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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.
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ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
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لجيةدالع2ائض.د-دتعييندأعض ء.

 1442 األولى  جمادى  من   24 في  صادر   3.01.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار 
)8 يناير 2021( بتغيير قرار رئيس الحكومة رقم 3.267.17 الصادر في 

 . 7933 ذي القعدة 1438 )31 يوليو 2017( بتعيين أعضاء لجنة العرائض.

الصيدوقدالوطنيدللضل نداالآتل عي.د-دسندتدابيرداستثي ئيةد
تف�شيدآ ئحةد تداعي تد مند املتض2ريند بعضد لف ئد4د

فيروسدكورون د»كوفيدد-د9 «.

قرار مشترك لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الفالحة والصيد 
والتجارة  الصناعة  ووزير  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 182.21 
بتمديد األجل   )2020 )22 ديسمبر   1442 األولى  7 جمادى  في  صادر 

املحدد في الفقرة األولى من املادة السابعة من املرسوم رقم 2.20.877 
بتاريخ 24 من ربيع اآلخر 1442 )10 ديسمبر 2020( بتطبيق املرسوم 
بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020( 
بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات 
الصندوق،  لدى  املؤمنين  األجراء  املستقلين واألشخاص غير  العمال 
املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19«، 

933فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه واأللعاب........................ 

الجل2ك.د-دتطبيقدتدبيردوق ئيدنه ئيدعلىدوار اتدصف ئحدالصلبد
املدرفلةدب لح2ار4.

والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  لوزير  مشترك  قرار 
في  صادر   148.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
7 جمادى اآلخرة 1442 )21 يناير 2021( بتغيير القرار املشترك لوزير 
الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير االقتصاد واملالية 
وإصالح اإلدارة رقم 1368.20 الصادر في 4 شوال 1441 )27 ماي 2020( 
القا�شي بتطبيق تدبير وقائي  نهائي على واردات صفائح الصلب املدرفلة 

934بالحرارة ................................................................................................... 
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نصوصدج صة

تعييندآم2د8ندب لص2ف.

مرسوم رقم 2.21.08 صادر في 24 من جمادى األولى 1442 )8 يناير 2021( 

935بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه............................................................... 

مرسوم رقم 2.21.09 صادر في 24 من جمادى األولى 1442 )8 يناير 2021( 

 1442 األول  ربيع  17 من  في  الصادر   2.20.798 رقم  املرسوم  بتغيير 

935)3 نوفمبر 2020( بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه.................................. 

آ معةدمحلددالس  سدلعلومدالصحةد-دالداردالبيض ء.د-دميحد
اعترافدالدولة.

مرسوم رقم 2.20.497 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1442 )22 يناير 2021( بتتميم 

ملحق املرسوم رقم 2.17.325 الصادر في 8 شوال 1438 )3 يوليو 2017( 

القا�شي بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة - 

936الدار البيضاء........................................................................................... 

عل لةدالصخيراتد-دتل ر4.د-دنزعدملكيةدقطعدأرضية.

مرسوم رقم 2.20.957 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1442 )22 يناير 2021( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�شي ببناء الطريق الرابطة بين تقاطع الطريقين 

اإلقليميين 4018 و 4020 وشارع طارق بن زياد بعمالة الصخيرات - 

939تمارة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض ......................... 

تفويضداإلمض ءدواملص  قةدعلىدالصفق ت.

في  صادر  رقم 3072.20  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

 ..................... 27942 من صفر 1442 )15 أكتوبر 2020( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3032.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

17942 من ربيع اآلخر 1442 )3 ديسمبر 2020( بتفويض اإلمضاء............... 

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 3139.20 صادر في فاتح 

جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 943على الصفقات.

 1442 األول  ربيع  من   27 في  صادر   3042.20 رقم  الصحة  لوزير  قـــرار 

 ..................................................... 944)13 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء

 1442 األول  ربيع  من   27 في  صادر   3043.20 رقم  الصحة  لوزير  قـــرار 

 ..................................................... 944)13 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء

 1442 األول  ربيع  من   27 في  صادر   3044.20 رقم  الصحة  لوزير  قـــرار 

 ..................................................... 945)13 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء

من  21 في  صادر   3030.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 

2831.20 رقم  القرار  بتغيير   )2020 ديسمبر   7(  1442 اآلخر   ربيع 

بتفويض   )2020 نوفمبر   10(  1442 األول  ربيع  من   24 في  الصادر 

945املصادقة على الصفقات......................................................................... 

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 

1442 اآلخر  ربيع  من   21 في  صادر   3033.20 رقم   االجتماعي 

 ..................................................... 946)7 ديسمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 

1442 اآلخر  ربيع  من   21 في  صادر   3079.20  االجتماعي رقم 

 ..................................................... 948)7 ديسمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.

تعييندآم2يندمس عد8ندب لص2ف.

1442 األول  ربيع   5 في  صادر   2918.20 رقم  الصحة  لوزير   قرار 

 ....... 949)22 أكتوبر 2020( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

ربيع من   11 في  صادر   2994.20 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 

بالصرف  مساعدين  آمرين  بتعيين   )2020 أكتوبر   28(  1442 األول 

954ونواب عنهم.............................................................................................. 

في  صادر   3040.20 رقم  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 

23 من ربيع األول 1442 )9 نوفمبر 2020( بتعيين آمرين مساعدين 

957بالصرف ونواب عنهم............................................................................... 

قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 3031.20 صادر في فاتح ربيع اآلخر 1442 

 ....... 962)17 نوفمبر 2020( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

الدولةد أمالكد مند فالحيةد قطعةد تسليمد -د الجد8د4.د إقليمد
الخ صة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3117.20 صادر في 2 جمادى األولى 1442 )17 ديسمبر 2020( 

يق�شي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

967املمنوحة له سابقا بإقليم الجديدة......................................................... 

