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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

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

ســــنـــــة ستة أشهر
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نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
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فهرست

نصوصيعامة

مدونةيبلتأم نات.

مرسوم رقم 2.20.372 صادر في 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( بتطبيق 

بعض أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 

7490املتعلق بمدونة التأمينات........................................................................ 

إعاسةيتنظ ميبمل4كزيبلدين ائييبملغ4بي.

مرسوم رقم 2.20.585 صادر في 22 من ربيع اآلخر 1442 )8 ديسمبر 2020( 

بتطبيق القانون رقم 70.17 املتعلق بإعادة تنظيم املركز السينمائي 

الصناعـــة  بتنظيــــم  املتعلق   20.99 رقـــم  القـــانـــون  وبتغيير  املغـــربــي، 

7490السينماتوغرافية .....................................................................................

مدونةيبلدي1يعلىيبلط4ق.ي-ينصيتطب قي.

في  صادر   2686.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

11 من ربيع األول 1442 )28 أكتوبر 2020( بتحديد الوزن املسموح به 

 ...... 7491الجتياز بعض املنشآت الفنية املتواجدة على طول الطرق املصنفة

نصوصي اصة

تفويضيبإلمضاءيوبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

في  صادر   2744.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

18 من محرم 1442 )7 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 7495على الصفقات.

في  صادر   2745.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

18 من محرم 1442 )7 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 7500على الصفقات.
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في  صادر   2746.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
 .................... 187506 من محرم 1442 )7 سبتمبر 2020(  بتفويض اإلمضاء

في  صادر   2747.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
18 من محرم 1442 )7 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 7509على الصفقات.

في  صادر   2748.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
18 من محرم 1442 )7 سبتمبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

7510على الصفقات.........................................................................................

حقوقي ذويي الئحةي علىي بملصاسقةي -ي سل  ان.ي س ديي إقل مي
ج اعتينيسالل تين.

 1442 األول  ربيع  من   16 في  صادر   2711.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
املالكين على  الحقوق  باملصادقة على الئحة ذوي   )2020 نوفمبر   2(
الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية »أوالد الطالب« بإقليم 

 .................. 7514سيدي سليمان، الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب.

 1442 األول  ربيع  من   16 في  صادر   2712.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
املالكين على  الحقوق  باملصادقة على الئحة ذوي   )2020 نوفمبر   2(
بإقليم  حنون«  »أوالد  الساللية  للجماعة  الفالحية  لألرا�ضي  الشياع 

 .................. 7536سيدي سليمان، الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب.

بملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2606.20 
القرار  بتتميم   )2020 أكتوبر   21(  1442 األول  ربيع   4 في  صادر 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 
بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 7554من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2607.20 
القرار  بتتميم   )2020 أكتوبر   21(  1442 األول  ربيع   4 في  صادر 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 
بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 7554من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
)2020 أكتوبر   21(  1442 األول  ربيع   4 في  صادر   2609.20  رقم 

 بتتميم القرار رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003(
في الصيدلة  التي تعادل دبلوم التخصص  بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................... 7555والبيولوجيا، تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
)2020 أكتوبر   21(  1442 األول  ربيع   4 في  صادر   2610.20  رقم 

 1424 محرم  من   21 في  الصادر   305.03 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
شهادة  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(

7556الدكتوراه في طب األسنان....................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2757.20 
2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7556املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2758.20 

2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7557املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2759.20 

2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7557املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2760.20 

2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7558املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2761.20 

2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7558املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2762.20 

2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7559املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2763.20 

2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7559املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2764.20 

2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7560املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2765.20 

2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7560املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2766.20 

2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7561املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2767.20 

2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7561املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2768.20 

2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7562املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2769.20 
2020( بتحديد بعض  1442 )9 نوفمبر  23 من ربيع األول  صادر في 

7562املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

إقل ميبنييمالل.ي-يتخط طيحدوسيبلط4قيبلعامة.

ذي  7 في  صادر   2240.20 رقم  إيعيش  أوالد  جماعة  مجلس  لرئيس   قرار 
القعدة 1441 )29 يونيو 2020( بتخطيط حدود الطرق العامة إلنجاز 
الطريق املدارية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 08 والقطب الفالحي 
لبني مالل بجماعة أوالد إيعيش بإقليم بني مالل وبتعيين القطع األرضية 

7563املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية............................................ 

ذي  9 في  صادر   2241.20 رقم  جابر  سيدي  جماعة  مجلس  لرئيس   قرار 

القعدة 1441 )فاتح يوليو 2020( بتخطيط حدود الطرق العامة إلنجاز 

الطريق املدارية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 08 والقطب الفالحي 

لبني مالل بجماعة سيدي جابر بإقليم بني مالل وبتعيين القطع األرضية 

7568املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية............................................ 

-يتجزيءيلفائدةيبملالكيعلىيبلش اعيلعقالي تالوسبنت.ي إقل مي
ج اعي.

 1442 24 صفر  بتاريخ   6925 الرسمية عدد  بالجريدة  وقع  استدراك خطإ 

 ................................................................................. 7571)12 أكتوبر 2020( .



عدد)6942 - 24)ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(الجريدة الرسمية    7491

م4سوميلقم))1.37).))صاسليفي)1))لا عيبر 4))44) )6))نوف 10)1)1)) 
من) بلثانيي بلكتابي مني بل4ببعي بلقدمي أحكامي بعضي بتطب قي

بلقانونيلقم)7.99))بملتعلقيب دونةيبلتأم نات.

رئيس الحكومة،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)
بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.02.238)الصادر في)25)من رجب)1423 

)3)أكتوبر)2002(،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)3)ربيع اآلخر)1442 
)19)نوفمبر)2020(،

رسم مـا يلـي :

املادة األولى

يراد بمصطلح)»اإلدارة«)الوارد في املواد)3-157))الفقرة الثانية()
)الفقرة الثانية()من القانون) (157-12 و) )الفقرة الثانية() (157-6 و)

السلطة الحكومية املكلفة باملالية. املشار إليه أعاله،) رقم)17.99)

يراد بمصطلح)»اإلدارة«)الوارد في املادتين)8-157)و)13-157)من)
املكلفة) الحكومية  السلطة  الذكر،) السالف  رقم)17.99) القانون 

والسكنى. بالتعمير 

املادة الثانية

157-6 و) )الفقرة األولى() (157-3 و) (157-2  تطبيقا ألحكام املواد)
القانون) من  األولى() )الفقرة  (157-12 و) (157-11 و) األولى() )الفقرة 
رقم)17.99)السالف الذكر،)يخول للسلطة الحكومية املكلفة باملالية،)

أن تحدد باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي):

1)-)قائمة االستثناءات من ضمان األضرار الالحقة باملنشأة،)غير)
تلك الواردة في البنود من)1)إلى)7)من املادة)2-157)املذكورة أعاله التي)

يمكن أن ينص عليها عقد التأمين):

الحد األدنى لسقف ضمان األضرار الالحقة باملنشأة الذي) (- (2
يمكن أن يتضمنه عقد التأمين وال سيما حسب مبلغ أشغال البناء)

وطبيعة املنشأة أو االستعمال املعدة له)؛

3)-)كيفيات تحديد املبلغ األدنى لضمان املسؤولية املدنية املتعلقة)
بالورش حسب كل ورش وكل واقعة)؛

قائمة االستثناءات من ضمان املسؤولية املدنية العشرية، (- (4 
11-157)املذكورة أعاله،) غير تلك الواردة في الفقرة األولى من املادة)

التي يمكن أن ينص عليها عقد التأمين)؛

الحد األدنى لسقف الضمان الذي يمكن أن يتضمنه عقد) (- (5
تأمين املسؤولية املدنية العشرية وال سيما حسب مبلغ أشغال البناء)

وطبيعة املنشأة أو االستغالل املعدة له.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)لكل من)
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)10)ربيع اآلخر)1442 )26)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

م4سوميلقم)1.585).))صاسليفي))))منيلا عيبر 4))44) )8)سيد 10)1)1)) 
بتطب قيبلقانونيلقم)7).71)بملتعلقيبإعاسةيتنظ ميبمل4كزيبلدين ائي)
بلصناعة) بتنظ مي بملتعلقي ((1.99 لقم) بلقانوني واتغ ي1ي بملغ4بي،)

بلدين اتوغ4بف ة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)70.17)املتعلق بإعادة تنظيم املركز السينمائي)
الصناعة) بتنظيم  املتعلق  (20.99 رقم) القانون  وبتغيير  املغربي،)
 1.20.07 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  السينماتوغرافية،)

بتاريخ)11)من رجب)1441 )6)مارس)2020(،)وال سيما املادة)5)منه)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)10)ربيع اآلخر)1442 
)26 )نوفمبر)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

لدن) من  املغربي  السينمائي  املركز  على  الدولة  وصاية  تمارس 
السلطة الحكومية املكلفة باالتصال،)مع مراعاة السلط والصالحيات)
املسندة إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بموجب النصوص)

التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملؤسسات العمومية.

نصوصيعامة
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املادة الثانية

يتألف مجلس إدارة املركز السينمائي املغربي،)عالوة على األعضاء)
املنصوص عليهم في املادة)5)من القانون املشار إليه أعاله رقم)70.17،)

من األعضاء)التالي بيانهم):

- السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي 
أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة باالتصال أو من يمثلها.

املادة الثالثة

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير الثقافة والشباب والرياضة ووزير االقتصاد واملالية وإصالح)

اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1442 )8)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 ق4بليلوزي4يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاءيلقمي1).686)يصاسليفيي))يمنيلا عيبألولي)44)ي)8)يأكتوا4ي1)1))
يبتحديديبلوزنيبملد وحيبهيالجت ازيبعضيبملنشآتيبلفن ةيبملتوبجدةيعلىيطوليبلط4قيبملصنفة

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بتاريخ) (1.10.07 املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (52.05 على القانون رقم) بناء)
26)من صفر)1431 )11)فبراير)2010()كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)89)منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.10.420)الصادر في)20)من شوال)1431 )29)سبتمبر)2010()بتطبيق أحكام القانون رقم)52.05)املتعلق)
بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق،)وال سيما املادة)97)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يحدد الوزن املسموح به الجتياز بعض املنشآت الفنية كما هو مبين في الجدول املرفق بهذا القرار واملتواجدة ببعض مقاطع)
الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية املبينة في الجدول السالف الذكر.

