويم ؛

- اجتياز رائز التموقع بناء على البرنامج الرسمي للسنة األولى من 

سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة، 

وتحتسب نتائجه بنسبة 80% من املعد  اإلجمالي للتقويم ؛

- الحصو  على معد  إجمالي للتقويم ال يقل على 2/3 النقطة 

القصوى املرتقبة بعد مداوالت لجنة مباراة ولوج السنة األولى من 

سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة. 

املادة 4

تشتمل مباراة ولوج السنة األولى من سلك تحضير مباراة التبريز 

للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة، على اختبارات كتابية وشفوية 

هذه  مواضيع  وتختار  القرار.  بهذا  رقم 1 امللحق  للجدو   طبقا 

االختبارات من مقررات سلك اإلجازة من التعليم العالي في مسلك 

اللغة العربية واللغة الفرنسية.

الحكومية  للسلطة  مقرر  بموجب  املباراة  هذه  برنامج  ويحدد 

املكلفة بالتربية الوطنية.

املادة 5

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح ما بين صفر )0( وعشرين 

)20(، وال يسمح باجتياز االختبارات الشفوية للمباراة، إال للمترشحين 

املقبولين في االختبارات الكتابية من لدن لجنة املباراة.

املادة 6

لجنة  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بمقرر  تعين 

للمباراة، تتألف من مدير املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين املعني 

نائبا  التبريز  مباراة  تحضير  بسلك  املكلف  املساعد  واملدير  رئيسا، 

على األقل من األساتذة العاملين بسلك  أعضاء   )3( وثالثة  للرئيس، 

تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة.

املادي  والتنظيم  التربوي  باإلشراف  القيام  اللجنة  هذه  وتتولى 

للمباراة، وال سيما :

الكتابية،  االختبارات  املقبولين الجتياز  املترشحين  الئحة  - حصر 

 www.emploi-public.ma ونشرها على بوابة التشغيل العمومي

وعلى املوقع اإللكتروني للوزارة www.men.gov.ma، مع العمل 

على توجيه استدعاءات للمعنيين باألمر الجتياز االختبارات ؛

- إعداد مواضيع االختبارات الكتابية ؛

- تصحيح وتنقيط أوراق االختبارات الكتابية ؛

- حصر الئحة املترشحين املقبولين الجتياز االختبارات الشفوية ؛

- تقييم وتنقيط املترشحين في االختبارات الشفوية ؛

- حصر الئحة املترشحين الناجحين وترتيبهم حسب االستحقاق ؛
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- حصر الئحة االنتظار يرتب فيها حسب االستحقاق، باقي املترشحين 
الحاصلين على املعد  العام املطلوب، وذلك في حدود عدد املقاعد 

املتبارى في شأنها ؛

- نشر النتائج النهائية للمباراة، بما فيها الئحة االنتظار، وجوبا على 
بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع 
املركز  بمقر  وتلصق   www.men.gov.ma للوزارة  اإللكتروني 

الجهوي ملهن التربية والتكوين مكان إجراء املباراة ؛

- حصر الئحة املترشحين املرخص لهم بالتسجيل مباشرة بالسنة 
الثانية من سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في 

الترجمة طبقا ملقتضيات املادة 3 أعاله.

الباب الثاني

نظامعيلدأيسة

املادة 7 

في  التأهيلي  الثانوي  للتعليم  التبريز  مباراة  تحضير  ينظم سلك 
الترجمة، في سنتين :

والتخص�ضي  العلمي  التكوين  الستكما   تخصص  أولى،  سنة   -
والتربوي ؛

- سنة ثانية، تخصص لتيهيء مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي 
في الترجمة.

املادة 8

تحدد الئحة املواد امللقنة بالسنة األولى من سلك تحضير مباراة 
التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة، وكذا حصصها الزمنية 
ويحدد برنامج هذه املواد  امللحق بهذا القرار.   3 طبقا للجدو  رقم 

بموجب مقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية. 

املادة 9

يتم االنتقا  من السنة األولى إلى السنة الثانية من سلك تحضير 
مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة، بعد الحصو  على 
معد  عام سنوي يساوي 10 من 20 على األقل. وذلك بناء على النقط 
والنقط   %40 املحصل عليها في املراقبة املستمرة وتحتسب بنسبة 

املحصل عليها في امتحان نهاية السنة وتحتسب بنسبة %60.