إقليمدالحسيلة.د-دإحداثدوتحد8ددمي طقدللتحفيظدالجل عي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3141.20 صادر في 6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( يق�شي 

سيدي  زاوية  بجماعة  الجماعي  للتحفيظ  منطقة  وتحديد  بإحداث 

 ...... 967عبد القادر بقيادة بني حذيفة بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3142.20 صادر في 6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( 

اربعاء  بجماعة  الجماعي  للتحفيظ  منطقة  وتحديد  بإحداث  يق�شي 

 .... 968تاوريرت بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3143.20 صادر في 6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( 

يق�شي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة شقران 

968بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3144.20 صادر في 6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( 

يق�شي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة بني حذيفة 

969بقيادة بني حذيفة بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.......................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3145.20 صادر في 6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( 

يق�شي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة سيدي 

969بوتميم بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست بإقليم الحسيمة.......... 
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والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3146.20 صادر في 6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( 

يق�شي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة امرابطن 

 ............................ 970بقيادة امرابطن بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3147.20 صادر في 6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( 

يق�شي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة سيدي 

970بوزينب بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست بإقليم الحسيمة............... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3148.20 صادر في 6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( 

النكور  الجماعي بجماعة  للتحفيظ  بإحداث وتحديد منطقة  يق�شي 

 ................................ 970بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3149.20 صادر في 6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( 

يق�شي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة بني ابشير 

 ..................... 971بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست بإقليم الحسيمة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3150.20 صادر في 6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( 

يق�شي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة بني عمارت 

 ........................... 971بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست بإقليم الحسيمة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 3151.20 صادر في 6 جمادى األولى 1442 )21 ديسمبر 2020( 

يق�شي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة تيفروين 

 ................................ 972بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.

أرضيةد قطعد ملكيةد عند التخليد -د وتطوان.د الع2ائشد إقليل د

حبسية.

في  صادر   3160.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 

8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020( بالتخلي عن ملكية القطع 

972األرضية الحبسية الالزمة لبناء سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان... 

اعتل  دلتسويقدالبذوردواألغ2اس.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقـم 3251.20 صادر في 14 من جمادى األولى 1442 )29 ديسمبر 2020( 

املعتمدة  البذور  لتسويق   »SYNGENTA MAROC« شركــة  باعتماد 

للحبوب الخريفية والذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية 

النموذجية  والبذور  والعلفي  الصناعي  والشمندر  الزيتية  والنباتات 

979للخضر..................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقـم 3252.20 صادر في 14 من جمادى األولى 1442 )29 ديسمبر 2020( 

 »INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE BERANA« باعتماد شركــة

980لتسويق البذور املعتمدة للقطاني الغذائية والبذور النموذجية للخضر. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقـم 3253.20 صادر في 14 من جمادى األولى 1442 )29 ديسمبر 2020( 

باعتماد شركــة »AGROSEM« لتسويق البذور املعتمدة للذرة الصفراء 

والبذور  الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني 

981النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس.................................. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقـم 3254.20 صادر في 14 من جمادى األولى 1442 )29 ديسمبر 2020( 

للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق   »VITA KECH« مشتل  باعتماد 

 ...................... 982والتين والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقـم 3255.20 صادر في 14 من جمادى األولى 1442 )29 ديسمبر 2020( 

للقطاني  املعتمدة  البذور  لتسويق   »HYDRAPRO« شركــة  باعتماد 

للزيتون  املعتمدة  واألغراس  للخضر  النموذجية  والبذور  العلفية 

والكروم والتين والتين الشوكي والرمان والتفاحيات والبذور واألغراس 

983املعتمدة للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان................. 

إلنش ءد واملض رد املي فعد عند بحثد إآ2اءد -د الدريوش.د إقليمد

مستو ع تدمز وآةدلللتفج2ات.

من جمادى  24 في  101.21 صادر  رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 

األولى 1442 )8 يناير 2021( بإجراء بحث عن املنافع واملضار بالجماعة 

القروية أوالد بوبكر، قيادة أوالد بوبكر، إقليم الدريوش، إلنشاء أربعة 

السطحي محاط  النوع  دائمة، من  للمتفجرات  مستودعات مزدوجة 

كل واحد منها بشرافة من تراب، ومستودع مزدوج للمفجرات دائم من 

 ................................................ 984النوع السطحي محاط بشرافة من تراب.

املع  التدبيندالشه  ات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3002.20 

2020( بتتميم القرار  1442 )3 ديسمبر  17 من ربيع اآلخر  صادر في 

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

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 985من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3003.20 

2020( بتتميم القرار  1442 )3 ديسمبر  17 من ربيع اآلخر  صادر في 

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

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 986من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3004.20 

2020( بتتميم القرار  1442 )3 ديسمبر  17 من ربيع اآلخر  صادر في 

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

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 986من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3005.20 

2020( بتتميم القرار  1442 )3 ديسمبر  17 من ربيع اآلخر  صادر في 

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

بتحديد قائمة  الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 987من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

تعييند -د االآتل عي.د االحتي طد مليظل تد الوطنيد الصيدوقد

ملثليداإل ار4دوامل2كزي تداليق بيةدفيداملجلسداإل اري.

 1442 األولى  جمادى   3 في  صادر   3.94.20 رقم  الحكومة  لرئيس  مقرر 

)18 ديسمبر 2020( بتغيير مقرر رئيس الحكومة رقم 3.01.19 بتاريخ 

10 جمادى األولى 1440 )17 يناير 2019( بتعيين ممثلي اإلدارة واملركزيات 

االحتياط  ملنظمات  الوطني  للصندوق  اإلداري  املجلس  في  النقابية 

988االجتماعي........................................................................................................ 

نظ مدموظفيداإل اراتدالع مة

نصوصدج صة

وزار4دالداجلية.

 1442 جمادى األولى  من   15 في  صادر   3293.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)30 ديسمبر 2020( بتغيير وتتميم قرار وزير الداخلية رقم 1360.16 
بتاريخ 27 من رجب 1437 )5 ماي 2016( بتحديد شروط وإجراءات 

989وبرامج مباريات التوظيف في املناصب العمومية بالجماعات الترابية.... 

وزار4داالقتص  دوامل ليةدوإصالحداإل ار4.

في  صادر   3261.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
كيفيات  بتحديد   )2020 ديسمبر   29(  1442 األولى  جمادى  من   14
الجمارك  إدارة  موظفي  هيئة  درجات  في  التوظيف  مباريات  تنظيم 

990والضرائب غير املباشرة............................................................................ 
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ق2اردل2ئيسدالحكومةدرقم) ). 3.2)ص  ردفي)4))مندآل  ىداألولى))44  

رقم)7 .67).3  الحكومةد رئيسد ق2ارد بتغييرد 8ي 28) )2)() (2(

بتعيين) ()(2 7 8وليو) (3 (   432 القعد4) ذيد (7 في) الص  رد

أعض ء)لجيةدالع2ائض.