املادة الثانية

يمنع على املركبات التي يتجاوز وزنها اإلجمالي املأذون به املبين في الجدول رفقته عبور املنشآت الفنية املذكورة.

املادة الثالثة

يجب إبالغ مستعملي الطريق باملنع املنصوص عليه في املادة الثانية أعاله بواسطة وضع التشوير الطرقي املناسب عند القناطر)
املشار إليها في الجدول رفقته وعند مقاطع الطرق املؤدية إليها،)وفق الدليل العام للتشوير الطرقي الصادر بتنفيذه القرار املشترك)
املتعلق) ()2014 )فاتح أغسطس) (1435 شوال) (3 الصادر في) (2805.14 لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الداخلية رقم)
بعالمات السير على الطرق،)كما تم تغييره وتتميمه بالقرار املشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)ووزير الداخلية)

رقم)3106.19)الصادر في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ربيع األول)1442 )28)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

*
*  *
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ملحق

جدوليبملنشآتيبلفن ةيبملحدوسةيبلوزن

اإلقليمالجهة
الوزن اإلجمالي المسموح به

)الطن(
التسمية النقطة الكيلومترية الطريق

الرقم الصنف
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ق4بليلوزي4يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاء)لقم)1).744))صاسل)

بتفويضيبإلمضاء) ()(1(1 )44) )7)سبت 10) 8))منيمح4م) في)

وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين)

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

باملصالح) الخاصة  التالية  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  عـــــلى  واملاء)

التابعة لهم):

الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  مقررات   -

املبرمة اإلعذارات  على  اإلمضاء  ذلك  في  بما  وفسخها   التالية 

في إطار االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير التجهيز والنقل 

الحسابات  وميزانيات  العامة  امليزانية  من  واملاء  واللوجيستيك 

الخصوصية للخزينة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء :

• الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض املفتوحة وكذا 

مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

ال يفوق 20.000.000 درهم ؛

وكذا  التفاوضية  املسطرة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •

مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

ال يفوق 1.000.000 درهم.

- مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئات 

شخص  املكلف  األثقال  وحامالت  املصاعد  ومراقبة  الستالم 

بمرافقتها ؛

العمومية  واألشغال  البناء  مقاوالت  وتصنيف  تكييف  شواهد   -

بالنسبة للمقاوالت املرتبة في األصناف 3 و 4 و 5 ؛

باملوانئ  املتعلقة  واملالية  واالقتصادية  االستراتيجية  الدراسات   -

وامللك العمومي البحري ذات الطابع الجهوي ؛

بتتبع  املتعلقة  والوثائق  املينائية  واملشاريع  املديرية  املخططات   -

تنفيذ املخطط املديري للهيدروغرافيا وتجميع املعطيات الهيدر-

أقيانوغرافية على صعيد الجهة ؛

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -

البحرية ؛

- التصرفات اإلدارية الخاصة بتأمين التركيبة املالية وتتبع املشاريع 

 ذات الطابع الجهوي املمولة من طرف مانحي القروض الوطنية

أو الدولية أو في إطار التعاون الدولي أو عن طريق الشراكة ؛

- املخططات والبرامج الخاصة بالدراسات التقنية املتعلقة بالبنيات 

التحتية املينائية والبحرية املنجزة من طرف املديريات اإلقليمية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك التابعة للجهة واملصادقة عليها ؛

- اإلجراءات املتعلقة بإعداد وتنفيذ وتتبع امليزانية املخصصة للجهة ؛

- الوثائق املتعلقة باملعطيات الخاصة باملشاريع املبرمجة في إطار 

القوانين املالية على صعيد الجهة ؛

- التقارير املنجزة من طرف املديرية الجهوية واملتعلقة بتنفيذ وتدبير 

قوانين املالية على صعيد الجهة ؛

- مؤشرات األهداف املسطرة لبرامج االستثمار على الصعيد الجهوي 

املعدة من طرف املديرية الجهوية ؛

نصوصي اصة
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املينائية  التقني لإلعدادات  بالتنسيق والتأطير  املتعلقة  الوثائق   -

والبحرية على مستوى الجهة ؛

- اإلجراءات املتعلقة بدراسة مشاريع عقود واتفاقيات الشراكة التي 

واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  باختصاصات  تتعلق 

على صعيد الجهة ؛

املوقعة االتفاقيات  وتنفيذ  بتتبع  املتعلقة  اإلدارية  التصرفات   - 

من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء على صعيد 

الجهة ؛

- التصرفات اإلدارية املساهمة في تحسين جودة األشغال وبلورة 

املعايير وإنجاز دفاتر التحمالت املشتركة ودالئل اإلرشادات وكذا 

دفاتر التحمالت الخاصة واملساطر ؛

لفائدة  الخبرة  ونقل  القانونية  باالستشارات  املتعلقة  الوثائق   -

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء  لوزارة  املديريات اإلقليمية 

التابعة للجهة ؛

- الوثائق املتعلقة بتتبع مؤشرات التنافسية للموانئ التابعة للجهة ؛

على  البحري  العمومي  امللك  لتثمين  االستراتيجية  الدراسات   -

الصعيد الجهوي ؛

- دراسات البرمجة املعمارية والتقنية للمشاريع التابعة للوزارة ذات 

البعد الجهوي التي ال تتجاوز كلفتها عشرون مليون )20.000.000( 

درهم ؛

العمومية  املباني  وتأهيل  صيانة  بمشاريع  املتعلقة  الدراسات   -

واملاء على صعيد  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  التابعة 

الجهة ؛

- الدراسات العامة املتعلقة بالتجهيزات العامة على صعيد الجهة ؛

- الدراسات املتعلقة بمشاريع بناء التجهيزات العامة الخاصة بوزارة 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء على صعيد الجهة  ؛

بالتجهيزات  املتعلقة  باملشاريع  الخاصة  التقني  التدقيق  - ملفات 

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات  طرف  من  املنجزة  العامة 

واللوجيستيك التابعة للجهة ؛

- الدراسات واألبحاث والتجارب املتعلقة بتطوير وتثمين التقنيات 

املحلية للبناء وتطوير اإلجراءات املتعلقة بتكييف املعايير التقنية 

مع الخصوصيات املحلية ؛

- الدراسات املتعلقة بكل من :

والجهوية  الوطنية  الطرق  تهم  التي  الطرقية  املخططات   •

واإلقليمية باستثناء الطرق السيارة ؛

التمهيدية  الدراسات  ذلك  في  بما  العادية  الفنية  املنشآت   •

والتفصيلية والتنفيذية باستثناء املنشآت الفنية ذات الطابع 

الخاص ؛

• البطاقات التقنية الخاصة بصيانة الطرق الوطنية والجهوية 

واإلقليمية ؛

• البرامج السنوية للصيانة الطرقية االعتيادية ؛

• طرق الولوج إلى مشاريع االستثمار ؛

املخطط  الطرقية  السالمة  وتجهيزات  الطرقي  التشوير  برامج   •

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات  طرف  من  إنجازها 

واللوجيستيك على صعيد الجهة.

الشبكة  وتحديث  وتهيئة  صيانة  برامج  وتتبع  إنجاز  إجراءات   -

الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

- محاضر تقييم العمليات املنجزة والتتبع السنوي ملؤشرات نجاعة 

األداء للبرامج على املستوى الجهوي ؛

الطابع  ذات  املهنيين  مطالب  وتتبع  بمعالجة  املتعلقة  الوثائق   -

الجهوي ؛

- قرارات وبطاقات التكليف بشرطة ملك الدولة العام وبمراقبة 

املقالع واللوحات اإلشهارية على جوانب طرق املواصالت التابعة 

للدولة الخاصة باملوظفين التابعين للجهة ؛

اإلداري لالتمركز  املديري  التصميم  بتنفيذ  املتعلقة  اإلجراءات   - 

على مستوى الجهة ؛

- قرارات تعيين املوظفين ونوابا عنهم لإلشهاد على مطابقة نسخ 

الوثائق ألصولها على صعيد الجهة ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

الخاصة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام بالنسبة للمشاريع 

لوالة  املفوضة  االختصاصات  تدخل ضمن  ال  التي  االستثمارية 

الجهات والتي ال تفوق قيمتها مائتي مليون درهم )200.000.000 

درهم( ؛

- قرارات الترخيص بوضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات الترابية ؛
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- اتفاقيات وضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات الترابية تطبيقا 

والنقل  التجهيز  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين  املشتركة  للدورية 

واللوجيستيك واملاء حول تدبير الشواطئ من طرف الجماعات ؛

- الوثائق والتصرفات الخاصة بتدبير وحماية واملحافظة على ملك 

الدولة العام على الصعيد الجهوي املتعلقة باإلجراءات التالية :

• تتبع مشاريع االستثمار املفوضة إلى والة الجهات ؛

• السهر على تتبع مسطرة حاالت الترامي على ملك الدولة العام ؛

• املصادقة على امللفات التقنية للتحديد اإلداري الخاصة بامللك 

العمومي املينائي والبحري ؛

• ملفات تحديد ملك الدولة العام ؛

• ضمان تتبع عمليات مراقبة وحماية ملك الدولة العام ؛

• تتبع تحصيل اإلتاوات املترتبة عن استغالل ملك الدولة العام.

