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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.20.560صادر في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر )2020
باملوافقة على العقد املبرم بتاريخ  27أبريل  2020بين اململكة
املغربية ومؤسسة  KFWلضمان قرض بمبلغ اثنان وعشرين
مليون أورو  ( 22.000.000أورو) قدمته املؤسسة املذكورة
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب (،)ONEE
لتمويل مشروع « تزويد باملاء الصالح للشرب منطقة سطات

مرسوم رقم  2.20.582صادر  في  16من ربيع األول  1442
( 2نوفمبر  )2020يتعلق بمنع سفن الصيد التي تفوق حمولتها
اإلجمالية خمس عشرة ( )15وحدة لقياس السعة من
استعمال شبكة العمق في بعض املناطق البحرية من البحر
األبيض املتوسط.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  14و  15منه ؛

وتحسين األداء ».
رئيس الحكومة،
بناء على البند  1من الفصل  41من قانون املالية للسنة املالية 1982
رقم  26.81الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ
 5ربيع األول ( 1402فاتح يناير  )1982؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على االتفاق امللحق بأصل هذا املرسوم ،واملبرم بتاريخ
 27أبريل  2020بين اململكة املغربية ومؤسسة  KFWلضمان قرض
بمبلغ اثنان وعشرين مليون أورو ( 22.000.000أورو) قدمته املؤسسة
املذكورة للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب (،)ONEE
لتمويل مشروع «تزويد باملاء الصالح للشرب منطقة سطات وتحسين
األداء».
املادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

وعلى املرسوم رقم  2.15.890الصادر في  14جمادى اآلخرة 1437
( 24مارس  )2016بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفالحة
والصيد البحري  -قطاع الصيد البحري ؛
وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  5ربيع األول   1442
( 22أكتوبر ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
يحدد هذا املرسوم ،طبقا ألحكام الفصل  15من الظهير الشريف
بمثابة قانون املشار إليه أعاله رقم  1.73.255الصادر في  27من
شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد البحري،
املناطق البحرية من البحر األبيض املتوسط التي يمنع فيها على سفن
الصيد التي تفوق حمولتها اإلجمالية خمس عشرة ( )15وحدة لقياس
السعة من استعمال الشبكة املثقلة املسماة «شبكة العمق».
يراد في مدلول هذا املرسوم بـ «شبكة العمق»  :الشبكة املثقلة
املنصوص عليها في البند األول من الفصل  14من الظهير الشريف
بمثابة قانون املذكور ،التي تتكون من قطعة مخروطية الشكل ومغلقة
بجيب وممتدة عند الفتحة بواسطة أجنحة.
املادة الثانية
يمنع على سفن الصيد التي تفوق حمولتها اإلجمالية خمس عشرة  
( )15وحدة لقياس السعة ،الصيد بشبكة العمق في املناطق البحرية
من البحر األبيض املتوسط املحددة باإلحداثيات الجغرافية التالية :
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•منطقة املضيق :
أ) خط  العرض  35°46’37”:شماال ؛
خط  الطول  5°20’38”:غربا ؛
ب) خط  العرض  35°45’25” :شماال ؛
خط  الطول  5°18’43”:غربا ؛
ج) خط  العرض  35°42’03”:شماال ؛
خط  الطول  5°15’43”:غربا ؛
د) خط  العرض  35°41’20”:شماال ؛
خط  الطول  5°16’33”:غربا ؛

املادة الثالثة
يمكن الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ،طبقا
لبرامجه املتعلقة بالبحث العلمي ،بممارسة الصيد بشبكة العمق في
املناطق البحرية املشار إليها في املادة الثانية أعاله ،من أجل دراسة
تأثيرها على الوسط البحري.
يحدد الترخيص املنصوص عليه أعاله ،على الخصوص ،مدة
صالحيته واملناطق املرخص فيها للصيد بشبكة العمق .ويشار إلى
مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها املعهد الوطني
للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
املادة الرابعة

•منطقة الفنيدق :
أ) خط  العرض  35°52’44”:شماال ؛
خط  الطول  5°20’31”:غربا ؛
ب) خط  العرض  35°50’42”:شماال ؛

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.
وحرر بالرباط في  16من ربيع األول  2( 1442نوفمبر .)2020

خط  الطول  5°15’14 ”:غربا ؛
ج) خط  العرض  35°48’54”:شماال ؛
خط  الطول  5°15’57”:غربا ؛
د) خط  العرض  35°49’01 ”:شماال ؛
خط  الطول  5°21’10”:غربا ؛

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.589صادر في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال 
تثنية السكة الحديدية بين الدار البيضاء ومراكش  -مقطع سطات واخميسات الشاوية ،توسيع حدود امللك
العمومي السككي بين ن.ك  73.470ون.ك  73.950وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة سطات
بإقليم سطات.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  11يناير إلى  11مارس  2017بمكاتب جماعة سطات.
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال تثنية السكة الحديدية بين الدار البيضاء ومراكش  -مقطع سطات واخميسات
الشاوية ،توسيع حدود امللك العمومي السككي بين ن.ك  73.470ون.ك  73.950بجماعة سطات بإقليم سطات.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ،ملكية القطع األرضية   املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/1000امللحق بأصل هذا املرسوم :
أسماء وعناوين المالك أو المفروض
أنهم المالك

إقليم سطات

إقليم سطات
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املادة الثالثة - .يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء واملدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

مرسوم رقم  2.20.719صادر في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز الطريق املؤدية
إلى سد لحماية ميناء الناضور غرب املتوسط من الفيضانات وبنزع ملكية القطعة  األرضية الحبسية الالزمة لهذا 
الغرض بإقليم الناضور.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  2أكتوبر إلى  2ديسمبر  2019بجماعة إيعزانن بإقليم الناضور ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز الطريق املؤدية إلى سد لحماية ميناء الناضور غرب املتوسط من الفيضانات
بإقليم الناضور.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية الحبسية املعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/1000امللحق بأصل
هذا املرسوم واملبينة في الجدول التالي :
إنجاز الطريق املؤدية إلى سد لحماية ميناء الناضور غرب املتوسط من الفيضانات بإقليم الناضور
رقم
امللف

19

إسم وعنوان املالك أو املفروض أنه املالك
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
دوارإيعزانن جماعة إيعزانن قيادة إيعزانن
إقليم الناضور

رقم
رقم
 القطعة التصميم
20

1

الرسم العقاري
غيرمحفظة

املساحة

نوعية
التربية

هـ

آر

س

بورية

00

10

93

املادة الثالثة -.يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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مرسوم رقم  2.20.701صادر في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر  )2020باإلذن بالتراجع عن نزع ملكية القطع األرضية الواردة
في املرسوم رقم  2.16.939بتاريخ  22من جمادى األولى  20( 1438فبراير  )2017بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع
حدود امللك العمومي بمحطة اثنين سيدي اليماني بين ن.ك  60.900ون.ك  62.000من الخط الحديدي الرابط بين
طنجة وسيدي قاسم وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بعمالة طنجة  -أصيلة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.16.939الصادر في  22من جمادى األولى  20( 1438فبراير  )2017بإعالن أن املنفعة العامة
تق�ضي بتوسيع حدود امللك العام بمحطة اثنين سيدي اليماني بين ن.ك  60.900ون.ك  62.000من الخط الحديدي الرابط بين
طنجة وسيدي قاسم وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بعمالة طنجة  -أصيلة ؛
وحيث إنه تقرر التراجع عن مسطرة نزع ملكية القطع األرضية املنزوعة ملكيتها بموجب املرسوم املذكور رقم 2.16.939
الصادر في  22من جمادى األولى  20( 1438فبراير  )2017؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن بالتراجع عن نزع ملكية القطع األرضية الواردة في الجدول امللحق باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.16.939
الصادر في  22من جمادى األولى  20( 1438فبراير  )2017واملبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/1000امللحق بأصل هذا املرسوم :
مساحتها

مالحظات

أرقام القطع األرضية

مراجعها العقارية

أسماء املالك أو املفروض أنهم كذلك وعناوينهم

1

غيرمحفظة

بن الهيمة سالم بن حمو
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

2

غيرمحفظة

سالم بلغازي بن بومغيث
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

34

3

غيرمحفظة

الريفي
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

12

90

4

غيرمحفظة

ورثة الحاج بوحرمة أمين
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

20

40

أرض فالحية

5

غيرمحفظة

حامي بوسلهام وزوجته سعيدة
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

01

18

أرض فالحية

6

غيرمحفظة

ورثة غنيويل بن بوعزة بن محمد
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