رئيس الحكومة ،

 بعد االطالع على قرار رئيس الحكومة رقم)3.267.17)الصادر في

7)ذي القعدة)1438 )31)يوليو)2017()بتعيين أعضاء)لجنة العرائض،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير،)على النحو التالي،)أحكام املادة األولى من القرار املشار إليه)

أعاله رقم)3.267.17 :

»تتألف لجنة).......................................)بيانهم):

 »- السيد عمر االزمي االدري�شي، ممثال لرئيس الحكومة، وينوب عنه،

»عند االقتضاء، السيد محمد الشلي ؛

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

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

»- السيد عبد الحميد املتيوي، ......................................................، 

»السيد عبدالواحد القرفي ؛

»- السيد محمد بصري، ممثال لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

»اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، وينوب عنه، عند االقتضاء، 

»السيد عبد العالي الكبيطي إدري�شي ؛

»- السيد بنسالم أوديجا، ................................................................«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1442 )8)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

ق2اردمشتركدلوزي2داالقتص  دوامل ليةدوإصالحداإل ار4دووزي2دالفالحة)

والغ ب ت ووزي2) واملي هد الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد

ووزي2) وال2قليد األجض2د واالقتص  د والتج ر4د الصي عةد

آل  ى (7 في) ص  رد رقم) ).)2 ) املنهيد واإل م جد  الشغلد

في) املحد د األآلد بتلد8دد )))) يسلبر2)2)()   44( األولى)

 (.(2.277 الفق42داألولىدمندامل  4دالس بعةدمندامل2سومدرقم)

بتطبيق) ()(2(2 )44  )2 ) يسلبر) 4))مندربيعدامج2) بت ريخ)

  44( مندمح2م) ((6 بت ريخ) ((.(2.625 امل2سومدبق نوندرقم)

بعض) لف ئد4د استثي ئيةد تدابيرد بسند ()(2(2 سبتلبر) ( 5(

املشغليندامليخ2طيندب لصيدوقدالوطنيدللضل نداالآتل عي)

والع مليندلديهمداملص2حدبهمدوبعضدفئ تدالعل لداملستقلين)

واألشخ صدغيرداألآ2اء)املؤمييندلدىدالصيدوق،)املتض2رين)

»كوفيد-9 «،) كورون ) فيروسد آ ئحةد تف�شيد تداعي تد مند

فيل د8تعلقدب لقط عدالف2عيدلفض ءاتدالترفيهدواأللع ب.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

ووزير الشغل واإلدماج املنهي،

بناء)على املرسوم رقم)2.20.877)الصادر في24)من ربيع اآلخر)1442 

بتاريخ) (2.20.605 بتطبيق املرسوم بقانون رقم) ()2020 ديسمبر) (10(

26)من محرم)1442 )15)سبتمبر)2020()بسن تدابير استثنائية لفائدة)

االجتماعي) للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين  بعض 

املستقلين) العمال  فئات  وبعض  بهم  املصرح  لديهم  والعاملين 

من) املتضررين  الصندوق،) لدى  املؤمنين  األجراء) غير  واألشخاص 

يتعلق) فيما  »كوفيد-19«،) كورونا) فيروس  جائحة  تف�شي  تداعيات 

بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه واأللعاب،)والسيما الفقرة األولى)

من املادة السابعة منه،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ملقتضيات الفقرة األولى من املادة السابعة من املرسوم)

املشار إليه أعاله رقم)2.20.877،)الصادر في)24)من ربيع اآلخر)1442 

)10)ديسمبر)2020())يمدد،)إلى غاية)31)يناير)2021،)األجل املحدد في)

الفقرة املذكورة،)بالنسبة ألشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر2020.

نصوصدع مة
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1442 )22)ديسمبر2020(.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.

ق2اردمشتركدلوزي2دالصي عةدوالتج ر4دواالقتص  داألجض2دوال2قلي)

ووزي2داالقتص  دوامل ليةدوإصالحداإل ار4درقم) ).42 )ص  ردفي)

7)آل  ىدامج42))44  ) ))8ي 28) )2)()بتغييردالق2ارداملشترك)

لوزي2دالصي عةدوالتج ر4دواالقتص  داألجض2دوال2قليدووزي2)

في) الص  رد ( 362.(2 االقتص  دوامل ليةدوإصالحداإل ار4درقم)

2)2)()الق �شيدبتطبيقدتدبيردوق ئي)) 4)شوال) 44  )7))م ي)

نه ئيدعلىدوار اتدصف ئحدالصلبداملدرفلةدب لح2ار4.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

والتجارة) الصناعة  لوزير  املشترك  القرار  على  االطالع  بعد 

واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

القا�شي) ()2020 ماي) (27(  1441 شوال) (4 الصادر في) (1368.20 رقم)

املدرفلة) الصلب  صفائح  واردات  على  نهائي  وقائي  تدبير  بتطبيق 

بالحرارة كما تم تغييره،

قررا ما يلي :

املادة األولى

ينسخ ويعوض امللحق املرفق بالقرار املشترك املشار إليه أعاله)

بامللحق) ()2020 ماي) (27(  1441 شوال) (4 الصادر في) (1368.20( رقم)

املرفق بهذا القرار املشترك.

املادة الثانية

املشترك) القرار  في  عليه  املنصوص  اإلضافي،) الرسم  يطبق  ال 

على الواردات ذات املنشأ الهندي) املشار إليه أعاله،) (1368.20 رقم)

التي تثبت سندات نقلها،)املحررة قبل دخول هذا القرار املشترك حيز)

أن البضائع املشمولة بتلك السندات كانت منذ تصديرها) التنفيذ،)

موجهة مباشرة وبصفة حصرية إلى املغرب.