الصعيد  على  املينائي  االستغالل  وتتبع  وأمن  سالمة  إجراءات   -

الجهوي وخاصة املتعلقة منها بـ :

• ضمان تجميع املعطيات املتعلقة بالوسط البحري ؛

)اللواء  بالشواطئ  املتعلقة  الحكامة  منتديات  في  املساهمة   •

األزرق، شواطئ نظيفة( ؛

• املشاركة في تنفيذ املخطط االستعجالي الوطني ملحاربة التلوث 

البحري وتتبع تدابيره ؛

• تخطيط وتتبع وتقييم العمليات املرتبطة بتشوير الشواطئ ؛

• املشاركة في التداريب واملحاكاة واألنشطة املرتبطة بحماية البيئة 

املينائية والبحرية ؛

• السهر على إنجاز الدراسات املتعلقة بمعرفة الوسط البحري ؛

• جمع واستغالل وتوزيع املعطيات اإلحصائية املينائية.

- قرارات الترخيص بتصوير األفالم والروبورتاجات داخل املباني 

التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بناء على رأي 

املديرية اإلقليمية املعنية ؛

- قرارات إسناد املساكن اإلدارية التابعة للجهة بناء على اقتراح 

لجنة اإلسناد ؛

- محاضر تتبع أعمال اللجنة اإلدارية لتقييم العقارات موضوع نزع 

امللكية ؛

- انتداب املحامين للدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي 

تكون وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- تدبير املنازعات وتنفيذ األحكام الصادرة في مختلف القضايا التي 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها على  تكون وزارة 

صعيد الجهة ؛

- مقررات أداء أتعاب املحامين الذين تم انتدابهم على صعيد الجهة 

من أجل الدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي تكون 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- التهيئة الخاصة بالسالمة الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

- الوثائق املتعلقة بسالمة املالحة والسباحة على صعيد الجهة ؛

- تجديد شواهد االمتثال املتعلقة بأمن املوانئ والتجهيزات املينائية ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

• تدبير الشؤون اإلدارية الخاصة باملديرين اإلقليميين للتجهيز 

إمضاء  ذلك  في  بما  الجهة  على صعيد  واللوجيستيك  والنقل 

األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

باستثناء  الجهة  صعيد  على  املوظفين  حركية  قرارات  اتخاذ   •

حركية املسؤولين ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   •

اململكة ؛

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات حوادث وإصابات العمل ؛

السكن  عن  االستثنائية  والتعويضات  العائلية  التعويضات   •

وتعويضات موزعي املكاملات الهاتفية ؛

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

• العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛

• اإلحالة على التقاعد ؛

• التنقيط ؛

املياومين  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير   •

والعرضيين ؛

• تنظيم وإنجاز دورات تكوينية ملوظفي املصالح التابعة للجهة ؛

• تنفيذ برامج التكوين املستمر بالنسبة لألطر التابعين للجهة.
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 - فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس -

ماسة بأكادير.

- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم - 

واد نون.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  السنو�ضي،  محمد   -

باشتوكة - إنزكان.

- عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لتارودانت.

باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة  رئيس  عريكة،  الله  عبد   -

الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

والية جهة

سوس - ماسة

 - حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم -

واد نون بكلميم.

 - لسوس  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  بنمان،  فضلي   - 

ماسة.

- خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم 

بالنيابة.

- أوصالح املختار، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم - واد نون.

والية جهة

كلميم - واد نون

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء بالعيون.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الفن،  الحق  عبد   -

بالعيون.

واملقالع  العمومي  امللك  تدبير  مصلحة  رئيس  مجدوبي،  محمد   -

باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون.

والية جهة

العيون - الساقية الحمراء

- رشيد جوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للداخلة - 

وادي الذهب بوادي الذهب بالنيابة.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء.

- الحسين الهكسوس، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة - وادي الذهب.

والية جهة

الداخلة - وادي الذهب

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

ملراكش - آسفي بمراكش.

 - فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس -

ماسة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  فريندي،  هشام   -

بمراكش.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  سحيتة،  الجياللي   -

بالحوز.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  لطرش،  مصطفى   -

بآسفي.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  رئيس مصلحة  بنتوكي،  - محمد   

للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

والية جهة

مراكش - آسفي

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  طبو�ضي،  رشيد   -

للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الزوين،  سعيد   -

بالدار البيضاء.

 - عبد املالك أبو النجاح، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

بسطات.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  زهير،  محمد   - 

باملحمدية.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيسة  العربي،  إلهام   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

والية جهة

الدار البيضاء - سطات
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واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  برادة،  منصف   - 

لبني مالل - خنيفرة ببني مالل.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،  مصطفى   -

ملراكش - آسفي.

 - عبد الهادي لفريد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

ببني مالل.

- مصطفى تفسوت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بأزيالل.

- إبراهيم العزاوي، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.

والية جهة

بني مالل - خنيفرة

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط - سال -القنيطرة بالرباط.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  طبو�ضي،  رشيد   - 

للدار البيضاء - سطات.

- أحمد إدوم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  أحجي،  سليمان   -

بالخميسات.

االقتصادية  والدراسات  التخطيط  مصلحة  رئيس  بوجة،  عزيز   -

- سال   - للرباط  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية   باملديرية 

القنيطرة.

والية جهة

الرباط - سال - القنيطرة

 - محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة -

تطوان - الحسيمة بطنجة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  العلواوي،  الكبير  عبد   -

للرباط - سال -القنيطرة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  تشيكرت،  محمد   -

بطنجة.

- خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

- احساين الحضري، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

والية جهة

طنجة - تطوان - الحسيمة

 - محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس -

مكناس بفاس.

- ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة 

- تافياللت.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديرة  نعيمة خديدج،   -

بفاس.

- الحسين أيت يشو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بمكناس.

- منى جيبر، رئيسة مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

والية جهة

فاس - مكناس

- عزيز أسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق 

بوجدة.

 - محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - 

مكناس.

 - معمر دحماني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة - 

أنجاد.

- عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالناضور.

- الهبري الزكراوي، رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية 

باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.

والية جهة

الشرق

 - ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة -

تافياللت بالرشيدية.

 -محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - 

مكناس.

- عبد الكريم العالوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالرشيدية.

- محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  بمصلحة  املكلف  نازي،  سعيد   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بدرعة - تافياللت.

والية جهة

درعة - تافياللت

املادة الثانية.-)ينسخ القرار رقم)3334.19)الصادر في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على)
الصفقات.

املادة الثالثة.-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق4بليلوزي4يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاء)لقم)1).745))صاسل)
بتفويضيبإلمضاء) 8)يمنيمح4مي)44)ي)7يسبت 10ي1)1)() في)

وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛
 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768 وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛
 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349 وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛
 وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)
 1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛
1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء،
قرر ما يلي :

املادة األولى
يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين)
بعده اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
باملصالح) الخاصة  التالية  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  عـــــلى  واملاء)

التابعة لهم):
الصفقات   على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  مقررات   -
في  املبرمة  التالية وفسخها بما في ذلك اإلمضاء على اإلعذارات 
والنقل  التجهيز  وزير  لدن  من  إليهم  املفوضة  االعتمادات  إطار 
الحسابات  وميزانيات  العامة  امليزانية  من  واملاء  واللوجيستيك 
الخصوصية للخزينة التابعة  لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء :
• الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض املفتوحة وكذا 
مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

ال يفوق 5.000.000 درهم ؛
وكذا  التفاوضية  املسطرة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •
مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

ال يفوق 500.000 درهم.
- الدراسات التقنية املتعلقة بالبنيات التحتية املينائية والبحرية 

املتعلقة باملشاريع غير الكبرى ذات البعد اإلقليمي ؛
املينائية  الدراسات  إنجاز  بتتبع  املتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات   -
وبتنفيذ املخطط املديري للهيدروغرافيا الخاصة باملشاريع ذات 

البعد اإلقليمي ؛

التي  اإلقليمي  البعد  ذات  للمشاريع  املفصلة  املعمارية  البرامج   -
ال تتجاوز كلفتها عشرون مليون درهم )20.000.000 درهم( ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 
الخاصة باالحتالل املؤقت للملك الطرقي العام ؛

اللوحات اإلشهارية على جوانب طرق  الترخيص بوضع  - قرارات 
املواصالت التابعة للدولة باستثناء الطرق السيارة ؛

- قرارات الترخيص باستخراج مواد البناء من ملك الدولة العام 
باستثناء امللك البحري العام ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 
ملزاولة  البحري  العام  الدولة  مللك  املؤقت  باالحتالل  الخاصة 
الزوارق  ذلك  في  بما  الصيفية  املوسمية  التجارية  األنشطة 

واملعدات البحرية الترفيهية ؛
- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 
الخاصة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام بالنسبة للمشاريع 
لوالة  املفوضة  االختصاصات  تدخل ضمن  ال  التي  االستثمارية 
الجهات والتي ال تفوق قيمتها عشرون مليون درهم )20.000.000 

درهم( ؛
- اإلجراءات املتعلقة بمسطرة نزع ملكية العقارات الالزمة إلنجاز  
املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء التالية :
• الوثائق الخاصة بإجراء البحث اإلداري املتعلق بنزع ملكية 
التي  العامة  املنفعة  ذات  املشاريع  إلنجاز  الالزمة  العقارات 
تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء ؛
• إشهار املراسيم املتعلقة باملنفعة العامة ومراسيم نزع ملكية 
التي  العامة  املنفعة  ذات  املشاريع  إلنجاز  الالزمة  العقارات 
تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء ؛
• مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

• محاضر االتفاق بالترا�ضي ؛
• انتداب املحامين من أجل تقديم دعاوى الحيازة ونقل امللكية ؛
 • مقررات تنفيذ األحكام الصادرة عن مختلف محاكم اململكة