املادة 10

تشتمل نقط املراقبة املستمرة على النقط املحصل عليها في :

- الفروض املحروسة ؛

- االختبارات الشفوية والكتابية ؛

- األشغا  التطبيقية ؛

- العروض.

ويحتسب املعد  العام للمراقبة املستمرة، مع مراعاة املعامالت 

الواردة في الجدو  امللحق رقم 2، وينقط كل اختبار من صفر )0( إلى 

عشرين )20(.

املادة 11

تحدد كيفية تنظيم امتحان نهاية السنة األولى من سلك تحضير 

بموجب مقرر  مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة، 

للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.

سلك  من  األولى  السنة  نهاية  امتحان  اختبارات  الئحة  وتحدد 

تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة، ومددها 

ومعامالتها، طبقا للجدو  رقم 2 امللحق بهذا القرار. وينقط كل اختبار 

بنقطة عددية من صفر )0( إلى عشرين )20( وتعتبر إقصائية كل نقطة 

تقل عن خمسة )5( على عشرين )20(.

املادة 12

تحدد الئحة املواد امللقنة بالسنة الثانية من سلك تحضير مباراة 

التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في الترجمة وكذا حصصها الزمنية 

ويحدد برنامج هذه املواد  امللحق بهذا القرار.   4 طبقا للجدو  رقم 

بموجب مقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.

الباب الثالث

مقأضااتعمشتركة

املادة 13

يعتبر حضور جميع الحصص املبرمجة خال  السنة األولى والسنة 

الثانية من سلك تحضير مباراة التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي في 

ويعفى من حضور  الترجمة، إجباريا لجميع املسجلين بهذا السلك، 

لهم  املرخص  املترشحون  األولى  السنة  خال   املبرمجة  الحصص 

من هذا   3 بالتسجيل مباشرة بالسنة الثانية وفق مقتضيات املادة 

القرار.

املادة 14

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ذي القعدة 1441 )9 يوليو 2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

*  *
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يلجدر عيمللحقعأقم))

مباأيةعرل جعيلسنةعيبرلىعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلام)

يلثان يعيلأأهاليعفيعيلترجمة

م يدعيالخأباأ
يملعاملمدةعيإلنجازع)بالساعة(

يلشف ييلكأابي)يلشف ييلكأابي)

22ساعة واحدة5 ساعات- دراسة نص وتعريب

22ساعة واحدة5 ساعات- دراسة نص وتعجيم

*  *  *

يلجدر عيمللحقعأقم))

يمأحانعنهايةعيلسنةعيبرلىعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلام)

يلثان يعيلأأهاليعفيعيلترجمة

م يدعيالخأباأ
يملعاملمدةعيإلنجازع)بالساعة(

يلشف ييلكأابي)يلشف ييلكأابي)

5263 - علوم الترجمة وتطبيقاتها

- دعم التكوين في اللغة العربية 

وآدابها
 5263

اللغة  في  التكوين  دعم   -

الفرنسية وآدابها
5263

املعلومات  تكنولوجيا   -

واالتصاالت في الترجمة
-1-2

)الشق  التربوي)2(  التكوين   -

النظري(
2-2-

)التدريب   )1( التربوي  التكوين   -

امليداني(
--4

املؤطر)3(  الشخ�ضي  املشروع   -

)تقرير + عرض ومناقشة(
--6

)1( تخصص منها نصف ساعة للتهيء.

)2( خاص بالطلبة.

)3( خاص باألساتذة.

*  *  *

يلجدر عيمللحقعأقم)3

يمل يدعيمللقنةعبالسنةعيبرلىعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلام)

يلثان يعيلأأهاليعفيعيلترجمة

يلحصةعيبسب عاةيمل يد

8علوم الترجمة وتطبيقاتها

8دعم التكوين في اللغة العربية وآدابها

8دعم التكوين في اللغة الفرنسية وآدابها

4التكوين التربوي/ املشروع الشخ�ضي املؤطر

2تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في الترجمة

5الفروض املحروسة

التكوين التربوي
4

املشروع الشخ�ضي

*  *  *

يلجدر عيمللحقعأقم) 

يمل يدعيمللقنةعبالسنةعيلثاناةعمنعسلكعتحضيرعمباأيةعيلأبريزعللأعلام)