املادة الثالثة

يسند إلى املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة)

تطبيق هذا القرار املشترك الذي يدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي)

تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)7)جمادى اآلخرة)1442 )21)يناير)2021(.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد 

األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

* *

امللحق

 الئحةدالدولدالي ميةداملعف 4دمندال2سمداإلض فيدالنه ئي

علىدوار اتدصف ئحدالصلبداملدرفلةدب لح2ار4

اململكة) وباربودا،) أنتيغوا  أنغوال،) ألبانيا،) أفريقيا،) جنوب 

العربية السعودية،)األرجنتين،)أرمينيا،)مملكة البحرين،)بنغالديش،)

دار) بروناي  البرازيل،) بوتسوانا،) بوليفيا،) البنين،) بليز،) بربادوس،)

الرأس) الكاميرون،) كمبوديا،) بوروندي،) بوركينافاسو،) السالم،)

العاج،) ساحل  كوستاريكا،) الكونغو،) كولومبيا،) الشيلي،) األخضر،)

املتحدة،) العربية  اإلمارات  السلفادور،) دومينيكا،) جيبوتي،) كوبا،)

غامبيا،) الغابون،) فيجي،) الشمالية،) مقدونيا  جمهورية  اإلكوادور،)

غيانا،) بيساو،) غينيا  غينيا،) غواتيماال،) غرينادا،) غانا،) جورجيا،)

األردن،) جامايكا،) اندونيسيا،) سليمان،) جزر  هندوراس،) هايتي،)

املاالوي،) ماليزيا،) مدغشقر،) ليسوتو،) الكويت،) كينيا،) كازخستان،)

جمهورية) املكسيك،) موريتانيا،) موريشيوس،) مالي،) املالديف،) جزر 

ناميبيا،) ميانمار،) املوزامبيق،) األسود،) الجبل  منغوليا،) مولدوفا،)

باكستان،) أوغندا،) عمان،) نيجيريا،) النيجر،) نيكاراغوا،) النيبال،)

البنما،)بابوا غينيا الجديدة،)باراغواي،)بيرو،)الفلبين،)قطر،)جمهورية)

الو) جمهورية  الديمقراطية،) الكونغو  جمهورية  الوسطى،) أفريقيا 

الجمهورية الدومنيكية،)جمهورية خير غيز،) الديمقراطية الشعبية،)

رواندا،)سانت لوسيا،)سانت كيتس ونيفيس،)سانت فنسنت وجزر)

سريالنكا،) سنغافورة،) سيراليون،) السنغال،) ساموا،) غرينادين،)

تونغا،) توغو،) التشاد،) تنزانيا،) طاجيكستان،) ايسواتيني،) سورينام،)

جمهورية فنزويال) فانواتو،) األوروغواي،) تونس،) ترينيداد وتوباغو،)

البوليفارية،)فيتنام،)اليمن،)زامبيا وزيمبابوي.
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م2سومدرقمد22. ).)دص  ردفيد4)دمندآل  ىداألولىد)44 د

)2د8ي 28د )2)(دبتعييندآم2دب لص2فدون ئبدعيه

رئيس الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.08)الصادر في)21)من رجب)1438

)19)أبريل)2017()بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

 1421 4)شعبان) بتاريخ) (2.00.644 وتتميمه وال سيما باملرسوم رقم)

)فاتح نوفمبر)2000()خصوصا الفصول)64)و)65)و)66)منه)؛

1420 13)من شعبان) 2.99.1024)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

قبل) من  املقدمة  الخدمات  عن  أجرة  بإحداث  ()1999 نوفمبر) (22(

التشكيالت االستشفائية للقوات املسلحة امللكية،

رسم ما يلي :

املـادة األولـى

لتنفيذ) بالصرف  آمرا  مجاهد  منتصر  الكولونيل  الطبيب  يعين 

الجراحي) الطبي  املركز  ميزانية  ونفقات  بموارد  املتعلقة  العمليات 

العسكري بالرشيدية املعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.

املادة الثانية

إذا تغيب الطبيب الكولونيل منتصر مجاهد أو عاقه عائق ناب)

عنه اليوتنان كولونيل اإلداري شوقي برادة.

املادة الثالثة

هو) األولى  املادة  في  إليها  املشار  بالعمليات  املكلف  املحاسب 

املحاسب املعين من طرف وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

أعاله) إليه  املشار  امللكي  املرسوم  من  (65 الفصل) ملقتضيات  وفقا 

رقم)330.66)بتاريخ)10)محرم)1387 )21)أبريل)1967(.

املادة الرابعة

مــن ابتــداء) بــه  الرسميــة ويعمــل  بالجريـــدة  املرســوم  هــذا   ينشــر 

فاتح يناير)2021.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1442 )8)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

  44( األولى) آل  ىد مند ((4 في) ص  رد ((.( .29 رقم) م2سومد

في) الص  رد ((.(2.792 رقم) امل2سومد بتغييرد )2)8ي 28) )2)()

7 )مندربيعداألول))44  )3)نوفلبر)2)2)()بتعييندآم2دب لص2ف)

ون ئبدعيه.

رئيس الحكومة،

 بعد االطالع على املرسوم رقم)2.20.798)الصادر في)17)من ربيع

األول)1442 )3)نوفمبر)2020()بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه،

رسم ما يلي :

املـادة األولـى

تغير على النحو التالي املادة الثانية من املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.20.798)بتاريخ)17)من ربيع األول)1442 )3)نوفمبر)2020():

بنعبو) املصطفى  الكولونيل  الطبيب  تغيب  إذا  (- الثانية.) »املادة 

»أو عاقه عائق ناب عنه املمون العسكري من الدرجة الثالثة كمال)

»رشدي.«

املادة الثانية

مــن ابتــداء) بــه  الرسميــة ويعمــل  بالجريـــدة  املرســوم  هــذا   ينشــر 

4)يناير)2021.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1442 )8)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

نصوصدج صة
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 م2سومدرقمد2.497).)دص  ردفيد2دآل  ىدامج42د)44 د)))د8ي 28د )2)(دبتتليمدملحقدامل2سومدرقمد5)7.3 .)دالص  ردفي

2دشوالد432 د)3د8وليود7 2)(دالق �شيدبليحداعترافدالدولةدبج معةدمحلددالس  سدلعلومدالصحةد-دالداردالبيض ء

رئيس الحكومة،

 بعد االطالع على املرسوم رقم)2.17.325)الصادر في)8)شوال)1438 )3)يوليو)2017()القا�شي بمنح اعتراف الدولة بجامعة

محمد السادس لعلوم الصحة)-)الدار البيضاء،)كما وقع تغييره)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)3337.19)الصادر في)2)ربيع اآلخر)1441

 )29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة)-)الدار البيضاء)؛

)واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة في)7)ديسمبر)2020)؛

وباقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 تتمم،)وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم،)مقتضيات ملحق املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.17.325)الصادر في)8)شوال)1438

)3)يوليو)2017(.