في موضوع نزع امللكية ؛
• شواهد اإلدراج بسجل ملك الدولة العام ومطالب التحفيظ 
ومطالب التقسيم والضم الخاصة بالعقارات املقتناة لفائدة 
املنفعة  ذات  املشاريع  إنجاز  أجل  من  العام  الدولة  ملك 
العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء ؛
األمالك  اقتناء  عن  الناتجة  التعويضات  أداء  مقررات   •
التي  العامة  املنفعة  املشاريع ذات  الالزمة إلنجاز  والعقارات 
تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء ؛
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واألغراس  باملباني  الالحقة  األضرار  عن  التعويض  مقررات   •
املنفعة  ذات  املنشآت  إلنجاز  الالزمة  األشغال  عن  الناتجة 
العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء ؛
إلنجاز  الالزمة  الخاصة  للملكيات  املؤقت  االحتالل  قرارات   •
تدخل  التي  العامة  املنفعة  ذات  باملشاريع  املتعلقة  األشغال 
ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛
• مقررات التعويض عن االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة 
املنفعة  ذات  باملشاريع  املتعلقة  األشغال  إلنجاز  الالزمة 
العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء.
- إجراءات تحديد وتحفيظ ملك الدولة العام ومراقبته ؛

صعيد  على  املينائي  االستغالل  وتتبع  وأمن  سالمة  إجراءات   -
اإلقليم وخاصة املتعلقة منها بـ :

• ضمان تجميع املعطيات املتعلقة بالوسط البحري ؛
)اللواء  بالشواطئ  املتعلقة  الحكامة  منتديات  في  املساهمة   •

األزرق، شواطئ نظيفة( ؛
• املشاركة في تنفيذ املخطط االستعجالي الوطني ملحاربة التلوث 

البحري وتتبع تدابيره ؛
• تخطيط وتتبع وتقييم العمليات املرتبطة بتشوير الشواطئ ؛

• املشاركة في التداريب واملحاكاة واألنشطة املرتبطة بحماية 
البيئة املينائية والبحرية ؛

• إنجاز الدراسات املتعلقة بمعرفة الوسط البحري.
اإلسم  وتغيير  امللكية  وتحويل  بالتسجيل  املتعلقة  الوثائق   -
امللكية  األنشطة وشواهد  وطبيعة  الربط  وميناء  واملواصفات 
والتشطيب والنظائر الخاصة بملفات األسطول أقل من TJB10 ؛
- اإلجراءات املتعلقة بإعداد ملفات وتنظيم التظاهرات البحرية 

وسباقات القوارب ؛
- اإلجراءات املتعلقة بإحصاء رجال البحر ؛

الترخيص  وقرارات  اإلدارية  باملعامالت  املتعلقة  اإلجراءات   -
والتجديد والسحب املتعلقة باملؤتمنين على السفن ؛

البحري  وبالعمل  البحرية  الدفاتر  بتسليم  املتعلقة  الوثائق   -
وشهادات STCW لرجال البحر ؛

وسفن  التجارية  للسفن  اإلداري  بالتدبير  املتعلقة  الوثائق   -
تتجاوز  ال  التي  للوحدات  بالنسبة  النزهة  وسفن  الخدمات 

حمولتها 10 طن ؛
- الوثائق املتعلقة بالبناء والتصديق على سفن الترفيه واآلالت 

البحرية ذات محرك أو تعديلها أو تغيير نوع مالحتها ؛
- قرارات الترخيص واملعامالت اإلدارية املتعلقة بالجوالت البحرية ؛
- الوثائق املتعلقة باالعتمادات الخاصة بمحطات مراقبة مطافئ 
الحريق املوجهة لالستخدام البحري ومحطات مراقبة وصيانة 

قوارب النجاة ؛

- اإلجراءات املتعلقة باحترام املجهزين والبحارة لكل من املدونة 

البحرية ومدونة الشغل واالتفاقيات الجماعية ؛

- إجراء بث اإلشعارات للبحارة في إطار املساعدة على اإلبحار ؛

- تقارير التحقيقات في الحوادث البحرية ؛

- قرارات الترخيص ملحطات الخدمات ومراقبة السفن ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

- انتداب املحامين للدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا 

التي تكون وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- تدبير املنازعات وتنفيذ األحكام الصادرة في مختلف القضايا التي 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها على  تكون وزارة 

الصعيد اإلقليمي ؛

صعيد  على  انتدابهم  تم  الذين  املحامين  أتعاب  أداء  مقررات   -

اإلقليم من أجل الدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي 

تكون وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- الوثائق املتعلقة باستغالل األنظمة املعلوماتية وقاعدة البيانات 

املتعلقة باملنشآت الفنية ؛

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -

البحرية ؛

- التصرفات اإلدارية املتعلقة بتتبع وتنفيذ االتفاقيات املوقعة من 

طرف الوزارة على الصعيد اإلقليمي ؛

الخاص  الدولة  ملك  وتدبير  بإجراءات صيانة  املتعلقة  الوثائق   -

املخصص للوزارة على صعيد اإلقليم ؛

-)تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص):

باستثناء  املوظفين على صعيد اإلقليم  اتخاذ قرارات حركية   •

حركية املسؤولين ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   •

اململكة ؛

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات حوادث وإصابات العمل ؛

السكن  عن  االستثنائية  والتعويضات  العائلية  التعويضات   •

وتعويضات موزعي املكاملات الهاتفية ؛

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

• العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛

• اإلحالة على التقاعد ؛

• التنقيط ؛

املياومين  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير   •

والعرضيين.
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بال تصاصيبلت1ببيبلنوبببملفوضيإليهم

- محمد السنو�ضي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باشتوكة - إنزكان.فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

- عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتارودانت ؛

- عثمان بزاوي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بأكادير - إداوتنان.

- عبد الفتاح الكندادي، رئيس مصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بأكادير - إداوتنان فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

أكادير - إداوتنان.

- باشتوكة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  السنو�ضي،   محمد 

إنزكان.

- فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

- عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتارودانت ؛

- سارة الحمدوني، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك باشتوكة - إنزكان. 

اشتوكة - آيت باها

إنزكان - آيت ملول

- فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتارودانت.

-محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

للتجهيز  باملديرية اإلقليمية  التدبير والبرامج  - فضول ايت محند، رئيس مصلحة 

والنقل واللوجيستيك بتارودانت.

تارودانت

- فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة. محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

- عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتارودانت.

- ياسين العسري، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بتيزنيت.

تيزنيت

- فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.منى الهردوزي، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطاطا.

-محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  الطوجني،  النور  - حمزة عبد 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطاطا.

طاطا

- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم - واد نون.خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم بالنيابة.

- علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطانطان.

- حمادي لكريرات، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بكلميم.

كلميم

- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم - واد نون.محمد جراز، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي إفني.

- خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم بالنيابة.
سيدي إفني

- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم - واد نون.احمد قوبي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأسا - الزاك.

- علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطانطان.

- إبراهيم اكيدر، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بأسا - الزاك.

أسا - الزاك

- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم - واد نون.علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطانطان.

- خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم بالنيابة.
طانطان

واللوجيستيك عبد الحق الفن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون. والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

بالعيون -  الساقية الحمراء.

- محمد مجدوبي، رئيس مصلحة تدبير امللك العمومي واملقالع باملديرية اإلقليمية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون.

- مصطفى بوجناني، رئيس مصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالعيون فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

العيون

واللوجيستيك عمر بوداني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببوجدور. والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

بالعيون - الساقية الحمراء.

- صالح يابسة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالسمارة.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  زركو،  - علي 

واللوجيستيك ببوجدور.

بوجدور

واللوجيستيك صالح يابسة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالسمارة. والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

بالعيون - الساقية الحمراء.

- خفيفي فراجي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالسمارة.

السمارة

- صالح يابسة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالسمارة.رشيد الجوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة.

- لحسن بولباز، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالداخلة.
الداخلة
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- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.هشام فرندي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمراكش.

- الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.

- عبد الجليل بوتدغارت، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بمراكش.

مراكش

بشيشاوة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  لزرق،  العالي  عبد 

بالنيابة.

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

- مصطفى لطرش، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي.
شيشاوة

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.

الحوز- عز الدين الهاللي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.عز الدين الهاللي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

- الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  نامز،  - محمد 

واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

قلعة السراغنة

الرحامنة

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.عبد الرحيم زكروم، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالرحامنة.

الرحامنة- عز الدين الهاللي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.فتح الـله بوغرارة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالصويرة.

- مصطفى لطرش، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي.

- مصطفى ثابت، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالصويرة.

الصويرة

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.مصطفى لطرش، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي.

- فتح الـله بوغرارة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالصويرة

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  تناس،  الرحيم  - عبد 

والنقل واللوجيستيك بآسفي.

- احمد صعصاع، رئيس مصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بآسفي فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

آسفي

- رشيد طبو�ضي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.سعيد الزوين، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء.

- محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  الدواحدي،  - شعيب 

والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء.

- نور الدين معجاب، رئيس مصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالدار البيضاء فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

الدار البيضاء

- رشيد طبو�ضي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.مصطفى جهري، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك ببرشيد.

برشيد- سعيد الزوين، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء.

- رشيد طبو�ضي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

- محمد لكحل، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك باملحمدية.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  التجارية  املالحة  رئيس مصلحة  بوكري،  - سعيد 

واللوجيستيك باملحمدية فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

املحمدية

أحمد بلعايزا، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالجديدة.

- رشيد طبو�ضي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  التجارية  املالحة  مصلحة  رئيس  ايوبي،  - منير 

واللوجيستيك بالجديدة فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

الجديدة

سيدي بنور

- رشيد طبو�ضي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.أحمد كليدة، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي بنور.

- أحمد بلعايزا، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالجديدة.

سيدي بنور

- رشيد طبو�ضي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.ثرية البركاوي، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببنسليمان.

- محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

- لحسن أبهوس، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك ببنسليمان.

بنسليمان

- رشيد طبو�ضي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.عبد املالك أبو النجاح، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بسطات.

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  الفتاح صدقي،  - عبد 

والنقل واللوجيستيك بسطات.

سطات

- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.عبد الهادي لفريد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببني مالل.

- مصطفى تفسوت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأزيالل.

- سعد فخر الدين، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك ببني مالل.

بني مالل
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- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.مصطفى تفسوت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأزيالل.