يلثان يعيلأأهاليعفيعيلترجمة

•)يمل1حلةعيبرلى))قبلعيالخأباأيتعيلكأاباة(

يلحصةعيبسب عاةيمل يد
8علوم الترجمة وتطبيقاتها

8استكما  التكوين في اللغة العربية

8استكما  التكوين في اللغة الفرنسية

2درس التعريب

2درس التعجيم

5الفروض املحروسة

•)يمل1حلةعيلثاناة))تيهئعيالخأباأيتعيلشف ية(

يمل يد
يلحصةعيبسب عاة)

)بالساعة(
6درس التعريب
6درس التعجيم

6تحليل النصوص بالعربية
6تحليل النصوص بالفرنسية
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املجلس األعلى للسلطة القضائية

ق1يأعلل1ئيسعيملنأدبعللمجلسعيبعلىعللسلطةعيلقضائاةعأقم)2232.20 
صادأعفي)6)ذيعيلحجة))  ) )7))ي لا )1)1)()بأحديدعش1رط)
للترقيعفيعيلدأجة) رإج1يءيتعر19يمجعيمأحانعيلكفاءةعيملهناةع

مل ظفيعيملجلسعيبعلىعللسلطةعيلقضائاة.

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

ربيع  من   13 في  الصادر   401.67 رقم  امللكي  املرسوم  على  بناء 
األو  1387 )22 يونيو 1967( بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات 
كما  الخاصة بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية، 

وقع تغييره وتتميمه؛

 1426 من شوا    29 في  الصادر   2.04.403 وعلى املرسوم رقم 
بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة   )2005 )2 ديسمبر 

أو اإلطار، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

 1439 شوا   من   18 في  الصادر  رقم2.18.71  املرسوم  وعلى 
األعلى  املجلس  ملوظفي  األسا�ضي  النظام  بشأن  )2 يوليو 2018( 

للسلطة القضائية، كما تم تغييره وال سيما املادتين 27 و 31منه ؛

وبعد تأشيرة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  للرئيس  بقرار  سنويا  تفتح 
القضائية امتحانات الكفاءة املهنية للترقي إلى إحدى درجات موظفي 
متى استلزمت حاجيات املصلحة  املجلس األعلى للسلطة القضائية، 

ذلك.

ويتضمن هذا القرار وجوبا ما يلي :

- شروط املشاركة في االمتحانات ؛

- عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- أجل إيداع الترشيحات ؛

- التخصصات املمتحن بشأنها عند االقتضاء.

على األقل، يوما،   )15(  ينشر هذا القرار وجوبا خمسة عشرة 
العمومي التشغيل  بوابة  على  الترشيحات،  إليداع  أجل  آخر   قبل 
األعلى  للمجلس  اإللكتروني  املوقع  وعلى   www.emploi-public.ma
بكل  تعميمه ونشره  يمكن  كما   ،www.cspj.ma القضائية  للسلطة 

الوسائل املتاحة األخرى.

املادة 2

يشارك في االمتحانات املترشحون املتوفرون على الشروط املشار 

إليها في الجدو  بعده :

يلش1رطعيلنظاماةعيملطل 9ةيلدأجةعيملمأحنعبشأنها

6 ســنوات مــن الخدمــة الفعليــة فــي درجــة محافظ قضائي من الدرجة الثانية

محافــظ قضائــي مــن الدرجــة الثالثــة

6 ســنوات مــن الخدمــة الفعليــة فــي درجــة أمين قضائي من الدرجة األولى

أميــن قضائــي مــن الدرجــة الثانيــة

6 ســنوات مــن الخدمــة الفعليــة فــي درجــة أمين قضائي من الدرجة الثانية

أميــن قضائــي مــن الدرجــة الثالثــة

6 ســنوات مــن الخدمــة الفعليــة فــي درجــة أمين قضائي من الدرجة الثالثة

أميــن قضائــي مــن الدرجــة الرابعــة

6 ســنوات مــن الخدمــة الفعليــة فــي درجــة أمين قضائي مساعد من الدرجة املمتازة