املادة الثانية

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

والبحث العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية

 والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*  *
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ملحقدامل2سومدرقمد2.497).)دالص  ردفيد2دآل  ىدامج42د)44 د)))د8ي 28د )2))

 بتتليمدملحقدامل2سومدرقمد5)7.3 .)دالص  ردفيد2دشوالد432 د)3د8وليود7 2))

الق �شيدبليحداعترافدالدولةدبج معةدمحلددالس  سدلعلومدالصحةد-دالداردالبيض ء

»جدول ....................................................... املطابقة لها

ثالث سنوات دراسية بعد شهادة)

الباكالوريا

الرقم 
الترتيبي

 تسمية المؤسسات
التابعة للجامعة

 تسمية الدبلوم
)باللغة العربية(

 تسمية الدبلوم
)باللغة الفرنسية/اإلنجليزية(

مدة التكوين
 الشهادة أو الدبلوم الوطني

المعادل )ة( له
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الرقم 
الترتيبي

 تسمية المؤسسات
التابعة للجامعة

 تسمية الدبلوم
)باللغة العربية(

 تسمية الدبلوم
)باللغة الفرنسية/اإلنجليزية(

مدة التكوين
 الشهادة أو الدبلوم الوطني

المعادل )ة( له

اختياري
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الط2يق) بإعالندأندامليفعةدالع مةدتق�شيدببي ء) 8ي 28) )2)() ((((   44( آل  ىدامج42) (2 2.957).))ص  ردفي) م2سومدرقم)

تل ر4دوبنزعدملكية) (- 2)42)وش رعدط رقدبندزي  دبعل لةدالصخيرات) و) (42 2 ال2ابطةدبيندتق طعدالط2يقينداإلقليليين)

القطعداألرضيةدالالزمةدلهذادالغ2ض.

رئيس الحكومة،

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

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

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

- بمكاتب جماعتي تمارة ومرس الخير بعمالة الصخيرات) (2017 يوليو) (28 ماي إلى) (31  وعلى البحث اإلداري املباشر من)

تمارة)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�شي ببناء)الطريق الرابطة بين تقاطع الطريقين اإلقليميين)4018)و)4020)وشارع طارق بن زياد)

بعمالة الصخيرات)-)تمارة.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000 

امللحق بأصل هذا املرسوم):
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 أرق م
 القطع
األرضية

 م2اآعه 
العق رية

مس حته 

م)
أسل ء)املالكدأوداملف2وضدأنهمدكذلكدوعي وينهم
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املادة الثالثة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1442 )22)يناير)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

جماعة
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ق2اردلوزي2دالتجهيزدواليقلدواللوآيستيكدوامل ءدرقمد2).)327دص  رد

فيد7)دمندصف2د)44 د)5 دأكتوب2د2)2)(دبتفويضداإلمض ء

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 )30)أكتوبر)

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 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

مصالح) شبكات  مصلحة  رئيس  علمي،) امين  السيد  إلى  يفوض 

السوقيات واملعدات بقسم استمرارية السير على الطرق واالستغالل)

بمديرية األشغال واالستغالل الطرقي،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على الوثائق اإلدارية وتشغيل)

للقيام بمأموريات) للموظفين  الصادرة  واألوامر  املياومين  األعوان 

داخل املغرب في إطار االختصاصات املوكلة لنفس املصلحة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من صفر)1442 )15)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق2اردلوزي2دالتجهيزدواليقلدواللوآيستيكدوامل ء)رقم)2).)323)ص  ر)

في)7 )مندربيعدامج2))44  )3) يسلبر)2)2)()بتفويضداإلمض ء

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 )30)أكتوبر)

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدرجة) الرئيس من  املهندس  النيار،) زكرياء) السيد  إلى  يفوض 

األولى،)رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد سيدي عبو بإقليم تاونات،)

واللوجيستيك) والنقل  التجهيز  وزير  نيابة عن  التأشير  أو  اإلمضاء)

واملاء)على الوثائق الخاصة باملصالح التابعة له واملتعلقة بالتصرفات)

اإلدارية التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

املياومين واملوسميين ما عدا فيما يخص  تدبير شؤون األعوان   -

التوظيف والتسريح ؛

التابعين لإلعداد املؤقت لورش سد  -األوامر الصادرة للموظفين 

سيدي عبو بإقليم تاونات للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

* اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

* ملفات إصابات العمل ؛

* التعويضات العائلية ؛

* إنزال العقوبات من الدرجة األولى للموظفين )اإلنذار والتوبيخ( ؛

* األمر باالقتطاع من األجر بسبب الغياب غير املبرر ؛

* التنقيط والشواهد اإلدارية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ربيع اآلخر)1442 )3)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق2اردلوزي2دالتجهيزدواليقلدواللوآيستيكدوامل ء)رقم)2).39 3)ص  ر)

بتفويض) ()(2(2 )6 ) يسلبر)   44( فيدف تحدآل  ىداألولى)

اإلمض ء)واملص  قةدعلىدالصفق ت.

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()

كما) بمأموريات،) والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

والنقــل) التجهيـز  وزيــر  باختصــاصــات  املتعلق  ()2017 أبريـــل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التقنية) الشؤون  مدير  إسماعلي،) الـله  عبد  السيد  إلى  يفوض 

والعالقات مع املهنة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)على قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة)

على الصفقات التالية وفسخها املبرمة من طرف مصالح وزارة التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء)وإمضاء)اإلعذارات املتعلقة بها):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 20.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد اللـه إسماعلي اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

اإلدارية التالية ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

واألشغال  البناء  ومختبرات  مقاوالت  وتصنيف  تكييف  - شواهد 

العمومية وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

- شواهد إنزال مقاوالت ومختبرات البناء واألشغال العمومية إلى 

املراتب الدنيا مباشرة في النشاط موضوع التكييف والتصنيف 

أو إلى املراتب املطابقة للتأطير األدنى لوسائل اإلنتاج التي تتوفر 

عليها املقاولة وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

- شواهد اعتماد مكاتب الدراسات وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

املتعلقة بفتح واستغالل املؤسسات املضرة وغير املالئمة والخطيرة 
يفوق  التي  االستثمار  مشاريع  إلنجاز  الالزمة  األولى  الدرجة  من 

مبلغها 200 مليون درهم ؛

وغير  املضرة  املؤسسات  بتفتيش  التكليف  وبطاقات  قرارات   -

املالئمة أو الخطيرة ؛

- مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئات 

شخص  املكلف  األثقال  وحامالت  املصاعد  ومراقبة  الستالم 

بمرافقتها ؛

- األوامر الصادرة ملوظفي مديرية الشؤون التقنية والعالقات مع 

املهنة للقيام بمأموريات داخل املغرب. 