12

83

أرض فالحية

7

غيرمحفظة

بوعزة عبد القادربن لحسن
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

02

20

أرض فالحية

8

غيرمحفظة

سالم بلغازي بن بومغيث
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

09

16

أرض فالحية

9

غيرمحفظة

ورثة الحاج بوحرمة أمين
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

03

31

أرض فالحية

10

غيرمحفظة

ورثة الحاج ادريس
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

08

86

أرض فالحية

11

غيرمحفظة

خاالت الحسين بن اريس
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

03

72

أرض فالحية

ه

آر

س

01

94

أرض فالحية

82

أرض فالحية
أرض فالحية
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12

غيرمحفظة

شوقي امبارك بن عبد السالم
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

17

54

أرض فالحية

13

غيرمحفظة

شوقي سليمان بن عبد القادر
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

05

05

أرض فالحية

14

غيرمحفظة

شوقي سليمان بن عبد القادر
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

08

60

أرض فالحية

17

غيرمحفظة

برواين عبد الرحمان بن اليزيد
جماعة سيدي اليماني ،عمالة طنجة  -أصيلة

00

00

38

أرض فالحية

املادة الثانية - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء.
وحرر بالرباط في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

قرار  لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة رقم  2517.20صادر في  16من جمادى اآلخرة 1441
( 11فبراير  )2020بتعيين آمرمساعد بالصرف.

املادة الثانية
املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو خازن عمالة
وجدة.
املادة الثالثة

وزيرة إعداد التراب الوطني و التعميرواإلسكان وسياسة املدينة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررت ما يلي :
املادة األولى
يعين مدير املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بوجدة آمرا
مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية
املدرسة املذكورة املعتبرة مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من جمادى اآلخرة  11( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

قرار  لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة رقم  2518.20صادر في  16من جمادى اآلخرة 1441
( 11فبراير  )2020بتعيين آمرمساعد بالصرف.
وزيرة إعداد التراب الوطني و التعميرواإلسكان وسياسة املدينة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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املادة الثانية
املادة األولى

يعين مدير املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بوجدة آمرا
مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزيرة إعداد
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة من امليزانية العامة
لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو خازن عمالة
أكادير.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ذي القعدة  14( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

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 خازن عمالة وجدة.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من جمادى اآلخرة  11( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

قرار  لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة رقم  2519.20صادر  في  22من ذي القعدة 1441
( 14يوليو  )2020بتعيين آمرمساعد بالصرف.
وزيرة إعداد التراب الوطني و التعميرواإلسكان وسياسة املدينة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررت ما يلي :
املادة األولى
يعين مدير املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بأكادير آمرا
مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية
املدرسة املذكورة املعتبرة مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة.

قرار  لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة رقم  2520.20صادر  في  22من ذي القعدة 1441
( 14يوليو  )2020بتعيين آمرمساعد بالصرف.
وزيرة إعداد التراب الوطني و التعميرواإلسكان وسياسة املدينة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررت ما يلي :
املادة األولى
يعين مدير املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بأكادير آمرا
مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزيرة إعداد
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة من امليزانية العامة
لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.
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 خازن عمالة أكادير.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ذي القعدة  14( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.
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قرار  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  2444.20صادر في  23من ذي الحجة 1441
( 13أغسطس  )2020بتغيير القرار رقم  390.16الصادر في
 23من ربيع األول   4( 1437يناير  )2016بتعيين آمرين
مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بعد االطالع على القرار رقم  390.16الصادر في  23من ربيع
األول  4( 1437يناير  )2016بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب
عنهم كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  390.16بتاريخ  23من ربيع األول  4( 1437يناير : )2016
«املادة األولى - .يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي
«األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
«املفوضة إليهم من لدن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
«واملياه والغابات من امليزانية العامة لقطاع الفالحة ومن الحسابات
«الخصوصية للخزينة املسماة «الحساب الخاص باالقتطاعات من
«الرهان املتبادل» و«صندوق التنمية الفالحية» و«صندوق التنمية
«القروية واملناطق الجبلية» وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر
«بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ
«الصفقات في إطار االعتمادات املفوضة إليهم :
النواب

اآلمرون املساعدون بالصرف

املحاسبون املكلفون

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

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

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

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

املدير الجهوي للفالحة لجهة العيون  -رئيس قسم املساندة واملالية.
الساقية الحمراء.

الخازن اإلقليمي بالعيون.

املدير الجهوي للفالحة لجهة سوس رئيس قسم املساندة واملالية.
 -ماسة.

خازن عمالة أكادير.

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

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

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

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

(الباقي ال تغييرفيه).
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ذي الحجة  13( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2486.20صادر في
 14من صفر  2( 1442أكتوبر  )2020بتغيير القرار رقم 3742.19
الصادر في  28من ربيع األول  26( 1441نوفمبر  )2019بتعيين
آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار رقم  3742.19الصادر في  28من ربيع
األول  26( 1441نوفمبر  )2019بتعيين آمرين مساعدين بالصرف
ونواب عنهم كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  3742.19بتاريخ  28من ربيع األول  26( 1441نوفمبر : )2019
«املادة األولى - .يعين األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي
«األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
«املفوضة إليهم من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من
«ميزانية وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة :
االختصاص الترابي

اآلمرون املساعدون بالصرف

النواب

املحاسبون املكلفون

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

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

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

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

السيد عبد الرحيم قلوش............................ ،املديرالجهوي للشرق.

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

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

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

الشرق
...............................

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

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من صفر  2( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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الجريدة الرسمية

قرار  لوزير الصحة رقم  2561.20صادر  في  6ذي الحجة 1441
( 27يوليو  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم 3942.19
الصادر في  11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3942.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
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ق ـرار لوزير الصحة رقم  2560.20صادر في  14من ذي الحجة 1441
( 4أغسطس  )2020بتغيير القرار رقم  3678.19الصادر في
 11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3678.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

املادة األولى

قرر ما يلي :

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

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

«الجدول امللحق
االختصاص الترابي

جهة طنجة -
تطوان -
الحسيمة

املفوض إليهم

النواب

جهة طنجة  -تطوان -
الحسيمة

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

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

عمالة طنجة  -أصيلة

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

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

عمالة املضيق -
الفنيدق

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

السيد محمد صدور ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية
بمندوبية وزارة الصحة بعمالة
املضيق  -الفنيدق بالنيابة.

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

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

إقليم تطوان

_

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

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

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

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

إقليم العرائش

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

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

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

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

_

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

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

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

إقليم الحسيمة
..............................

املادة األولى

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

رقم  3678.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق
االختصاص الترابي
جهة
الرباط  -سال -
القنيطرة
جهة
الرباط  -سال -
القنيطرة

املفوض إليهم

النواب

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

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

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

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

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

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

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

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

السيد ناصر مسكوي ،مدير املركز
االستشفائي بعمالة الصخيرات -
تمارة بالنيابة.

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

عمالة سال
عمالة الصخيرات -
تمارة

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

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

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  4( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
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قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي رقم 2514.20صادر في 3صفر 21( 1442سبتمبر )2020
بتفويض اإلمضاء.

قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي رقم 2515.20صادر في 3صفر 21( 1442سبتمبر )2020
بتفويض اإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

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

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

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

وعلى املرسوم رقم  2.19.949الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،
قررت ما يلي :
املادة األولى

وعلى املرسوم رقم  2.19.949الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،
قررت ما يلي :
املادة األولى

يفوض إلى السيد أحمد الخملي�شي ،املندوب الجهوي لقطاع
السياحة للمنطقة الوسطى الشمالية بفاس ،اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية الجهوية
للسياحة بفاس وكذا املندوبيات اإلقليمية للسياحة الداخلة في دائرة
اختصاصها بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام
بمأموريات داخل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

يفوض إلى السيد أحمد الخملي�شي ،املندوب الجهوي لقطاع
السياحة للمنطقة الوسطى الجنوبية بمكناس بالنيابة ،اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة باملندوبية
الجهوية للسياحة بمكناس وكذا املندوبيات اإلقليمية للسياحة
الداخلة في دائرة اختصاصها بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين
واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.