أميــن قضائــي مســاعد مــن الدرجــة األولــى

6 ســنوات مــن الخدمــة الفعليــة فــي درجــة أمين قضائي مساعد من الدرجة األولى

أميــن قضائــي مســاعد مــن الدرجــة الثانيــة

6 ســنوات مــن الخدمــة الفعليــة فــي درجــة أمين قضائي مساعد من الدرجة الثانية

أميــن قضائــي مســاعد مــن الدرجــة الثالثــة

6 ســنوات مــن الخدمــة الفعليــة فــي درجــة أمين قضائي مساعد من الدرجة الثالثة

أمين قضائي مساعد من الدرجة الرابعة

املادة 3

)3( أعضاء على األقل، من بينهم  تتألف لجنة االمتحان من ثالثة 

للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  للرئيس  بقرار  يعينون  رئيس، 

القضائية من بين العاملين باملجلس ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة 

املمتحن بشأنها، يتم اختيارهم بناء على الكفاءات واملؤهالت العلمية 

املتوفرة لديهم في مواد االختبارات.

ويمكن أن تضم هذه اللجنة أعضاء آخرين مشهودا لهم بالكفاءة 

والخبرة.

املادة 4

تتألف لجنة أو لجان الحراسة من ثالثة )3( أعضاء على األقل لكل 

لجنة من بينهم رئيس، يعينون بقرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى 

للسلطة القضائية.

املادة 5

يشتمل امتحان الكفاءة املهنية على اختبار كتابي واختبار شفوي 

ومعامالتهما  ومددهما  مواضيعهما  تحدد  معا،  هما  أو  أو تطبيقي 

كما يلي :
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يملعامليملدةيالخأباأيت

-)يخأبــاأعكأابــيع: ســؤا  أو أســئلة عامــة أو أســئلة   (
ذات اختيــارات متعــددة حــو  قضايــا ومواضيــع 
للســلطة  األعلــى  باملجلــس  صلــة  ذات  مختلفــة 
املرتبطــة  الوظائــف  أو  باملهــام  أو  القضائيــة 

بشــأنها. املمتحــن  بالدرجــة 

ثالث )3( 
ساعات

4

) -)يخأبــاأعشــف يعترعتطباقــيعترعهمــاعمعــا): تناقــش 
فيــه لجنــة االمتحــان مــع املترشــح مواضيــع وقضايــا 
األعلــى  املجلــس  بمهــام  صلــة  وذات  مختلفــة 
السلطة القضائية، أو تخضعه الختبار تطبيقي أو 
هما معا في التخصصات التقنية املرتبطة بمجا  
عمــل موظفــي املجلــس، وذلــك بهــدف تقييــم مــدى 
قدرتــه علــى ممارســة املهــام أو الوظائــف املرتبطــة 

بالدرجــة املمتحــن بشــأنها.

مابين15 إلى 
30 دقيقة

3

طبيعة ومتطلبات  ويراعى في تحديد مواضيع هذه االختبارات، 

ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املمتحن بشأنها.

املادة 6

وتعتبر  و20،   0 بين  تتراوح  عددية  نقطة  اختبار  كل  عن  تمنح 

إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن 5 من 20.

املادة 7

معا  هما  أو  التطبيقي  أو  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 

في االختبار   20 10 من  املترشحون الحاصلون على نقطة ال تقل عن 

الكتابي.

املادة 8

نقطة  االختبارين،  في  عليها  املحصل  النقط  معد   إلى  تضاف 

مهنية عددية تطابق معد  النقط املمنوحة للمترشح برسم السنوات 

املطلوبة للمشاركة في االمتحان، تتراوح بين 0 و20.

ويتم احتساب املعد  النهائي على النحو التالي:

)30 x70( + )معد  النقطة املهنية xاملعد  النهائي = )معد  نقطة االمتحان

100

املادة 9

في حدود عدد املناصب املمتحن بشأنها،  تحصر لجنة االمتحان، 

بين  من  االستحقاق،  حسب  مرتبين  الناجحين  املترشحين  الئحة 

دون   ،20 من   10 املترشحين الحاصلين على معد  نهائي ال يقل عن 

الحصو  على نقطة إقصائية.

املادة 10

مع مراعاة  يعلن عن الئحة املترشحين الناجحين بصفة نهائية، 

للمجلس  اإللكتروني  املوقع  على  وتنشر  أعاله،   9 املادة  مقتضيات 

األعلى للسلطة القضائية www.cspj. ma، وتعلق بمقر املجلس.

املادة 11

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : مصطفى فارس.