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عبد اللـه إسماعلي أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

رئيس قسم العالقات مع املهنة بمديرية الشؤون) نور الدين سلمي،)

التقنية والعالقات مع املهنة وذلك فيما يخص اإلمضاء)على األوامر)

الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الرابعة

 1441 15)من ذي القعدة) 2075.20)الصادر في) ينسخ القرار رقم)

)7)يوليو)2020()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى األولى)1442 )16)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



عدد)6956 - 14)جمادى اآلخرة)1442 )28)يناير)2021(الجريدة الرسمية   944

قـــ2اردلوزي2دالصحةدرقمد2).)324دص  ردفيد7)دمندربيعداألولد)44 د

)3 دنوفلبرد2)2)(دبتفويضداإلمض ء

وزير الصحة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عادل زنيبر باش،)مدير املوارد البشرية بوزارة)

الصحة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق)

املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية املوارد البشرية بما في ذلك األوامر)

الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة،)كما يفوض إليه)

اإلمضاء)أو التأشير على جميع الوثائق اإلدارية املتعلقة بتسيير شؤون)

موظفي الوزارة املذكورة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عادل زنيبر باش اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

الصحة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات املفوضة إليه)

برسم ميزانية وزارة الصحة الخاصة بمديرية املوارد البشرية.

املادة الثالثة

يفوض كذلك إلى السيد عادل زنيبر باش اإلمضاء)أو التأشير نيابة)

عن وزير الصحة على جميع الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض)

املوارد املتعلقة بتسوية ملفات املوارد البشرية.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد عادل زنيبر باش أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

رئيس مصلحة املوظفين اإلداريين بمديرية املوارد) الشيكي،) زكرياء)

البشرية.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)3554.19 

بتفويض) ()2019 )30)أكتوبر) األول)1441  ربيع  فاتح  في  الصادر 

اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1442 )13)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قـــ2اردلوزي2دالصحةدرقمد2).3243دص  ردفيد7)دمندربيعداألولد)44 د

)3 دنوفلبرد2)2)(دبتفويضداإلمض ء

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1441

)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 الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عادل زنيبر باش،)مدير املوارد البشرية بوزارة)

األوامر) على  الصحة  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) الصحة،)

 3257.37.18 رقم) النفقات  املخصصة لخوالة  االعتمادات  بصرف 

املحدثة لدى اإلدارة املركزية بنفس الوزارة وكذا الوثائق الحسابية)

املتعلقة بالخوالة املذكورة.
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املادة الثانية

إذا تغيب السيد عادل زنيبر باش أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

رئيس مصلحة املوظفين اإلداريين بمديرية املوارد) الشيكي،) زكرياء)

البشرية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)3555.19 

بتفويض) ()2019 أكتوبر) (30(  1441 األول) ربيع  فاتح  في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1442 )13)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 قـــ2اردلوزي2دالصحةدرقمد2).3244دص  ردفيد7)دمندربيعداألولد)44 

)3 دنوفلبرد2)2)(دبتفويضداإلمض ء

وزير الصحة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد العم،)مدير التجهيزات والصيانة بوزارة)

الصحة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق)

في ذلك) بما  والصيانة  التجهيزات  التابعة ملديرية  باملصالح  املتعلقة 

األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

نيابة) التأشير  أو  العم اإلمضاء) إلى السيد محمد  يفوض كذلك 

عن وزير الصحة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات)

املفوضة إليه برسم ميزانية وزارة الصحة الخاصة بمديرية التجهيزات)

والصيانة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد العم أو عاقه عائق نابت عنه السيدة ثريا)

التجهيزات) بمديرية  والبرمجة  املمتلكات  قسم  رئيسة  السفريوي،)

والصيانة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1510.20 

الصادر في)16)من شوال)1441 )8)يونيو)2020()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1442 )13)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

ص  ر) (3232.(2 رقم) اإلسالميةد والشؤوند األوق فد لوزي2د ق2ارد

بتغيير) ()(2(2 )7) يسلبر)   44( امج2) ربيعد مند في) ))

  44( األول) ربيعد مند ((4 في) الص  رد ((23 .(2 رقم) الق2ارد

)2 )نوفلبر)2)2)()بتفويضداملص  قةدعلىدالصفق ت.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

من ربيع) (24 الصادر في) (2831.20 بعد االطالع على القرار رقم)

األول)1442 )10)نوفمبر)2020()بتفويض املصادقة على الصفقات)؛
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1438 رجب) من  (20 في) الصادر  (2.17.194 رقم) املرسوم   وعلى 

والشؤون) األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :)

املادة األولى

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

رقم)2831.20)بتاريخ)24)من ربيع األول)1442 )10)نوفمبر)2020():

»املادة األولى.)-)يفوض إلى املندوبين الجهويين للشؤون اإلسالمية)

».............................)ما عدا الصفقات التي يفوق مبلغها عشرة ماليين)

»)10.000.000()درهم.

»املفوض إليهم)-)السادة):

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

»- محمد هجا، املندوب الجهوي للشؤون اإلسالمية لجهة درعة - 

»تافياللت ؛

»- الحاج عبد الرحمن طلحي، املندوب الجهوي للشؤون اإلسالمية 

»لجهة سوس - ماسة ؛

 »- محمد البقالي، املندوب الجهوي للشؤون اإلسالمية لجهة كلميم -

»واد نون ؛

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

ق2اردلوزي42دالسي حةدوالصي عةدالتقليد8ةدواليقلدالجويدواالقتص  )

 44( مندربيعدامج2) ص  ردفي) )) (3233.(2  االآتل عيدرقم)

)7) يسلبر)2)2)()بتفويضداإلمض ء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 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)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قـررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد هشام عبد العزيز مومني،)مدير املالحة الجوية)

والصناعة) السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) املدنية،)

الوثائق) على  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 

والتصرفات اإلدارية املتعلقة باختصاصات مديرية املالحة الجوية)