املادة الثانية

املادة الثانية

إذا تغيب السيد أحمد الخملي�شي أو عاقه عائق ناب عنه السيد
عبد الله ملنيعي ،رئيس مصلحة الشؤون العامة باملندوبية الجهوية
للسياحة بفاس.

إذا تغيب السيد أحمد الخملي�شي أو عاقه عائق ناب عنه السيد
محمد العزاوي ،رئيس مصلحة الشؤون العامة باملندوبية الجهوية
للسياحة بمكناس.

املادة الثالثة

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3صفر  21( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :نادية فتاح.

وحرر بالرباط في  3صفر  21( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :نادية فتاح.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2491.20صادر في  12من صفر 30( 1442سبتمبر )2020
بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال  30( 1429أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب
الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و 64منه ؛
وعلى القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ
 28من محرم  3( 1421ماي  )2000وال سيما املادة  8منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفـوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي اإلمضاء أو التأشير نيابـة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة على أوامر املداخيل وتذييلها بصيغة التنفيذ وذلك فيما يتعلق بعائدات وموارد أمالك الدولة املدرجة :
بامليزانيـة العامـة :
 الفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة  8800طبيعة املورد  : 20دخول أمالك الدولة (اإليجاروالتكاليف اإليجارية إلخ) ؛ الفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة  8800طبيعة املورد  : 40النسبة املائوية املتحصلة من البيوعات واإليجارات العامة ؛ الفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة  8800طبيعة املورد  : 50حصيلة بيع املنقوالت والحطام واملعدات غيراملستعملة ؛ الفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة  8800طبيعة املورد  : 60موارد متنوعة.بالحسابيـن الخصوصيين للخزينة :
 رقم  3.2.0.0.1.13.003الحامل عنوان «الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة» ؛ -رقم  3.2.0.0.1.13.009الحامل عنوان «صندوق اإلصالح الزراعي».
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االختصاص الترابـي

النــواب
يوسف لفقيري ،نائب مندوب أمالك الدولة بالرباط

عبد االله املعطاوي ،مندوب أمالك الدولة بالرباط

خالد بكوري ،مندوب أمالك الدولة بسـال

محمد باخيي ،نائب مندوب أمالك الدولة بالرباط
مكلف بعمالة الصخيرات  -تمارة
عبد الجبار بلعاتي ،نائب مندوب أمالك الدولة
بسال
محمد السقيفي ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالقنيطرة

املحاسبـون املكلفون

عمالة الرباط
وعمالة الصخيرات  -تمــارة

خازن عمالة الرباط
خازن عمالة تمارة

عمالة سال

خازن عمالة سال

إقليم القنيطرة
إقليم سيدي سليمان

الخازن اإلقليمي بالقنيطرة

عبد الجليل حمدون ،مندوب أمالك الدولة بالخميسات

عبد الجليل بنصبر ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالخميسات

إقليم الخميسات

الخازن اإلقليمي بالخميسات

رشيد بومريش ،مندوب أمالك الدولة بسيدي قاسم

عبد العزيز بوقرينة ،نائب مندوب أمالك الدولة
بسيدي قاسم

إقليم سيدي قاسم

الخازن اإلقليمي بسيدي قاسم

عمالة مراكــش
إقليم شيشاوة
إقليم الحوز

خازن عمالة مراكش
الخازن اإلقليمي بشيشاوة

مصطفى الزهيدي ،مندوب أمالك الدولة بقلعة
السراغنة

محمد شريف ،نائب مندوب أمالك الدولة بقلعة
السراغنة

إقليم قلعة السراغنة
إقليم الرحامنة

الخازن اإلقليمي بقلعة السراغنة

محمد بوزكني  ،مندوب أمالك الدولة بآسفي

زهيرمالكي ،نائب مندوب أمالك الدولة بآسفي

إقليم آسفي
إقليم اليوسفية

الخازن اإلقليمي بآسفي

إقليم بني مالل
إقليم أزيالل
إقليم الفقيه بن صالح

الخازن اإلقليمي ببني مالل
الخازن اإلقليمي بأزيالل

محمد االدري�سي  ،مندوب أمالك الدولة بخريبكة

يونس املرابط ،نائب مندوب أمالك الدولة بخريبكة

إقليم خريبكة

الخازن اإلقليمي بخريبكة

مندوب أمالك الدولة بخنيفرة (شاغر)

نورالدين املتقي ،نائب مندوب أمالك الدولة بخنيفرة

إقليم خنيفرة

الخازن اإلقليمي بخنيفرة

ابراهيم شاكير ،مندوب أمالك الدولة بالصويرة

عبد الواحد التكاني  ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالصويرة

إقليم الصويرة

الخازن اإلقليمي بالصويرة

أشرف البقالي القاسمي ،مندوب أمالك الدولة
بطنجة

ربيع التقال ،نائب مندوب أمالك الدولة بطنجة

عمالة طنجة  -أصيلة
إقليم الفحص  -أنجرة

خازن عمالة طنجة

حسن الصفار ،مندوب أمالك الدولة بالعرائش

حميد الوهابي ،نائب مندوب أمالك الدولة بالعرائش

إقليم العرائش

الخازن اإلقليمي بالعرائش

إقليم تطوان
إقليم شفشاون
عمالة املضيق  -الفنيدق
إقليم وزان

الخازن اإلقليمي بتطوان
الخازن اإلقليمي بشفشاون
الخازن اإلقليمي بسيدي قاسم

إقليم الحسيمة

الخازن اإلقليمي بالحسيمة

حسن القايدي ،مندوب أمالك الدولة بالقنيطرة

محمد حسان البالوي ،مندوب أمالك الدولة بمراكش

رشيد الهراق ،نائب مندوب أمالك الدولة بالقنيطرة
مكلف بإقليم سيدي سليمان

شريفة الغرباوي ،نائبة مندوب أمالك الدولة
بمراكش
يونس مولوليد ،نائب مندوب أمالك الدولة بمراكش
مكلف بإقليم شيشاوة

زكرياء البلعيدي ،نائب مندوب أمالك الدولة
ببني مالل
مندوب أمالك الدولة ببني مالل (شاغر)
موالي أحمد سيدي عمي ،نائب مندوب أمالك
الدولة ببني مالل مكلف بإقليم الفقيه بنصالح

عبد اإلاله بنجيدى ،نائب مندوب أمالك الدولة
بتطوان
عزيزالغزالي  ،مندوب أمالك الدولة بتطوان
محمد سعيد بن عياد ،نائب مندوب أمالك الدولة
بتطوان مكلف بإقليمي شفشاون ووزان
نوفل الكرتي ،مندوب أمالك الدولة بالحسيمة

خلوق أزهر ،نائب مندوب أمالك الدولة بالحسيمة
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عب ــد ال ــرحيـ ــم ب ــوع ــاللـ ــة ،من ــدوب أمـ ــالك ال ــدولـ ــة
بالدارالبيضاء

عبد الصادق فراح ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالدارالبيضاء مكلف ب :
* عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا ؛
* عمالة مقاطعات الفداء  -مرس السلطان ؛
* عمالة مقاطعة الحي الحسني ؛
* عمالة مقاطعة عين الشق.
فت ــح الـله مج ــاد ،ن ــائب من ــدوب أم ـ ــالك ال ــدولـ ــة
بالدارالبيضاء مكلف ب :
* عمالة مقاطعات موالي رشيد ؛
* عمالة مقاطعات ابن مسيك ؛
* عمالة مقاطعات سيدي البرنو�صي ؛
* عمالة مقاطعات عين السبع  -الحي املحمدي.
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عمالة الدارالبيضاء

خ ــازن عم ــال ــة ال ــدار البيض ــاء
الوسط الغربي
خ ــازن عم ــال ــة ال ــدار البيض ــاء
الوسط الشرقي
خ ــازن عم ــال ــة ال ــدار البيض ــاء
الشمال
خ ــازن عم ــال ــة ال ــدار البيض ــاء
الجنوب