- سمية الجوهري، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بأزيالل.

أزيالل

- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.عبد الرحمان بنمو�ضى، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخنيفرة.

- يوسف أوحمي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بخنيفرة.
خنيفرة

- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.الحسين طلحة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخريبكة.

- امبارك بنصديق، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بخريبكة.
خريبكة

 - عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال -أحمد ادوم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

القنيطرة.

باملديرية  االقتصادية  والدراسات  التخطيط  مصلحة  رئيس  بوجة،   - عزيز 

الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة.

الرباط

 - عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال -جمال بوعبيد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

القنيطرة.

- سليمان أحجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالخميسات.

- محمد جمال حماني، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

- عبد الله سحيب، رئيس مصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالقنيطرة فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

القنيطرة

بسيدي  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  رئيس مصلحة  اللطيف سابحي،  عبد 

سليمان.

 - عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال -

القنيطرة.

- جمال بوعبيد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

- عبد العالي أمباركي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي قاسم.

سيدي سليمان

 - عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال -سليمان أحجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالخميسات.

القنيطرة.

- شيماء التاقي، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالخميسات.

الخميسات

 - عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال -عبد العالي أمباركي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي قاسم.

القنيطرة.

بسيدي  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  مصلحة  رئيس  سابحي،  اللطيف  - عبد 

سليمان.

- نجيب العبا�ضي، رئيس مصلحة التجهيزات األساسية باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بسيدي قاسم.

سيدي قاسم

-محمد تشيكرت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطنجة. تطوان   - لطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،   - محمد 

الحسيمة.

- خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

- إيمان لبداوي، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بطنجة.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  التجارية  املالحة  مصلحة  رئيس  زربان،  ادريس   -

واللوجيستيك بطنجة فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

طنجة

-خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان. تطوان   - لطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،   - محمد 

الحسيمة.

- محمد تشيكرت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطنجة.

- عياد حيدود، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بتطوان.

- إسماعيل مفتاح، رئيس مصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بتطوان فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

تطوان

-نبيل الناجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعرائش بالنيابة. تطوان   - لطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،   - محمد 

الحسيمة.

- هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

- عادل التجريني، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالعرائش.

العرائش
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-علي حمايمو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحسيمة. تطوان   - لطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،   - محمد 

الحسيمة.

- عباس السعدي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

- عبد اللـه شداد، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالحسيمة.

- عبد العزيز الزوين، رئيس مصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالناضور فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

الحسيمة

-هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون. تطوان   - لطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،   - محمد 

الحسيمة.

- خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

- عبد الرزاق طبسي�ضي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

شفشاون

-يوسف السحيمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوزان. تطوان   - لطنجة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،   - محمد 

الحسيمة.

- هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  نفيع، رئيس مصلحة  - لكحل 

واللوجيستيك بوزان.

وزان

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.نعيمة خديدج، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفاس.

فاس- الحسين أيت يشو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمكناس.

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.الحسين أيت يشو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمكناس.

- نعيمة خديدج، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفاس.

- ندى جقي، رئيسة مصلحة تدبير امللك العمومي واملقالع باملديرية اإلقليمية للتجهيز  

والنقل واللوجيستيك بمكناس.

مكناس

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.يونس املسكيني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بإفران.

إفران- الحسين أيت يشو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمكناس.

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.ياسين النويني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بصفرو.

- زكرياء العيا�ضي، املكلف باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببوملان.

- مهى املحيدي، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بصفرو.

صفرو

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  املكلف  العيا�ضي،  زكرياء 

ببوملان.

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

- يوسف أوجى، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك ببوملان.

بوملان

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.عبد اإلاله عزمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاونات.

- عباس السعدي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  ملعلم،  - أيوب 

واللوجيستيك بتاونات.

تاونات

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.عباس السعدي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

- عبد اإلاله عزمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاونات.

- أمين الكحاك، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بتازة.

تازة

جرسيف

 - بوجدة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  دحماني،   معمر 

أنجاد.

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.

- عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالناضور.

- نعيمة الصالحي، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

وجدة

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالناضور.

- معمر دحماني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

- محمد بنعبو، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالناضور.

- عبد العزيز الزوين، رئيس مصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالناضور فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

الناضور - الدريوش

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.ياسين بلعوفي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببركان.

- زهير بنسبو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

- طارق بلكبير، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك ببركان.

- عبد العزيز الزوين، رئيس مصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالناضور فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

بركان
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- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.زهير بنسبو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

- فوزي الرهدوني، املكلف باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفجيج.

- املحجوب ملقدمي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بتاوريرت.

تاوريرت

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  املكلف  الرهدوني،  فوزي 

بفجيج.

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.

فجيج- زهير بنسبو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

-عبد الكريم العالوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرشيدية. لدرعة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  زمزامي،   - ميمون 

تافياللت.

- محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

الرشيدية

- ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة - تافياللت.عمر بنيكن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات.

- محمد عطيقي، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بورزازات.

ورزازات

تنغير

- ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة - تافياللت.محمد حاكمي، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بتنغير.

تنغير- عمر بنيكن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات.

- ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة - تافياللت.محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  قسماوي،  - مصطفى 

والنقل واللوجيستيك بميدلت.

ميدلت

- ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة - تافياللت.عبد السالم خلوق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بزاكورة.

زاكورة- عمر بنيكن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات.

املادة الثانية.)-)ينسخ القرار رقم)3335.19)الصادر في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على)

الصفقات.

املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 ق4بليلوزي4يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاء)لقم)1).746)))صاسليفي)8))منيمح4م))44)

)7)سبت 10)1)1)())بتفويضيبإلمضاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

واللوجيستيك واملاء)،

قرر ما يلي):

املادة األولى

أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل) يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول التالي اإلمضاء)

واللوجيستيك واملاء)على قرارات افتتاح البحث عن املنافع واملضار املتعلقة بالترخيص للمؤسسات املصنفة وغير املالئمة أو)

الخطيرة من الدرجة األولى وتبليغ قرارات الترخيص):
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بال تصاصيبلت1ببيبلنوبببملفوضيإليهم

 فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس -

ماسة بأكادير.

- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم - واد نون.

- باشتوكة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  السنو�ضي،  محمد   - 

إنزكان.

- عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لتارودانت.

- محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

- منى الهردوزي، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطاطا.

- عبد الله عريكة، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك لسوس - ماسة.

والية جهة

سوس - ماسة

 حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم -

واد نون بكلميم.

- فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

- خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم بالنيابة.

- احمد قوبي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأسا - الزاك.

- علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطانطان.

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيس  املختار،  أوصالح   -

واللوجيستيك لكلميم - واد نون.

والية جهة

كلميم - واد نون

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد 

واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء بالعيون.

الذهب  - وادي  للداخلة  للتجهيز والنقل واللوجيستيك  الجهوي  املدير  الجوي،  - رشيد 

بالنيابة.

- عبد الحق الفن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون. 

- عمر بوداني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببوجدور. 

- صالح يابسة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالسمارة. 

والية جهة

العيون - الساقية الحمراء

 رشيد الجوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للداخلة -

وادي الذهب بالنيابة.

- محمد عبد الحفيظ األبشيهي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للعيون - 

الساقية الحمراء.

باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل  العامة  - الحسين الهكسوس، رئيس مصلحة اإلدارة 

واللوجيستيك  بالداخلة -  وادي الذهب.

والية جهة

الداخلة - وادي الذهب

مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

ملراكش - آسفي بمراكش.

- فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

- هشام فرندي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمراكش.

- عبد العالي لزرق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشيشاوة بالنيابة.

- الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.

- عز الدين الهاللي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

- فتح الله بوغرارة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالصويرة.

- مصطفى لطرش، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي.

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيس  بنتوكي،  محمد   -

واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

والية جهة مراكش - آسفي

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  طبو�ضي،  رشيد 

للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

- - سال  للرباط  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  العلواوي،  الكبير  عبد   - 

القنيطرة.

- سعيد الزوين، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء

- عبد املالك أبو النجاح، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بسطات.

- محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  بلعايزا،  أحمد   -

واللوجيستيك بالجديدة.

- ثرية البركاوي، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببنسليمان.

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيسة  العربي،  إلهام   -

واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

 والية جهة الدار البيضاء -

سطات

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  برادة،   منصف 

لبني مالل - خنيفرة ببني مالل.

- ملراكش  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،   مصطفى 

آسفي.

- عبد الهادي لفريد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببني مالل.

- مصطفى تفسوت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأزيالل.

- عبد الرحمان بنمو�ضى، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخنيفرة.

- الحسين طلحة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخريبكة.

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيس  العزاوي،  إبراهيم   -

واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.

والية جهة

بني مالل - خنيفرة
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عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط - سال - القنيطرة بالرباط.

- البيضاء  للدار  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  طبو�ضي،  رشيد   - 

سطات.

- أحمد إدوم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

- جمال بوعبيد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

- سليمان أحجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالخميسات.

- عبد العالي أمباركي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي قاسم.

- عزيز بوجة، رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة.

والية جهة

الرباط - سال - القنيطرة

محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة - 

تطوان - الحسيمة بطنجة.

- - سال  للرباط  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  العلواوي،  الكبير  عبد   - 

القنيطرة.

- محمد تشيكرت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطنجة.

- خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

- نبيل الناجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعرائش بالنيابة.

- علي حمايمو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحسيمة.

- هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

- يوسف السحيمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوزان.

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيس  الحضري،  احساين   -

واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

والية جهة 

طنجة - تطوان - الحسيمة 

 محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس -

مكناس بفاس.

- لدرعة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الزمزامي،  ميمون   - 

تافياللت.

- نعيمة خديدج، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفاس.

- الحسين أيت يشو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمكناس.

- يونس املسكيني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بإفران.

- ياسين النويني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بصفرو.

- زكرياء العيا�ضي، املكلف باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببوملان.