 2.06.472 رقم) املرسوم  من  (17 املادة) في  عليها  املنصوص  املدنية 

الصادر في)2)شعبان)1429 )4)أغسطس)2008()بتحديد اختصاصات)

وتنظيم وزارة التجهيز والنقل ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

على) اإلمضاء) مومني  العزيز  عبد  السيد هشام  إلى  يفوض  كما 

الوثائق التالية):

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغال املطارات ؛
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- قرارات االقتناء بالترا�شي املعروضة على توقيع وزير االقتصاد 

واملالية وإصالح اإلدارة التي ال يفوق مبلغها 2.500.000 درهم ؛

- قرارات إيداع تعويضات نزع امللكية وقرارات رفع اليد عنها.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد هشام عبد العزيز مومني أو عاقه عائق ناب عنه)

كل من):

• السيد نبيل مصالي، رئيس قسم التجهيزات األساسية للمطارات 

بمديرية املالحة الجوية املدنية وذلك فيما يخص :

- مقررات التصديق على استغالل مدرجات املطار ؛

- رخص استغالل املدرجات محدودة االستعمال ؛

- الترخيص بوضع األسالك الكهربائية بالنسبة لالرتفاقات الجوية ؛

- إبداء الرأي التقني بشأن طلبات رخص البناء في محيط املطارات ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغال املطارات ؛

- املصادقة على دليل املطارات املتعلقة بالسالمة.

• السيد محمد صباري، رئيس قسم املالحة الجوية وذلك فيما يخص :

- منح بطاقة متمرن ملراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- منح بطاقة معلم املالحة الجوية املدنية ؛

- منح وتجديد إجازات وأهليات مراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- منح سجل مراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

- املصادقة على مساطر االقتراب البصري واالقتراب اآللي ؛

- املصادقة على برامج صيانة أجهزة الطيران املدني ؛

- البت في طلبات الترخيص ملحطات الترددات الخاصة باملركبات 

الهوائية ؛

- املصادقة على دراسات السالمة ؛

الطيران  بتجهيزات  الخاصة  التقنية  امللفات  على  املصادقة   -
املدني ؛

- منح رموز عناوين املركبات الهوائية ؛

الترددات في مجال الطيران املدني والبت في حالة  - تخصيص 
تداخل  هذه الترددات ؛

خالل  املدني  الطيران  تجهيزات  مراقبة  ملف  على  املصادقة   -
الرحلة ؛

وبالحركة  املطار  باستغالل  املرتبطة  املعلومات  ونشر  إعداد   -
الجوية.

رئيس قسم استغالل املطارات وذلك فيما) السيد محمد كرارة،) (•
يخص):

املدني  الطيران  أمن  ومساطر  ودالئل  برامج  على  املصادقة   -
باملطارات والشركات الجوية وكل هيئة معنية أو مكلفة بأمن 

الطيران املدني ؛

- القبول والتصديق على برامج التكوين في مجال سالمة املطارات 
واملناولة األرضية وكذا أمن الطيران املدني ؛

األمنية  باإلجراءات  املكلفين  لألعوان  األهلية  شهادات  تسليم   -
باملطارات ؛

- إعداد ونشر املساطر وإجراءات استغالل املطارات لدى املصالح 
املختصة ؛

- املصادقة على مخطط الطوارئ باملطارات.

• السيد إسماعيل السراج، رئيس مصلحة صالحية الطيران وذلك 
فيما يخص :

- منح شهادات تسجيل املركبات الهوائية ؛

- منح وتجديد شهادة صالحية الطيران وشهادة الحد من ضجيج 
املركبات الهوائية املسجلة في دفتر التسجيل املغربي ؛

- التصديق على مرتفقي الطيران املدني باملغرب ؛

- منح شواهد التسجيل والشطب واإليجار واالستئجار والرهن 
ونقل امللكية الخاصة باملركبات الهوائية ؛

- املصادقة على التغييرات على املركبات الهوائية ؛
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املركبات  صيانة  ومؤسسات  املستغل  دليل  على  املصادقة   -
الهوائية ؛

- منح دفتر املحرك والطائرة ودفتر الطريق ؛

- الترخيص ملؤسسات صيانة املركبات الهوائية ؛

- املصادقة على دليل االستغالل الخاص بمقاوالت النقل الجوي 
التجاري وشركات النقل بناء على الطلب وشركات العمل الجوي ؛

التجاري  الجوي  النقل  ملقاوالت  الفني  واالعتماد  الترخيص   -
الجوي  العمل  وشركات  الطلب  على  بناء  النقل  وشركات 

والتصديق عليها ؛

- منح الرخص الخاصة بالطيران ؛

- منح وتجديد الشهادات التقنية لالستغالل وتعديلها ؛

- منح رخص إيجار واستئجار املركبات الهوائية.

• السيد احساين اعراب، املهندس الرئيس من الدرجة األولى وذلك 
فيما يخص :

- منح وتجديد سندات املالحة الجوية ملستخدمي الطيران املدني 
واملصادقة عليها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قـــ2اردلوزي42دالسي حةدوالصي عةدالتقليد8ةدواليقلدالجويدواالقتص  )
  44( مندربيعدامج2) ص  ردفي) )) (3279.(2 االآتل عيدرقم)

)7) يسلبر)2)2)()بتفويضداإلمض ء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة عائشة فرحان،)مديرة االستراتيجية والتعاون)

بقطاع السياحة بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة)

على) االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

للنفقات) األوامر بصرف وتحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة 

واالعتمادات وااللتزامات الخاصة بمديرية االستراتيجية والتعاون)

املفتوحة برسم ميزانية االستثمار والتسيير لنفس القطاع.

املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن) يفوض إلى السيدة عائشة فرحان اإلمضاء)

واالقتصاد) الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

ملديرية) التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  االجتماعي 

االستراتيجية والتعاون بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين للقيام)

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 ق2اردلوزي2دالصحةدرقمد2).2 9)دص  ردفيد5دربيعداألولد)44 د)))دأكتوب2د2)2)(دبتعييندآم2يندمس عد8ندب لص2ف

ونوابدعنهم

وزير الصحة،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املفوضة إليهم من لدن وزير الصحة برسم امليزانية العامة لوزارة الصحة وإصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة)

بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات):

 •)آهةدطيجة)-)تطوان)-

الحسيلة

االجتص صدالترابي
امم2ونداملس عدون)

اليوابب لص2ف
املح سبون)
املكلفون
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املادة الثانية.)-)تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية)

التي يقومون بصرف النفقات منها.