إقليم النواصر
إقليم مديونة

خ ــازن عم ــال ــة ال ــدار البيض ــاء
الوسط الغربي
خ ــازن عم ــال ــة ال ــدار البيض ــاء
الوسط الشرقي
خ ــازن عم ــال ــة ال ــدار البيض ــاء
الشمال
خ ــازن عم ــال ــة ال ــدار البيض ــاء
الجنوب

عمالة املحمدية
إقليم بنسليمان

خازن عمالة املحمدية
الخازن اإلقليمي ببنسليمان

إقليم سطات
إقليم برشيد

الخازن اإلقليمي بسطات

إقليم الجديدة
إقليم سيدي بنور

الخازن اإلقليمي بالجديدة

رشيد النزاغي ،نائب مندوب أمالك الدولة بوجدة
مكلف بإقليمي تاوريرت وجرسيف

عمالة وجدة-أنجاد
إقليم جرادة
إقليم تاوريرت
إقليم جرسيف
إقليم فجيج

خازن عمالة وجدة
الخازن اإلقليمي بتاوريـرت
الخازن اإلقليمي ببوعرفة

عمرالرابحي ،مندوب أمالك الدولة بالناضور

أسماء أشركي ،املندوبة املكلفة بخلية التسوية
بالناضور

إقليم الناضور
إقليم الدريوش

الخازن اإلقليمي بالناضور

فؤاد أمين الغلبزوري  ،مندوب أمالك الدولة ببركان

جمال معنان ،نائب مندوب أمالك الدولة ببركان

إقليم بركان

الخازن اإلقليمي ببركان

علي بعيش ،نائب مندوب أمالك الدولة بفاس

عمالة فاس
إقليم موالي يعقوب
إقليم صفرو
إقليم بوملان

خازن عمالة فاس
الخازن اإلقليمي بصفرو
الخازن اإلقليمي بميسور

عمالة مكناس
إقليم الحاجب
إقليم إفران

خازن عمالة مكناس
الخازن اإلقليمي بالحاجب
الخازن اإلقليمي بإفران

مندوب أمالك الدولة بتاونات (شاغر)

عمرالشهدي ،نائب مندوب أمالك الدولة بتاونات

إقليم تاونات

الخازن اإلقليمي بتاونات

عبد القادرغربي ،مندوب أمالك الدولة بتازة

أحمد كريمط ،نائب مندوب أمالك الدولة بتازة

إقليم تازة

الخازن اإلقليمي بتازة

زهرة العاشقي ،نائبة مندوب أمالك الدولة بالنواصر-
مديونة
يوسف غربو ،مندوب أمالك الدولة بالنواصر -
مديونة
عبد الصمد مستور ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالنواصر -مديونة مكلف بإقليم مديونة

رشيد الحاميدي  ،مندوب أمالك الدولة باملحمدية

اسماعيل الشعيبي ،نائب مندوب أمالك الدولة
باملحمدية
محمد ثابت ،نائب مندوب أمالك الدولة باملحمدية
مكلف بإقليم بنسليمان ومشروع زناتة
عماد تميلت ،نائب مندوب أمالك الدولة بسطات

مصطفى يون�سي ،مندوب أمالك الدولة بسطات

محمد الزهري ،مندوب أمالك الدولة بالجديدة

رشيد قريب ،نائب مندوب أمالك الدولة بسطات
مكلف بإقليم برشيد
املصطفى زهران ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالجديدة
ألطاف لوكيلي ،نائبة مندوب أمالك الدولة بوجدة

حافظ بولرباح  ،مندوب أمالك الدولة بوجدة

طارق الجبلي ،نائب مندوب أمالك الدولة بوجدة
مكلف بإقليم فجيج

سيدي حميد االدري�سي بوغنبور ،مندوب أمالك
الدولة بفاس

محمد املودن  ،مندوب أمالك الدولة بمكناس

ميمون بويدرى ،نائب مندوب أمالك الدولة بفاس
مكلف بإقليم بوملان
خديجة النعومية ،نائبة مندوب أمالك الدولة
بمكناس
عبدالقادر رايض ،نائب مندوب أمالك الدولة
بمكناس مكلف بإقليمي الحاجب وإفران
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عمربن داود  ،مندوب أمالك الدولة بالرشيدية

اسماعيل ابن مدان ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالرشيدية

إقليم الرشيدية
إقليم ميدلت

الخازن اإلقليمي بالرشيدية

أحمد بوكدال  ،مندوب أمالك الدولة بورزازات

بدرقريش ،نائب مندوب أمالك الدولة بورزازات

إقليم ورزازات
إقليم زاكورة
إقليم تنغير

الخازن اإلقليمي بورزازات

زكريا بازين ،مندوب أمالك الدولة بأكادير

عبد الكريم امجوض ،نائب مندوب أمالك الدولة
بأكادير

عمالة أكادير-إداوتنان
عمالة إنزكان  -آيت ملول
إقليم اشتوكة  -آيت باها

خازن عمالة أكادير

مندوب أمالك الدولة بتيزنيت (شاغر)

أحمد ولعربي ،نائب مندوب أمالك الدولة بتيزنيت

إقليم تيزنيت

الخازن اإلقليمي بتيزنيت

عبد الله إكنساس ،نائب مندوب أمالك الدولة
بتارودانت

إقليم تارودانت
إقليم طاطا

الخازن اإلقليمي بتارودانت
الخازن اإلقليمي بطاطا

إقليم كلميم
إقليم طانطان
إقليم أسا  -الزاك
إقليم سيدي إفني

الخازن اإلقليمي بكلميم
الخازن اإلقليمي بطانطان
الخازن اإلقليمي بأسا  -الزاك
الخازن اإلقليمي بكلميم

الناجم ضريف ،مندوب أمالك الدولة بالعيون

عبد اللـه ايت منصور ،نائب مندوب أمالك الدولة
بالعيون

إقليم العيون
إقليم السمارة
إقليم بوجدور
إقليم طرفاية

الخازن اإلقليمي بالعيون
الخازن اإلقليمي بالسمارة
الخازن اإلقليمي ببوجدور

مندوب أمالك الدولة بالداخلة (شاغر)

نورة ويك ،نائبة مندوب أمالك الدولة بالداخلة

إقليم وادي الذهب
إقليم أوسرد

الخازن اإلقليمي بالداخلة

ادريس موفنين  ،مندوب أمالك الدولة بتارودانت

مندوب أمالك الدولة بكلميم (شاغر)

ادريس عسيلي ،نائب مندوب أمالك الدولة
بتارودانت مكلف بإقليم طاطا
عبد املنعيم علكة ،نائب مندوب أمالك الدولة
بكلميم
محمد بوتسوفرة ،نائب مندوب أمالك الدولة
بكلميم مكلف بإقليم سيدي إفني

املادة الثانيـة - .ينشـر هـذا القـرار بالجريـدة الرسميـة وينسخ القرار رقم  1934.20الصادر في فاتح ذي الحجة 1441
( 22يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  12من صفر  30( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

ق ـرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2492.20صادر في  12من صفر 30( 1442سبتمبر )2020
بتفويض اإلمضاء

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال  30( 1429أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب
الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر  )1931بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات
كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر  5( 1394مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

6740

الجريدة الرسمية
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وعلى املرسوم رقم  2.97.1053الصادر في  4شوال  2( 1418فبراير  )1998املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال
السيارات الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده اإلمضاء نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر الصادرة
للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة وعلى الوثائق املتعلقة بالترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة قصد
التنقل لحاجات املصلحة خارج املكان املعينين للعمل به وكذا على الوثائق التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين كل حسب
اختصاصه الترابي :
 شهادة األجرة ؛ شهادة العالوة ؛ شهادة العمل ؛ مقرر العطلة اإلدارية ؛ مقرر العطلة االستثنائية ؛ مقرر رخصة الوالدة ؛ -إنذار املوظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة.
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الجريدة الرسمية

6741

6742

الجريدة الرسمية
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املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  1935.20الصادر في فاتح ذي الحجة 1441
( 22يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  12من صفر  30( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء :محمد بنشعبون.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2487.20صادر في  14من صفر 2( 1442أكتوبر )2020بتغيير وتتميم القرار 
رقم  3743.19الصادر في  28من ربيع األول  26( 1441نوفمبر  )2019بتفويض اإلمضاء
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار رقم  3743.19الصادر في  28من ربيع األول  26( 1441نوفمبر  )2019بتفويض اإلمضاء كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم  3743.19بتاريخ  28من ربيع األول 1441
( 26نوفمبر : )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 :
االختصاص الترابي
..................................................................................