- عبد اإلاله عزمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاونات.

- محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

- منى جيبر، رئيسة مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لفاس - مكناس.

والية جهة

فاس - مكناس

عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق 

بوجدة.

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

- معمر دحماني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

- عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالناضور.

- ياسين بلعوفي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببركان.

- زهير بنسبو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

- فوزي الرهدوني، املكلف باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفجيج.

والية جهة

الشرق

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  زمزامي،  ميمون 

لدرعة - تافياللت بالرشيدية.

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

- عبد الكريم العالوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرشيدية.

- عمر بنيكن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات.

- محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

- عبد السالم خلوق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بزاكورة.

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  بمصلحة  املكلف  نازي،  سعيد   -

واللوجيستيك بدرعة - تافياللت.

والية جهة

درعة - تافياللت

املادة الثانية.)-)ينسخ القرار رقم)3240.19)الصادر في)24)من ذي الحجة)1440 )26)أغسطس)2019()بتفويض اإلمضاء.

املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق4بليلوزي4يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاء)لقم)1).747))صاسل)

بتفويضيبإلمضاء) ()(1(1 )44) )7)سبت 10) 8))منيمح4م) في)

وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 1438 من شوال) (22 في) الصادر  (2.17.321 وعلى املرسوم رقم)
والنقل) التجهيز  بوزارة  مؤقتة  مديرية  بإحداث  ()2017 يوليو) (17(
 واللوجيستيك واملاء)لإلشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية

رقم)1)بين تيزنيت والداخلة)؛

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد امبارك فنشا،)مدير املديرية املؤقتة لإلشراف)

على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم)1)بين تيزنيت والداخلة)

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

واللوجيستيك واملاء)على قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة)

على اإلعذارات) على الصفقات التالية وفسخها بما في ذلك اإلمضاء)

املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء):

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

درهم ؛

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

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 

درهم ؛

املطالبات  لتسوية  تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ   -

التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000 

درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد امبارك فنشا اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق والتصرفات املتعلقة)

املرسوم) من  الخامسة  املادة  في  عليها  املنصوص  باالختصاصات 

()2017 يوليو) (17(  1438 من شوال) (22 في) الصادر  رقم)2.17.321 
بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
لإلشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم)1)بين تيزنيت)

والداخلة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

على األوامر الصادرة ملوظفي املديرية) كما يفوض إليه اإلمضاء)

 1 املؤقتة لإلشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم)

بين تيزنيت والداخلة للقيام بمأموريات داخل املغرب وعلى الوثائق)

والعرضيين) املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة 

التابعين لنفس املديرية ما عدا فيما يخص):

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

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

- قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة وإلحاق 

املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد امبارك فنشا أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد)

عبد الحفيظ األبشيهي،)املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك)

وذلك فيما يخص التفويض املشار إليه) الساقية الحمراء) (- للعيون)

أعاله بما في ذلك إمضاء)األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات)

داخل املغرب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق4بليلوزي4يبلتجهيزيوبلنقليوبللوجيدت كيوبملاءيلقمي1).748)يصاسليفيي8)يمنيمح4مي)44)ي)7يسبت 10ي1)1))

بتفويضيبإلمضاءيوبملصاسقةيعلىيبلصفقات

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

2008()في شأن تفويض إمضاء)الوزراء)وكتاب) 1429 )30)أكتوبر) 30)من شوال) 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)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين بعده اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)عـــــلى الوثائق الخاصة باملصالح التابعة لهم واملتعلقة بتدبير شؤون املوظفين في حدود التصرفات التالية):

-)اإلمضاء)على األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة)؛

-)تشغيل األعوان املياومين.
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بملصلحةيبملعن ةبلنوبببملفوضيإليهم

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  بنمان،  فضلي 

واللوجيستيك لسوس - ماسة بأكادير.

عبد اللـه عريكة، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات 

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية 

لسوس - ماسة.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

 محمد عبد الحفيظ األبشيهي، املدير الجهوي للتجهيز

الحمراء  الساقية   - للعيون  واللوجيستيك  والنقل 

بالعيون.

واملعدات  السوقيات  رئيس مصلحة  الركيبي،  السيد 

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية 

للعيون - الساقية الحمراء.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،  مصطفى 

واللوجيستيك ملراكش - آسفي بمراكش.

واملعدات  السوقيات  مصلحة  رئيس  سهامي،  سعيد 

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية 

ملراكش - آسفي.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

 رشيد طبو�ضي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

السوقيات واملعدات  بياض، رئيس مصلحة  صفوان 

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوية   باملديرية 

للدار البيضاء - سطات.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  برادة،  منصف 

واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة ببني مالل.

السوقيات مصلحة  رئيس  املودن،  املنعم   عبد 

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات 

واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  العلواوي،  الكبير  عبد 

واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة بالرباط.

إبراهيم الزوهري، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات 

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية 

للرباط - سال - القنيطرة.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك للرباط - سال -  القنيطرة.

 محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

–لطنجة - تطوان - الحسيمة بطنجة.
للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان -  الحسيمة.

 محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

لفاس - مكناس بفاس.

واملعدات  السوقيات  مصلحة  رئيس  العالم،  سعيد 

 باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس -

مكناس.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

 عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

للشرق بوجدة.

عز الدين شلخ، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات 

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية 

للشرق.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك للشرق.

املادة الثانية.)-)يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول التالي):

- املصادقة على الصفقات وفسخها املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها 

املقترحة من طرف املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ومصالح الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة للجهة 

إذا كان مبلغها ال يفوق مليون درهم )1.000.000 درهم( كما يفوض إليهم إمضاء اإلعذارات املتعلقة بتلك الصفقات؛ 

- إمضاء قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات وفسخها املبرمة عن طريق طلبات العروض وعلى الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها املقترحة من طرف املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ومصالح الدولة املسيرة 

بصورة مستقلة التابعة للجهة إذا كان مبلغ عقد االلتزام ال يفوق عشرون مليون درهم )20.000.000 درهم( كما يفوض إليهم 

إمضاء اإلعذارات املتعلقة بتلك الصفقات :
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بملصالحيبملعن ةبلنوبببملفوضيإليهم

- فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لسوس - ماسة بأكادير.

التخطيط  مصلحة  رئيس  أوح�ضي،  الحسان   -

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  االقتصادية  والدراسات 

والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات   -

بأكادير - إداوتنان واشتوكة - إنزكان وتارودانت وتيزنيت 

وطاطا.

- مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

_لكلميم - واد نون بكلميم.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات   -

بكلميم وأسا - الزاك وطانطان ومصلحة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك بسيدي إفني.

- محمد عبد الحفيظ األبشيهي، املدير الجهوي للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء بالعيون.

_

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات   -

بالعيون وبوجدور والسمارة ومصلحة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك بطرفاية.

- مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء.

- رشيد الجوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للداخلة - وادي الذهب بوادي الذهب بالنيابة.

والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  بولباز،  الحسن   -

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية 

بالداخلة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديرية   -

بالداخلة.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،  مصطفى   -

واللوجيستيك ملراكش - آسفي بمراكش.

 حنان الحيمر، رئيسة مصلحة التخطيط والدراسات 

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  االقتصادية 

واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات   -

بمراكش وشيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة 

واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  ومصلحة  وآسفي 

بالرحامنة.

- مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  طبو�ضي،  رشيد   -

واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

- شامة الرزاني، رئيسة مصلحة التخطيط والدراسات 

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  االقتصادية 

واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات   - 

وبنسليمان  والجديدة  واملحمدية  البيضاء  بالدار 

وسطات ومصلحتي التجهيز والنقل واللوجيستيك بكل 

من برشيد وسيدي بنور.

- مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  برادة،  منصف   -

واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة ببني مالل.

التخطيط  مصلحة  رئيس  علواني،  الغني  عبد   -

والدراسات االقتصادية  باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.

- املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

ببني مالل وأزيالل وخنيفرة وخريبكة.

- مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.
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والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  العلواوي،  الكبير  عبد   -

واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة بالرباط.

والدراسات  التخطيط  رئيس مصلحة  بوجة،  عزيز   -

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  االقتصادية 

واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات   -

قاسم  وسيدي  والخميسات  والقنيطرة  بالرباط 

بسيدي  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  ومصلحة 

سليمان.

- مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  املودن،  محمد   -

واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة بطنجة.

- عبد اللطيف القصاري، رئيس مصلحة التخطيط 

والدراسات االقتصادية  باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات   -

بطنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان.

- مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحفيان،  محمد   -

واللوجيستيك لفاس - مكناس بفاس.

التخطيط  مصلحة  رئيسة  بوكطوب،  إيمان   -

والدراسات االقتصادية  باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات   -

بفاس ومكناس وإفران وصفرو وبوملان وتاونات وتازة 

ومصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بجرسيف.

- مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  اسعيدي،  عزيز   -

واللوجيستيك للشرق بوجدة.

- الهبري زكراوي، رئيس مصلحة التخطيط والدراسات 

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  االقتصادية 

واللوجيستيك للشرق.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات   -

وفجيج  وتاوريرت  وبركان  والناضور  أنجاد   - وجدة 

ومصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالدريوش.

- مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك للشرق.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الزمزامي،  ميمون   -

_واللوجيستيك لدرعة - تافياللت بالرشيدية.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات   -

ومصلحة  وزاكورة  وميدلت  وورزازات  بالرشيدية 

التجهيز والنقل واللوجيستيك بتنغير.

بتفويض اإلمضاء) ()2019 1440 )26)أغسطس) 24)من ذي الحجة) الصادر في) (3237.19 ينسخ القرار رقم) (- املادة الثالثة.)
واملصادقة على الصفقات.