املفوض إليهم
........................................................................................

االختصاص الترابي
..................................................................................

النواب

املفوض إليهم
........................................................................................

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

 -السيد رشيد مليموني ،مديرالجمارك مليناء طنجة  -املتوسط.

  .......................................................................................؛ مديرالواردات لطنجة  -املتوسط (شاغر) ؛  .......................................................................................؛......................................................................................... -

 -السيد عبد الرحيم قلوش ،املديرالجهوي للشرق.

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

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

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

ميناء طنجة  -املتوسط

الشرق
..................................................................................

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من صفر  2( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

6744

الجريدة الرسمية

قرار  لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2488.20
صادر  في  14من صفر  2( 1442أكتوبر  )2020بتتميم
القرار رقم  3744.19الصادر  في  28من ربيع األول  1441
( 26نوفمبر  )2019بتفويض اإلمضاء.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار رقم  3744.19الصادر في  28من ربيع
األول  26( 1441نوفمبر  )2019بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  3744.19بتاريخ  28من ربيع األول  26( 1441نوفمبر : )2019
«املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول
«املبين بعده ،كل حسب اختصاصه الترابي ،اإلمضاء أو التأشير نيابة
«عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على الوثائق والتصرفات
«اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين :
«  .......................................................... -؛
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2489.20صادر في
 14من صفر  2( 1442أكتوبر  )2020بتغيير وتتميم
القرار رقم  3746.19الصادر  في  28من ربيع األول  1441
( 26نوفمبر  )2019بتفويض اإلمضاء.
وزيـراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار رقم  3746.19الصادر في  28من ربيع
األول  26( 1441نوفمبر  )2019بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  3746.19بتاريخ  28من ربيع األول  26( 1441نوفمبر : )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 :
املفوض إليهم

«  .......................................................... -؛

النواب

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

«  .......................................................... -؛
« ............................................................ -
االختصاص الترابي

املفوض إليهم

النواب

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

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

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

الشرق

السيد عبد الرحيم قلوش ،املديرالجهوي للشرق.

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

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

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

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

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

 السيد رشيد مليموني ،مدير الجمارك مليناء  ........................................................... -؛ مديرالواردات لطنجة-املتوسط (شاغر) ؛طنجة-املتوسط.
  ...........................................................؛ ............................................................. السيد عبد الرحيم قلوش ،املديرالجهوي للشرق ........................................................... - .؛  ...........................................................؛ .......................................................................................................................... -

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

(الباقي ال تغييرفيه).

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  14من صفر  2( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

وحرر بالرباط في  14من صفر  2( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2490.20صادر في
 14من صفر  2( 1442أكتوبر  )2020بتغيير القرار رقم 3748.19
الصادر في  28من ربيع األول  26( 1441نوفمبر  )2019بتفويض
املصادقة على الصفقات.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار رقم  3748.19الصادر في  28من ربيع
األول  26( 1441نوفمبر  )2019بتفويض املصادقة على الصفقات
كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  3748.19بتاريخ  28من ربيع األول  26( 1441نوفمبر : )2019
«املادة األولى -.يفوض إلى موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير
«املباشرة الواردة أسماؤهم في الجدول التالي ،كل حسب اختصاصه
«الترابي ،املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات
«املبرمة لفائدة املصالح التابعة لهم وكذا فسخها :
االختصاص الترابي

املفوض إليهم

النواب

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

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

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

الشرق

السيد عبد الرحيم قلوش ،املديرالجهوي للشرق.

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

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

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

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

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من صفر  2( 1442أكتوبر .)2020

6745

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.413الصادر في  11من ذي القعدة 1441
( 3يوليو  )2020املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد العالي لفداوي ،مدير املعادن والهيدروكاربورات،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على جميع
الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية املعادن والهيدروكاربورات
ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من صفر  5( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  2495.20صادر في
 17من صفر 5( 1442أكتوبر )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  2494.20صادر في
 17من صفر 5( 1442أكتوبر )2020بتفويض اإلمضاء

وعلى املرسوم رقم  2.20.413الصادر في  11من ذي القعدة 1441
( 3يوليو  )2020املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
قرر ما يلي :
املادة األولى

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

يفوض إلى السيد عبد العالي لفداوي ،مدير املعادن والهيدروكاربورات،
اإلمضاء نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة على األوامر الصادرة
للموظفين واألعوان التابعين ملديرية املعادن والهيدروكاربورات للقيام
بمأموريات داخل اململكة.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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الجريدة الرسمية
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من صفر  5( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  2498.20صادر في
 18من صفر 6( 1442أكتوبر )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.413الصادر في  11من ذي القعدة 1441
( 3يوليو  )2020املتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
قرر ما يلي :
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 2516.20
صادر  في  18من صفر  6( 1442أكتوبر  )2020بتفويض
اإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.65الصادر في  8جمادى األولى 1439
( 26يناير  )2018املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد سا�سي ،املكلف بتدبير مجال االمتحانات
والتقويم بقطاع التربية الوطنية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،الناطق
الرسمي باسم الحكومة على جميع الوثائق املتعلقة بمجال االمتحانات
والتقويم بنفس القطاع ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  18من صفر  6( 1442أكتوبر .)2020

املادة األولى
يفوض إلى السيد سيدي محمد مامون ،املدير الجهوي لقطاع
الطاقة واملعادن بالرشيدية ،اإلمضاء نيابة عن وزير الطاقة واملعادن
والبيئة على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين للمديرية  
الجهوية لقطاع الطاقة واملعادن بالرشيدية للقيام بمأموريات داخل
اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  18من صفر  6( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.

اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2508.20صادر في  19من صفر  7( 1442أكتوبر )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد حسن أكديم ،املدير اإلقليمي للفالحة ببنسليمان
بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح
التابعة للمديرية اإلقليمية للفالحة ببنسليمان ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد حسن أكديم املصادقة على الصفقات وفسخها
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :
 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 5.000.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000درهم ؛
 الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  500.000درهم.املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من صفر  7( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2509.20صادر في  19من صفر  7( 1442أكتوبر )2020
بتفويض اإلمضاء.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد حسن أكديم ،املدير اإلقليمي للفالحة ببنسليمان
بالنيابة ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين
للمديرية اإلقليمية للفالحة ببنسليمان للقيام بمأموريات داخل
اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من صفر  7( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2510.20صادر في  19من صفر  7( 1442أكتوبر )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

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

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
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قرر ما يلي :
املادة األولى

يفوض إلى السيد الشريف االرقم ،املدير الجهوي للفالحة لجهة
الداخلة  -وادي الذهب ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق
املتعلقة باملصالح التابعة للمديرية الجهوية للفالحة بنفس الجهة
ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد الشريف االرقم املصادقة على الصفقات
وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :
 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 15.000.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000درهم.
 الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  1.000.000درهم.املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد الشريف االرقم ،املدير الجهوي للفالحة لجهة
الداخلة  -وادي الذهب ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة
للموظفين التابعين للمديرية الجهوية للفالحة بنفس الجهة للقيام
بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من صفر  7( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2512.20صادر في  19من صفر  7( 1442أكتوبر )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في  19من صفر  7( 1442أكتوبر .)2020

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2511.20صادر في  19من صفر  7( 1442أكتوبر )2020
بتفويض اإلمضاء.

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

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى

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

يفوض إلى السيد عبد العزيز عدولي ،مدير مركز التأهيل الفالحي
بواملاس ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح
التابعة لنفس املركز ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

اإلمضاء  :عزيزاخنوش.

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

املادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد العزيز عدولي املصادقة على الصفقات
وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :
 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 400.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 250.000درهم ؛
 الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  250.000درهم.املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من صفر  7( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2575.20صادر في  19من صفر  7( 1442أكتوبر )2020
بتفويض اإلمضاء.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وحرر بالرباط في  19من صفر  7( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2513.20صادر في  19من صفر  7( 1442أكتوبر )2020
بتفويض اإلمضاء.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد العزيز عدولي ،مدير مركز التأهيل الفالحي
بواملاس ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين
لنفس املركز للقيام بمأموريات داخل اململكة.

بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد الشريف االرقم ،املدير اإلقليمي للفالحة
بالداخلة بالنيابة ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين
التابعين للمديرية اإلقليمية للفالحة بالداخلة للقيام بمأموريات
داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من صفر  7( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2576.20صادر في  19من صفر  7( 1442أكتوبر )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزير الداخلية رقم  2485.20صادر في  20من صفر1442
( 8أكتوبر )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد الشريف االرقم ،املدير اإلقليمي للفالحة
بالداخلة بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة
باملصالح التابعة للمديرية اإلقليمية للفالحة بالداخلة ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد الشريف االرقم املصادقة على الصفقات
وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :
 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 5.000.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000درهم ؛
 الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  500.000درهم.املادة الثالثة

عدد 26 - 6934ألا عيبر 26ر (1( 26مفون ((12 (12

بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد الزهر ،العامل بوزارة الداخلية ،اإلمضاء
أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق املتعلقة باملهام
املنوطة به ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد محمد الزهر اإلمضاء على األوامر
الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات
داخل اململكة.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من صفر  7( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  20من صفر  8( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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قرار للمندوب السامي للتخطيط رقم  2574.20صادر في
 21من صفر 9( 1442أكتوبر )2020بتفويض اإلمضاء
املندوب السامي للتخطيط،
بناء على املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والسادسة منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.670الصادر في  19من رجب 1439
( 6أبريل  )2018بتحديد اختصاصات وتنظيم املندوبية السامية
للتخطيط كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.233الصادر في  29من شعبان 1438
( 26ماي  )2017في شأن اختصاصات املندوب السامي للتخطيط،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد الفا�سي الفهري ،مدير مركز الدراسات
واألبحاث الديموغرافية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن املندوب
السامي للتخطيط على الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املركز
بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات
داخل املغرب ما عدا املراسالت املوجهة إلى الوزارات واملؤسسات
العمومية والخاصة واملنظمات الدولية وكذا االتفاقيات املبرمة مع
الوزارات أو املؤسسات واملنظمات الوطنية واألجنبية.
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من صفر  9( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :أحمد الحليمي علمي.

اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2581.20صادر في
 11من ربيع األول  28( 1442أكتوبر  )2020يرخص تحت عدد 4656
للسيد محمد سليم الصاحب الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم
من جامعة الدولة للهندسة املعمارية واملدنية بسان بترسبورغ  -روسيا
بتاريخ  12يونيو  ،2011أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة آسفي.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2670.20صادر في
 11من ربيع األول  28( 1442أكتوبر  )2020يرخص تحت عدد 4675
للسيد أحمد عراقي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة العليا الخاصة للعلوم والهندسة بقرطاج  -تونس بتاريخ
 16ديسمبر  ،2016أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
الرباط.
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املحكمة الدستورية
قرار رقم  108.20و.ب صادر في  10ربيع األول  27( 1442أكتوبر)2020
الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،
بعداطالعهاعلىالرسالةاملسجلةبأمانتهاالعامةفي 15أكتوبر ،2020
التي ينهي فيها علما السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
إلى املحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية
بتاريخ  22يوليو  ،2020تحت عدد  1/663في امللف الجنائي
عدد  ،2018/1/6/17427ق�ضى برفض طلب النقض املقدم من طرف
السيد مصطفى العمري بن محمد عضو مجلس النواب ،بشأن القرار
الصادر عن غرفة الجنايات االستئنافية بمحكمة االستئناف بفاس
بتاريخ  15ماي  ،2018في القضية عدد  ،2016/2625/14القا�ضي
مبدئيا بتأييد القرار الجنائي االبتدائي املحكوم بمقتضاه بإدانته من
أجل جناية تبديد أموال عامة ،ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا،
وغرامة قدرها  10.000درهم ،مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية
املحكوم بها موقوفة التنفيذ ؛
وبعد االطالع على املستندات املدلى بها ،وعلى باقي الوثائق املدرجة
في امللف ؛
وبنـاء عـلى الدستور ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91
بـتاريخ  27مــن شعبان  29( 1432يوليو  ،)2011ال سيما الفصل 132
(الفقرة األولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم  1.14.139بتاريخ  
 16من شوال  13(1435أغسطس  )2014؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس
النواب ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.165بتاريخ
 16من ذي القعدة  14( 1432أكتوبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم  57.11املتعلق باللوائح االنتخابية العامة
وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري
العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية ،الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.11.171بتاريخ  30من ذي القعدة 1432
( 28أكتوبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يبين من االطالع على رسالة السيد الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض ،مصدرة قرار رفض طلب النقض املقدم من
طرف املطلوب إثبات تجريده ،أنها استندت في مرجعها إلى أحكام
املادة  11من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ،وأنها أرفقتها
بنسخة من قرار محكمة النقض املشار إلى مراجعه أعاله ؛
وحيث إن القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ينص في
مادته  ،11على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب ،كل شخص
يوجد خالل مدة انتدابه في إحدى حاالت عدم األهلية االنتخابية
املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي .تثبت املحكمة الدستورية
التجريد من هذه الصفة...بطلب من النيابة العامة لدى املحكمة التي
أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد االنتخاب »...؛
وحيث إن املادة السادسة من القانون التنظيمي املذكور ،تنص
في بندها الثالث على أنه ال يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب
«األشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط
املطلوبة ليكونوا ناخبين» ؛
وحيث إن مقتضيات املادة السابعة من القانون  57.11املشار
إليه ،استبعدت في البند «د» من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح
االنتخابية ،األفراد املحكوم عليهم نهائيا بعقوبة «حبس ملدة تتجاوز
ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم املشار
إليها في البندين «ب» و «ج»  »...؛
وحيث إن الغاية التي استهدفها املشرع في إقرار آلية التجريد،
وتحديد األسباب املؤدية إلى إثباته ،التي تعتبر من مشموالت األهلية
وشروط القابلية لالنتخاب التي أوكلت الفقرة الثانية من الفصل 62
من الدستور بيانها إلى قانون تنظيمي هي الحرص على سالمة
االنتدابات االنتخابية ،وضمان وسيلة إضافية لحماية املؤسسة
البرملانية مما قد يطرأ من مساس بأهلية أعضائها ،بعد انتهاء اآلجال
القانونية للطعن في انتخابهم ،تحقيقا للمبادئ الدستورية املتمثلة في
الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة املنصوص عليها في الفقرة
الثانية من الفصل األول من الدستور ؛
وحيث إن الثابت من وثائق امللف ،أن املطلوب إثبات تجريده،
صدر في حقه قرار عن محكمة النقض تحت عدد  1/663بتاريخ
 22يوليو  ،2020ملف رقم  ،2018/1/6/17427ق�ضى برفض طلبه
الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات االستئنافية
بمحكمة االستئناف بفاس تحت عدد  ،2016/2625/14والقا�ضي
مبدئيا  -بعد النقض واإلحالة  -بتأييد القرار الجنائي االبتدائي
املحكوم بمقتضاه ،بإدانته بجناية تبديد أموال عامة ،ومعاقبته بسنة
واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها  10.000درهم ،مع تعديله بجعل
العقوبة الحبسية املحكوم بها موقوفة التنفيذ ؛
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وحيث إنه ،تأسيسا على ما سبق بيانه ،يكون القرار الجنائي
االبتدائي القا�ضي بإدانة املطلوب إثبات تجريده ،نهائيا ومكتسبا لقوة
ال�شيء املق�ضي به ،مما يفقد املعني باألمر أهلية االنتخاب ،ويتعين
لذلك إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب،
عمال بأحكام املادة  11من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله ؛
لهذه األسباب :
أوال  -تصرح بإثبات تجريد السيد مصطفى العمري املنتخب عن
الدائرة االنتخابية املحلية ��الرشيدية�� (إقليم الرشيدية) من عضويته
بمجلس النواب ،وبشغور املقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات
جزئية لشغل املقعد الشاغر تطبيقا ألحكام البند  5من املادة  91من
القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛
ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة
والسيد رئيس مجلس النواب والطرف املعني ،وبنشره في الجريدة
الرسمية.
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء
 10ربيع األول  27( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاءات  :
اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق     .الحسن بوقنطار     .أحمد السالمي اإلدري�سي     .محمد بن عبد الصادق.
موالي عبد العزيز العلوي الحافظي            .ندير املومني               .لطيفة الخال.
الحسين اعبو�شي           .محمد علمي             .خالد برجاوي.