املادة))الرابعة).)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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1)1)()باملصاسقةيعلىيالئحةيذوييبلحقوق) )44) )))نوف 10) 6))منيلا عيبألول) 1).))7))صاسليفي) ق4بليلوزي4يبلدب ل ةيلقم)

بلوبقعةيألبضيها) بإقل ميس دييسل  ان،) »أوالسيبلطالب«) بملالكينيعلىيبلش اعيلأللب�ضييبلفالح ةيللج اعةيبلدالل ة)

سب ليسوبئ4يبل4ييبالغ4ب.

وزير الداخلية،

املتعلق باألرا�ضي الجماعية) ()1969 يوليو) (25( 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.30 بناء)على الظهير الشريف رقم)

بتاريخ (1.19.117 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (64.17  الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(،)وال سيما الفصل)5)منه)؛

 وعلى القانون رقم)62.17)بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

 62.17 2020(،)بتطبيق أحكام القانون رقم) 1441 )9)يناير) 13)من جمادى األولى) 2.19.973)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

املشار إليه أعاله،)والسيما املادة)49)منه)؛

)وعلى املرسوم رقم)2.69.31)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم)

1969()بمثابة) 1389 )25)يوليو) 10)جمادى األولى) 1.69.25)الصادر في) القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)

ميثاق لالستثمارات الفالحية كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة النواب بإعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية)»أوالد الطالب«)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية)؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد هذه الالئحة بتاريخ)10)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق،)املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية)»أوالد الطالب«)بإقليم سيدي)

سليمان،)الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب،)كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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1)1)()باملصاسقةيعلىيالئحةيذوييبلحقوق) )44) )))نوف 10) 6))منيلا عيبألول) 1).))7))صاسليفي) ق4بليلوزي4يبلدب ل ةيلقم)

بملالكينيعلىيبلش اعيلأللب�ضييبلفالح ةيللج اعةيبلدالل ة)»أوالسيحنون«)بإقل ميس دييسل  ان،)بلوبقعةيألبضيهايسب ل)

سوبئ4يبل4ييبالغ4ب.

وزير الداخلية،

املتعلق باألرا�ضي الجماعية) ()1969 يوليو) (25( 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.30 بناء)على الظهير الشريف رقم)

بتاريخ (1.19.117 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (64.17  الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(،)وال سيما الفصل)5)منه)؛

وعلى القانون رقم)62.17)بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

 62.17 2020(،)بتطبيق أحكام القانون رقم) 1441 )9)يناير) 13)من جمادى األولى) 2.19.973)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

املشار إليه أعاله،)والسيما املادة)49)منه)؛

)وعلى املرسوم رقم)2.69.31)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم)

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق)

لالستثمارات الفالحية كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة النواب بإعداد لوائح ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد حنون)؛

وعلى شهادة تبليغ اللوائح املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية)؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي الصادرة في شأن الطعون املوجهة ضد هذه اللوائح بتاريخ)10)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بإقليم سيدي) يصادق على الئحة ذوي الحقوق،)املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية)»أوالد حنون«)

سليمان،)الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب،)كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي
 (44( لا عيبألول) (4 صاسليفي) ((616.(1 وبلبحثيبلعل ييلقم)

في) بلصاسلي ((797.95 بتت  ميبلق4بليلقم) ()(1(1 أكتوا4) ((((

1))منيج اسىيبر 4ة)6)4) )4))نوف 10)995)()بتحديديقائ ة))

بلشهاسبتيبلتييتعاسليشهاسةيمهندسيمع الييبملدل ةيمن)

بملدلسةيبلوطن ةيللهندسةيبملع الية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)30)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أوما يعادلها):

»..........................................................................................................

»(-(Diplôme( national( d’architecte,( délivré( par( l’Ecole(

»(supérieure( privée( d’architecture,( d’audiovisuel( et( de(

»(design( -( Tunisie( -( le( 26( novembre( 2018,( assorti( d’une(

»(attestation(de(validation(du(complément(de(formation,(

»(délivrée(par(l’Ecole(nationale(d’architecture(de(Rabat.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)ربيع األول)1442 )21)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي
بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي
 (44( لا عيبألول) (4 صاسليفي) ((617.(1 وبلبحثيبلعل ييلقم)
في) بلصاسلي ((797.95 بتت  ميبلق4بليلقم) ()(1(1 أكتوا4) ((((
1))منيج اسىيبر 4ة)6)4) )4))نوف 10)995)()بتحديديقائ ة))
بلشهاسبتيبلتييتعاسليشهاسةيمهندسيمع الييبملدل ةيمن)

بملدلسةيبلوطن ةيللهندسةيبملع الية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) العلمي 

)14)نوفمبر)1995()بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس)

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)3)أكتوبر)2019،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2797.95)الصادر في)20)من جمادى اآلخرة)1416 )14)نوفمبر)1995():

تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة) »املادة األولى.-)

»مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية)

مشفوعة) (،016.89 إليها في املادة الرابعة من القانون رقم) »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أوما يعادلها):

»..........................................................................................................

»(-(Titulo( oficial( de( master( universitario( en( arquitectura,(

»(délivré( par( la( Universitat( de( Girona( -( Espagne( -( le(

»(25(octobre( 2017,( assorti( du( titulo( universitario( oficial(

»(de( graduada( en( estudios( de( arquitectura,( délivré( par(

»(la(même(université(-(le(14(novembre(2016.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)ربيع األول)1442 )21)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت1ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)
 لقم)1).619))صاسليفي)4)لا عيبألول))44) ))))أكتوا4)1)1))

 (4(4 مح4م) (7 في) بلصاسلي ((413.1( لقم) بلق4بلي بتت  مي

))))مالس)113)()بتحديديالئحةيبلشهاسبتيبلتييتعاسليسبلوم)

بلتحال ل) (: تخصص) وبلب ولوج ا،) بلص دلةي فيي بلتخصصي

بلب ولوج ةيبلطب ة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

()2003 مارس) (11(  1424 محرم) (7 الصادر في) (1403.02 العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة)

وقع) كما  الطبية،) البيولوجية  التحاليل  (: تخصص) والبيولوجيا،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

بتاريخ) املنعقدة  لعلوم الصحة  القطاعية  اللجنة  وبعد استشارة 

29)سبتمبر)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)1403.02)الصادر في)7)محرم)1424 )11)مارس)2003():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

التحاليل) (: تخصص) والبيولوجيا،) الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 

الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،) »البيولوجية 

»)الشعب العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)إسبان ا):

».........................................................................................................

»(–(Farmaceutico( de( la( especialidad( de( analisis( clinicos,(

»(délivré(par(ministerio(de(sanidad,(consumo(y(bienestar(

»(social( -( Espagne( -( le( 7( août( 2018,( assorti( d’un( stage(

»(de( trois(mois,( validé(par( la( Faculté(de(médecine( et( de(

»(pharmacie(de(Rabat(-(le(14(juillet(2020(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)ربيع األول)1442 )21)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق4بليللوزي4يبملنتدبيلدىيوزي4يبلت1ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)
بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)
 لقم)1).1)6))صاسليفي)4)لا عيبألول))44) ))))أكتوا4)1)1))

بتغ ي1يوتت  ميبلق4بليلقم)315.13)بلصاسليفي))))منيمح4م)4)4) 
)5))مالس)113)()بتحديديالئحةيبلشهاسبتيبلتييتعاسليشهاسة)

بلدكتولبهيفييطبيبألسنان.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
)25)مارس)2003( الصادر في)21)من محرم)1424   العلمي رقم)305.03)
 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل))شهادة))الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

بتاريخ املنعقدة  لعلوم الصحة  القطاعية  اللجنة   وبعد استشارة 
29)سبتمبر)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،

قرر ما يلي :
املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم))305.03)الصادر في)21)من))محرم))1424 )25)مارس)2003():

تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان) (- »)املادة األولى.)
التالية مشفوعة) الشهادة  »)املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان،)
 »)بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»)الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها):

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

»-)إسبان ا):

».........................................................................................................

»(–(Titulo(universitario(oficial(de(licenciada(en(odontologia,(
»(délivré(par(Universitat(de(Barcelona(-(Espagne(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)ربيع األول)1442 )21)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي
بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي
وبلبحثيبلعل ييلقم)1).757))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في اللغات األجنبية املطبقة):

–( Diplôme( de( master( de( arts,( lettres,( langues,( mention( :(
langues(étrangères(appliquées,(préparé(et(délivré(au(siège(
de(l’Université(Savoie(Mont(Blanc(-(France(-(le(17(janvier(
2018,( assorti( du( diplôme( de( licence( droit,( économie,(
gestion,(mention((:(économie(et(gestion,(préparé(et(délivré(
au(siège(de(l’Université(de(Savoie(-(Grenoble(-(France(-(le(
3(novembre(2014,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي

وبلبحثيبلعل ييلقم)1).758))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علوم التربية):

–( Diplôme( de( master( de( sciences,( technologies,( santé,(

mention( :( métiers( de( l’enseignement,( de( l’éducation( et(

de(la(formation()MEEF(,(2e(degré,(délivré(par(l’Université(

Toulouse( II( )membre( de( l’Université( fédérale( Toulouse(

Midi-Pyrénées((-(France(-(le(3(décembre(2019,

علوم) (: مسلك) األساسية،) الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

الرياضيات والتطبيقات املسلمة من كلية العلوم)-)مكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي

وبلبحثيبلعل ييلقم)1).759))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في األدب اإلسباني):

–(Titulo(universitario(oficial(de(doctor,(préparé(et(délivré(au(

siège(de(la(Universitat(autonoma(de(Barcelona(-(Espagne(-(

Bellaterra()Cerdanyola(del(Valles((-(le(19(décembre(2014,

عربية) اللغوية،) التشكيلة  تحريري،) مترجم  بدبلوم  مشفوعة 

إسبانية فرنسية املسلم من مدرسة امللك فهد العليا للترجمة)-)طنجة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي

وبلبحثيبلعل ييلقم)1).761))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في األدب الفرن�ضي):