قرار رقم  109.20و.ب صادر في  17من ربيع األول  3( 1442نوفمبر )2020
الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،
بعد اطالعها على الرسالة املسجلة بأمانتها العامة في
 27أكتوبر  ،2020والتي ينهي فيها السيد رئيس مجلس النواب ،إلى علم
املحكمة الدستورية ،أنه توصل بكتاب من السيد الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض بتاريخ  14أكتوبر  2020يخبره فيه بأن الغرفة
الجنائية بمحكمة النقض أصدرت بتاريخ  22يوليو  ،2020قرارا تحت
عدد  1/663في امللف الجنائي عدد  ،2018/1/6/17427يق�ضي برفض
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طلب النقض املقدم من طرف السيد مصطفى العمري بن محمد،
عضو مجلس النواب ،بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات
االستئنافية بمحكمة االستئناف بفاس بتاريخ  15ماي  ،2018في
القضية عدد  ،2016/2625/14والقا�ضي مبدئيا بتأييد القرار
الجنائي االبتدائي املحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد
أموال عامة ،وبمعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا ،وبغرامة قدرها
 10.000درهم ،وبأدائه تضامنا مع الغير ملبلغ  740.000درهم،
وتعويضا قدره  50.000درهم للمطالبة بالحق املدني (الجماعة
الحضرية ملوالي علي الشريف) مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية
املحكوم بها موقوفة التنفيذ ،طالبا املحكمة «اتخاذ املتعين قانونا
بهذا الخصوص» ؛
وبعد االطالع على املستندات املدلى بها ،وعلى باقي الوثائق املدرجة
في امللف ؛
وبنـاء عـلى الدستور ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91
بـتاريخ  27مــن شعبان  29( 1432يوليو  ،)2011ال سيما الفصل 132
(الفقرة األولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.139بتاريخ
 16من شوال  13(1435أغسطس  )2014؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس النواب،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.165بتاريخ  16من
ذي القعدة  14( 1432أكتوبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛
حيث إنه يبين من االطالع على رسالة السيد رئيس مجلس النواب،
أنها ترمي إلى طلب إثبات تجريد النائب املعني من عضويته بمجلس
النواب ،استنادا إلى أحكام املادة  11من القانون التنظيمي املتعلق
بمجلس النواب؛
لكن،
حـيث إنـه سبـق لهـذه املحكـمة أن أصدرت قـرارا بـتاريخ
 27أكـتـوبر  2020تحـت رقم  108/20و.ب في امللف عدد  ،060/20ق�ضى
بإثبات تجريد السيد مصطفى العمري (موضوع رسالة السيد رئيس
مجلس النواب) املنتخب عن الدائرة االنتخابية املحلية «الرشيدية»
(إقليم الرشيدية) من عضويته بمجلس النواب ،وبشغور املقعد الذي
كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل املقعد الشاغر ،تطبيقا
ألحكام البند  5من املادة  91من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس
النواب؛
وحيث إنه ،استنادا إلى ما سبق ،ونظرا لسبقية البت في النازلة،
يبقى الطلب املقدم من طرف السيد رئيس مجلس النواب غير
ذي موضوع ؛
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لهذه األسباب :

أوال  -تق�ضي بأن طلب إثبات تجريد السيد مصطفى العمري من
عضويته بمجلس النواب ،املقدم من طرف السيد رئيس املجلس
املذكور ،أصبح غير ذي موضوع ؛
ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب ،وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء  17من
ربيع األول  3( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاءات  :
اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق     .الحسن بوقنطار     .أحمد السالمي اإلدري�سي     .محمد بن عبد الصادق.
موالي عبد العزيز العلوي الحافظي            .ندير املومني               .لطيفة الخال.
الحسين اعبو�شي           .محمد علمي             .خالد برجاوي.