–( Diplôme( de( doctorat( en( lettres( modernes,( préparé( et(

délivré(au(siège(de(l’Université(de(Tours(-(France(-(le(3(juin(

2020,

 littératures( francophonie (: مسلك) مشفوعة بشهادة املاستر،)

والعلوم) اآلداب  كلية  من  املسلمة  (et( imaginaire( méditerranéen

اإلنسانية ظهر املهراز)-)فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي

وبلبحثيبلعل ييلقم)1).)76))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

الترجمة):)إسبانية)-)عربية،)إسبانية)-)فرنسية):

–( Titulo( universitario( oficial( de( licenciado( en( traduccion(

e( interpretacion,( préparé( et( délivré( au( siège( de( la(

Universidad(de(Granada(-(Espagne(-(le(13(janvier(2016,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي

وبلبحثيبلعل ييلقم)1).)76))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في التاريخ):

من  املسلمة  التاريخ   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير   -

معهد الدوحة للدراسات العليا - الدوحة - قطر بتاريخ 14 ماي 

2020، مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية في التاريخ 

والحضارة، مسار : تاريخ وحضارة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية - مكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي

وبلبحثيبلعل ييلقم)1).763))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في العلوم االجتماعية):

–(Diplôme( de( master( de( sciences( humaines( et( sociales,(

mention( :( sciences( sociales,( gouvernance( de( projets( de(

développement( et( d’environnement( au( sud,( préparé( et(

délivré(au(siège(de(l’Université(Paris(-(Saclay(-(France(-(le(

15(janvier(2018,

التواصل املسلمة من) (: مشفوعة بشهادة اإلجازة املهنية،)مسلك)

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية)-)الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي

وبلبحثيبلعل ييلقم)1).764))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

اللغات واآلداب والحضارات األجنبية والجهوية):

–(Diplôme( de( licence( de( arts,( lettres,( langues,( mention( :( 

langues,( littératures( et( civilisation( étrangères( et(

régionales,(parcours(type(:(Anglais,(préparé(et(délivré(au(

siège(de( l’Université(Paris(12( -(France( -( le(17(novembre(

2016,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي

وبلبحثيبلعل ييلقم)1).765))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في اإلعالم والتواصل):

–(Master( de( sciences( humaines( et( sociales,( mention( :(

information( et( communication,( spécialité( :( ingénierie(

des(médias,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(de(

Toulon(-(France(-(le(8(février(2019,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في اإلعالم واالتصال املسلمة من املعهد)

العالي لإلعالم واالتصال)-)الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي

وبلبحثيبلعل ييلقم)1).766))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في التاريخ):

–(Diplôme( de( doctorat( en( histoire,( préparé( et( délivré(

au(siège(de( l’Université(Paris(1( -(Panthéon(-(Sorbonne( -(

France( -( le(13(mars(2018,( assorti(du(diplôme(de( l’Ecole(

supérieure(des(sciences(économiques(et(commerciales(-( 

grade(de(master(-(Versailles(-(France(-(le(18(décembre(2009.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي

وبلبحثيبلعل ييلقم)1).767))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

التاريخ):

–(Licence( histoire,( mention( :( géographie,( préparée( et(

délivrée( au( siège( de( l’Université( Lille( III( -( France( -( le(

9(février(2005,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي
بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي
وبلبحثيبلعل ييلقم)1).768))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في علوم التربية):

–(Grade( de( philosophiae( doctor,( Ph.D.( en( éducation,(

préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(de(Sherbroke(-( 

Québec(-(Canada(-( le(25(avril(2020,(assorti(du(grade(de(

maître( ès( sciences,( M.Sc.( en( immunologie,( préparé( et(

délivré(au(siège(de(la(même(université(-(le(22(décembre(

2012,

البيولوجيا الحيوانية) (: التخصص) وبشهادة اإلجازة في العلوم،)

املسلمة من كلية العلوم)-)الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

بملنهي) وبلتكويني بلوطن ةي بلت1ب ةي وزي4ي لدىي بملنتدبي للوزي4ي ق4بلي

بلعالي) بالتعل مي بملكلفي بلعل يي وبلبحثي بلعاليي وبلتعل مي

وبلبحثيبلعل ييلقم)1).769))صاسليفي)3))منيلا عيبألول))44) 

)9)نوف 10)1)1)()بتحديديبعضيبملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

والدراسات) اإلعالم  في  التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 

الثقافية):

والدراسات  اإلعالم   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير   -

الثقافية املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا - الدوحة 

الدراسات  في  باإلجازة  2020، مشفوعة  ماي   14 بتاريخ  قطر   -

لسانيات(  )تخصص  اإلنجليزية  الدراسات   : مسلك  األساسية، 

املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - سايس - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 )9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق4بليل4ئيسيمجلسيج اعةيأوالسيإيعيشيلقم)1).41)))صاسليفي)7)ذييبلقعدة))44) )9))يون و)1)1)()بتخط طيحدوسيبلط4ق)

بلعامةيإلنجازيبلط4يقيبملدبليةيبل4ببطةيبينيبلط4يقيبلوطن ةيلقم)18)وبلقطبيبلفالحييلبنييمالليبج اعةيأوالسيإيعيش)

بإقل ميبنييمالليواتع ينيبلقطعيبأللض ةيبمل4بسينزعيملك تهايملايتدتوجبهيهذهيبلع ل ة.

رئيس مجلس جماعة أوالد إيعيش،

بتاريخ) (1.15.85 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق  (113.14 رقم) التنظيمي  القانون  على  بناء)

20)من رمضان)1436 )7)يوليو)2015()؛

املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف (7.81  وعلى القانون رقم)

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى القانون رقم)12.90)املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.92.31)بتاريخ)15)من ذي الحجة)1412 

)17)يونيو)1992()؛

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

وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414 )14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار)

إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة أوالد إيعيش خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ)15)أغسطس)2019)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)27)نوفمبر)2019)إلى)25)يناير)2020)بجماعة أوالد إيعيش بإقليم بني مالل)؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة إلنجاز الطريق املدارية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم)08 

والقطب الفالحي لبني مالل بجماعة أوالد إيعيش بإقليم بني مالل.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ذلك ملكية القطع األرضية ملا تستوجبه هذه العملية،)كما رسمت حدودها ورقمت بالتصميم امللحق بأصل)

هذا القرار وعينت في الجدول التالي):
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القطع األرضية 
بالتصميم

وساقية من تراب.
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خالية من أي تقييدات أو حقوق 
عينية أو تحمالت عقارية

1 الرهن الرسمي المقيد بتاريخ
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املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بأوالد إيعيش في)7)ذي القعدة)1441 )29)يونيو)2020(.

اإلمضاء : الشرقي صاطف.

خالية من أي تقييدات أو حقوق 
عينية أو تحمالت عقارية
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ق4بليل4ئيسيمجلسيج اعةيس دييجاب4يلقم)1).)4)))صاسليفي)9)ذييبلقعدة))44)))فاتحييول و)1)1)()بتخط طيحدوس)

18)وبلقطبيبلفالحييلبنييمالليبج اعة) بلط4قيبلعامةيإلنجازيبلط4يقيبملدبليةيبل4ببطةيبينيبلط4يقيبلوطن ةيلقم)

س دييجاب4يبإقل ميبنييمالليواتع ينيبلقطعيبأللض ةيبمل4بسينزعيملك تهايملايتدتوجبهيهذهيبلع ل ة.

رئيس مجلس جماعة سيدي جابر،

بتاريخ) (1.15.85 املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (113.14 على القانون التنظيمي رقم)  بناء)

20)من رمضان)1436 )7)يوليو)2015()؛

 وعلى القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 وعلى القانون رقم)12.90)املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.92.31)بتاريخ)15)من ذي الحجة)1412

)17)يونيو)1992()؛

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

وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414 )14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار)

إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة سيدي جابر خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ)28)أغسطس)2019)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)27)نوفمبر)2019)إلى)25)يناير)2020)بجماعة سيدي جابر بإقليم بني مالل)؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة إلنجاز الطريق املدارية الرابطة بين الطريق الوطنية

رقم)08)والقطب الفالحي لبني مالل بجماعة سيدي جابر بإقليم بني مالل.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ذلك ملكية القطع األرضية الالزمة ملا تستوجبه هذه العملية،)كما رسمت حدودها ورقمت في التصميم)

امللحق بأصل هذا القرار وعينت في الجدول التالي):
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قالونيبملصطفىيبنيصالح
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)757الجريدة الرسمية عدد)6942 - 24)ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020( 

املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بسيدي جابر في)9)ذي القعدة)1441))فاتح يوليو)2020(.

اإلمضاء : عبد الرحمان فضول.

 بستدلبكي طإيوقعيبالج4يدةيبل4س  ةيعدسي5)69يبتاليخ
4)يصف4ي)44)ي)))يأكتوا4ي1)1)(ي)بلصفحةيلقمي)7)6)

 (44( 1))منيمح4م) 1).9)3))صاسليفي) ق4بليمشت1كيلوزي4يبلدب ل ةيووزي4يبلفالحةيوبلص ديبلبح4ييوبلتن  ةيبلق4ويةيوبمل اهيوبلغاباتيلقم)
)9)سبت 10)1)1)()يق�ضييبالتجزيء)لفائدةيبملالكيعلىيبلش اعيللعقاليبلج اعييلل لكيبملد ى)»تاهلة«)بلتابعيللج اعةيبلدالل ة)»تهال«)

وبلوبقعيفييسبئ4ةيبل4ييبدوس)-)ماسةيبإقل ميتالوسبنت.

بداليمن):

املادة األولى

 يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي للملك املسمى)»تاهلة«)التابع للجماعة الساللية)»تهال«،)ذي الرسم العقاري عدد)39/29375
................................................................................................................

يق4أ):

املادة األولى

 يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي للملك املسمى)»تاهلة«)التابع للجماعة الساللية)»تهال«،)ذي الرسم العقاري عدد)39/32375
..................................................................................................................