قرار رقم  110.20م.إ صادر في  17من ربيع األول  3( 1442نوفمبر )2020
الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،
بعد اطالعها على العريضة املسجلة بأمانتها العامة في
 17يوليو  ،2020التي قدمها السيد أحمد الجاللي  -بصفته مرشحا -
طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد هللا أشن عضوا بمجلس
املستشارين على إثر االقتراع الجزئي ،الذي أجري في  18يونيو 2020
النتخاب عضو بهذا املجلس في نطاق الهيئة الناخبة ملمثلي املجالس
الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم بجهة الشرق ؛
وبـعد االطـالع عـلى املذكـرات الجـوابـية الـمسـجلة بـنـفس األمـانة
الـعامة فــي  22و 28و 30سبتمبر  2020؛
وبعد االطالع على املستندات املدلى بها ،وعلى باقي الوثائق املدرجة
في امللف ؛
وبناء عـلى الدستور ،الصادر بتـنفيذه الـظهير الشريف رقــم 1.11.91
بتـاريـخ  27من شعبان  29( 1432يوليو  )2011؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.139بتاريخ
 16من شوال  13(1435أغسطس  )2014؛
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وبناء على القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق بمجلس املستشارين
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.172بتاريخ  24من
ذي الحجة  21( 1432نوفمبر ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛
في شأن املأخذ املتعلق بأهلية املطعون في انتخابه :
حيث إن هذا املأخذ يتلخص في دعوى أن املطعون في انتخابه،
صدر في حقه حكم ق�ضى بالتشطيب عليه كرئيس لجماعة ترابية
بسبب «تزوير شهادة مدرسية» ،وهو الحكم املؤيد استئنافيا واملؤكد
من قبل محكمة النقض بتاريخ  18مارس  2010في امللف اإلداري عدد
 ،2009/1/4/1235مما يتعين معه بطالن االنتخابات لعدم إجرائها
طبقا للمادة  89من القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس
النواب ،التي تنص على أنه يحكم ببطالن االنتخابات جزئيا أو مطلقا في
حالة عدم إجرائها طبقا لإلجراءات املقررة في القانون ،أو إذا لم يكن
االقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية ،وإذا كان املنتخب ال يجوز
له الترشح لالنتخابات بمقت�ضى القانون أو بموجب حكم قضائي ؛
لكن،
حيث إنه ،فضال عن أن ما يقابل النص املحتج به أعاله ،هو
املادة  90من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين ،فإنه
يبين من االطالع على قرار محكمة النقض عدد  202املذكور ،أنه
ق�ضى  ،خالفا لالدعاء ،برفض طلب نقض القرار الصادر عن محكمة
االستئناف اإلدارية بالرباط ،الذي أيد حكما ابتدائيا ،ق�ضى بإلغاء
نتيجة االقتراع املجرى يوم  18يونيو  ،2009فيما يخص تكوين مكتب
املجلس الجماعي لعين الزهرة التابعة لدائرة «الدريوش» (عمالة
الناظور) ،مما ال أثر له على أهلية املطعون في انتخابه وال على عضويته
باملجلس املذكور ،ويكون معه هذا املأخذ غير قائم على أساس صحيح
من القانون ؛
في شأن املأخذ املتعلق بتمديد تاريخ االنتخابات الجزئية
وإجرائها خالل فترة سريان حالة الطوارئ الصحية :
حيث إن هذا املأخذ يتلخص في دعوى «تمديد االقتراع» الذي
كان مقررا إجراؤه يوم  19مارس  2020إلى يوم  18يونيو ،2020
دون «تبليغ» الطاعن بالتاريخ الجديد ،مع مخالفة مقتضيات الفقرة
األولى من املادة  6من املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر بتاريخ
 23مارس  2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية،
التي تنص على أنه «يوقف سريان مفعول جميع اآلجال املنصوص
عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل
فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها ،ويستأنف احتسابها ابتداء
من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ املذكورة» ؛
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لكن،
حيث إنه يبين من االطالع على املرسوم رقم  2.20.282الصادر
بتاريخ  17مارس  ،2020املتعلق بتأجيل تاريخ االنتخابات الجزئية التي
كان مقررا إجراؤها مللء ثالثة مقاعد شاغرة بمجلس املستشارين إلى
يوم  18يونيو  ،2020ومنها االنتخاب الجزئي موضوع الطعن ،أنه لم
يتخذ ،خالفا ملا ورد في عريضة الطعن ،استنادا ملقتضيات املرسوم
بقانون املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية ،الذي
صدر بعد املرسوم املتعلق بتأجيل االنتخابات الجزئية ،وإنما اتخذ
«اعتبارا للظرفية االستثنائية التي تعيشها البالد بسبب ظهور جائحة
«فيروس كورونا املستجد كوفيد  ،»19 -والتدابير االحترازية التي
اتخذتها السلطات العمومية بهدف الحد من انتشارها واستفحالها في
أوساط السكان» تبعا ملا ورد في بناءات املرسوم املذكور ؛
وحيث إنه لئن كان املأخذ املذكور يرمي في جوهره إلى البت في
مشروعية مرسوم رئيس الحكومة بشأن تأجيل تاريخ االنتخاب
الجزئي املعني ،مما ال يندرج في االختصاصات املسندة إلى املحكمة
الدستورية بمقت�ضى الدستور والقوانين التنظيمية ،فإن اختصاص
املحكمة املذكورة بالبت في صحة انتخاب أعضاء البرملان ،بمقت�ضى
أحكام الفقرة األولى من الفصل  132من الدستور ،يخولها النظر في
األعمال السابقة واملمهدة للعمليات االنتخابية ومن ضمنها تغيير تاريخ
إجرائها ،ملا قد يكون له من تأثير على نتائج االنتخابات ؛
وحيث إن الفقرة األخيرة من املادة  92من القانون التنظيمي
ملجلس املستشارين ،تنص على أنه «يجب أن تجري هذه االنتخابات
الجزئية في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر يبتدئ من... :تاريخ نشر قرار
املحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية بالنسبة للحاالت املنصوص
عليها في البنود  3و 4و 5أعاله» ؛
وحيث إنه ،من جهة أولى ،إن املادة  92املذكورة ال تشترط تبليغ
املترشحين قرارات مباشرة االنتخابات الجزئية ،وأن مرسوم رئيس
الحكومة السالف ذكره ،قد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6865
مكرر مرتين بتاريخ  18مارس  2020؛
وحيث إنه ،من جهة ثانية ،يبين من االطالع على مرسوم رئيس
الحكومة ،املشار إليه ،أنه لم يمس بوحدة العملية االنتخابية
موضوع الطعن ،إذ نصت املادة الثانية منه على أنه «تعتمد إلجراء
االنتخابات الجزئية ،في التاريخ الجديد املبين في املادة األولى أعاله،
الترشيحات املودعة واملسجلة خالل الفترة املمتدة من يوم السبت
 7مارس  2020إلى غاية الساعة الثانية عشرة ( )12من زوال يوم
األربعاء  11مارس  ،»...2020كما أن الطاعن لم يدل بما يثبت املساس
بحقوقه االنتخابية ،املكفولة بمقت�ضى الدستور أو القانون جراء
املرسوم املذكور ؛
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وحيث إنه ،من جهة ثالثة ،إن تجاوز األجل املنصوص عليه في
الفقرة األخيرة من املادة  92املذكورة ،مبرر بما استند عليه املرسوم
املتعلق به لتأخير تاريخ إجراء االنتخابات الجزئية ،من ضرورة اتخاذ
التدابير االحترازية في هذا الظرف للحد من انتشار واستفحال جائحة
«فيروس كورونا املستجد كوفيد  »19 -في أوساط السكان ،باعتباره
ظرفا خاصا ،ما دام أنه ،في النازلة موضوع الطعن ،لم يترتب عن
اإلجراءات املتخذة في نطاق املرسوم املذكور ،إخالل بأي حق من
الحقوق االنتخابية األساسية ؛
وحيث إنه ،تأسيسا على ما سبق بيانه ،يكون املأخذ املتعلق بتمديد
تاريخ االنتخابات الجزئية وإجرائها خالل فترة سريان حالة الطوارئ
الصحية غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن املأخذ املتعلق بوجود الطاعن خارج أرض الوطن خالل 
الحملة االنتخابية ويوم االقتراع :
حيث إن هذا املأخذ يقوم على دعوى ،أن الطاعن كان يوجد
خالل فترة الحملة االنتخابية خارج أرض الوطن لسبب قاهر «حالة
الطوارئ املعلن عنها بسبب وباء كوفيد  »19وكذا بسبب حالته
املرضية التي ألزمته البقاء هناك ،والتي صادفت إغالق الحدود بسبب
الحجر الصحي ،فمنعه ذلك من مباشرة مهامه وحقوقه الدستورية
وحرمه من القيام بحملته االنتخابية وتعيين من يمثله بمكاتب
التصويت وحضور عملية االقتراع وتتبع نتائجه ؛
لكن،
حيث إنه ،من جهة أولى ،أن الطاعن لم يدل بما يفيد وجوده خارج
أرض الوطن خالل املدة املشار إليها في االدعاء ويوم االقتراع ؛
وحيث إنه ،من جهة ثانية ،يبين من الوثائق املدلى بها في امللف :
 أنه تمت الدعوة إلى التصويت لفائدة الطاعن ،في بالغ صادر عناألمانة الجهوية ألحد األحزاب السياسية اتخذ في إطار «التنسيق»
مع الحزب الذي ترشح الطاعن باسمه« ،بمناسبة إجراء
االنتخابات الجزئية مللء مقاعد شاغرة بمجلس املستشارين
برسم اقتراع يوم الخميس  18يونيو  »2020؛
 أن الطاعن أبلغ شخصيا السلطة اإلدارية املحلية بأسماء ممثليهللقيام بصفة مستمرة بمراقبة عملية التصويت وفرز األصوات
وإحصائها بكل من مكاتب التصويت بجماعات «دار الكبداني»
و«وردانة» و«امطالسة» و«تفرسيت» طبقا للفقرة الثامنة من
املادة  73من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين ،مما
يكون معه املأخذ املذكور غيرقائم على أساس ؛
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في شأن املأخذ املتعلق بما شاب االقتراع من مناورات تدليسية :
حيث إن هذا املأخذ يتلخص في دعوى ،أن الطاعن حصل على
ما مجموعه  674صوتا ،فيما حصل املطعون في انتخابه على 854
صوتا والفارق جد بسيط ،كان بسبب عدم تمكنه «من ممارسة حقه
في الحملة االنتخابية» وعدم مشاركته بعد ذلك في عملية إحصاء
األصوات ،فمكن ذلك املطعون في انتخابه من القيام بعدة خروقات
الستمالة الناخبين ونهج أساليب منافية للقانون وسلوكات احتيالية
وتدليسية أدت إلى التالعب في النتائج التي حصل عليها ،مما أخرج
االقتراع عن اإلطار القانوني الذي يؤطره ؛
لكن،
حيث إن االدعاءات املتعلقة بارتكاب املطعون في انتخابه عدة
خروقات الستمالة الناخبين ،مع باقي االدعاءات املذكورة ،جاءت عامة
ومجردة من أي حجة تدعمها ،فضال عن أن الفارق في عدد األصوات
ال يعني في حد ذاته أن االقتراع شابته مناورات تدليسية ،مما يكون
معه املأخذ املذكور غير جدير باالعتبار ؛
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لهذه األسباب :
أوال  -تق�ضي برفض طلب السيد أحمد الجاللي الرامي إلى إلغاء
نتيجة االقتراع الجزئي الذي أجري في  18يونيو  2020النتخاب عضو
بمجلس املستشارين في نطاق الهيئة الناخبة ملمثلي املجالس الجـماعية
ومجالـس العـماالت واألقاليم لجهة الشرق ،وأعلن على إثره انتخاب
السيد عبد هللا أشن عضوا باملجلس املذكور ؛
ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس
املستشارين ،واألطراف املعنية ،وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء
 17من ربيع األول  3( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاءات  :
اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق     .الحسن بوقنطار     .أحمد السالمي اإلدري�سي     .محمد بن عبد الصادق.
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