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

وحرر بالرباط في)5)ربيع األول)1442 )22)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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ق2اردلوزي2دالط قةدواملع  ندوالبيئةدرقمد2).994)دص  ردفيد  دمندربيعداألولد)44 د)2)دأكتوب2د2)2)(دبتعييندآم2يند

مس عد8ندب لص2فدونوابدعنهم

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

واملعادن والبيئة)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات):

 •)آهةدطيجة)-)تطوان)-

الحسيلة

•)عل لةدطيجة)-)أصيلة
•)أقليمدفحص)-)أنج42

•)إقليمدوزان
•)إقليمدالع2ائش
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املادة الثانية.)-)تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية)

التي يقومون بصرف النفقات منها.

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

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق2اردلوزي2دالثق فةدوالشب بدوال2ي ضةدرقمد2).3242دص  ردفيد3)دمندربيعداألولد)44 د)9دنوفلبرد2)2)(دبتعييندآم2يند

مس عد8ندب لص2فدونوابدعنهم

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.20.328)الصادر في)30)من شعبان)1441 )24)أبريل)2020()املتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب)

والرياضة)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املفوضة إليهم من لدن وزير الثقافة والشباب والرياضة برسم امليزانية العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة ومن الحساب)

الخصو�شي للخزينة املسمى)»الصندوق الوطني للعمل الثقافي«)وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة)

األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات):

 •)آهةدطيجة)-)تطوان)-

الحسيلة

االجتص صدالترابي
امم2ونداملس عدون)

اليوابب لص2ف
املح سبون)
املكلفون
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تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية) (- املادة الثانية.)

والحساب الخصو�شي للخزينة التي يقومون بصرف النفقات منها.

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

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

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

ق2اردلللد28دالع مدلألمندالوطنيدرقمد2). 323دص  ردفيدف تحدربيعدامج2د)44 د)7 دنوفلبرد2)2)(دبتعييندآم2يندمس عد8ند

ب لص2فدونوابدعنهم

املدير العام لألمن الوطني،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.09.213)الصادر في)8)ربيع األول)1431 )23)فبراير)2010()املتعلق باملديرية العامة لألمن الوطني)

والنظام األسا�شي ملوظفي األمن الوطني)؛

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

املادة األولى

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

املفوضة إليهم من لدن املدير العام لألمن الوطني برسم امليزانية العامة املخصصة للمديرية العامة لألمن الوطني وكذا إصدار)

في إطار هذه) املبرمة  تنفيذ الصفقات  املترتبة عن  املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات  بالتحصيل  الدفع واألوامر  بيانات 

االعتمادات):

 •)آهةدطيجة)-)تطوان)-

الحسيلة

االجتص صدالترابي
امم2ونداملس عدون)

اليوابب لص2ف
املح سبون)
املكلفون
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املادة الثانية.)-)تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية)

التي يقومون بصرف النفقات منها.

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

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر)1442 )17)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�شي.

ق2اردلوزي2دالفالحةدوالصيددالبح2يدوالتيليةدالق2ويةدواملي هدوالغ ب ت)
رقم)2).7  3)ص  ردفي)))آل  ىداألولى))44  )7 ) يسلبر)2)2)) 
8ق�شيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدولةدالخ صةدألحد)

ورثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدالجد8د4.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)
1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

جمادى) من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم  وعلى 
اآلخرة)1427 )25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف رقم)1.72.277 
املشار إليه أعاله رقم)1.72.277)الصادر في)22)من ذي القعدة)1392 

)29)ديسمبر)1972()؛

 1402 من رجب) (17 في) الصادر  (2.80.778 رقم) املرسوم  وعلى 
األرا�شي)) من  املستفيدين  الفالحين  قائمة  بتحديد  )12)ماي)1982()
الفالحية أو))القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم الجديدة)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)
القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)18)سبتمبر))2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) الفالحية من  القطعة  العزيز مجيدي  السيد عبد  يسلم 
والواقعة) الجديد  البئر  بتجزئة  املحدثة  مشاعة  الخاصة  الدولة 
بإقليم) لغديرة،) بجماعة  زمور«) »كلتة  الزراعي) اإلصالح  بتعاونية 
على املرسوم املشار إليه أعاله) املمنوحة سابقا ألبيه بناء) الجديدة،)

رقم)2.80.778)الصادر في)17)من رجب)1402 )12)ماي)1982(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)جمادى األولى)1442 )17)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد
  44( األولى) آل  ىد (6 في) ص  رد (3 4 .(2 رقم) والغ ب تد
) )) يسلبر)2)2)()8ق�شيدبإحداثدوتحد8ددميطقةدللتحفيظ)
الجل عيدبجل عةدزاويةدسيديدعبددالق  ردبقي  4دبنيدحذ8فة)

بدائ42دبنيدوري غلدبإقليمدالحسيلة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضــــان) (9 فــــي) الصــــادر  الشـريف  الظهير  علــى  بنــــاء)
كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛
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جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل األول منه)؛

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة زاوية سيدي عبد القادر)

خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ)15)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة)»زاوية سيدي عبد القادر«

الكائنة بجماعة زاوية سيدي عبد القادر بقيادة بني حذيفة بدائرة بني)

ورياغل بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

في) أحمر  بلون  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  تحدد 

التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد

  44( األولى) آل  ىد (6 في) ص  رد (3 4(.(2 رقم) والغ ب تد

) )) يسلبر)2)2)()8ق�شيدبإحداثدوتحد8ددميطقةدللتحفيظ)

الجل عيدبجل عةداربع ء)ت وري2تدبقي  4داربع ء)ت وري2تدبدائ42)

بنيدوري غلدبإقليمدالحسيلة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  على  بناء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل األول منه)؛

تاوريرت خالل) وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة اربعاء)

دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ)16)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تاوريرت«) »اربعاء) املدعوة) الجماعي  للتحفيظ  منطقة  تحدث 
تاوريرت بدائرة بني) تاوريرت بقيادة اربعاء) الكائنة بجماعة اربعاء)

ورياغل بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

في) أحمر  بلون  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  تحدد 
التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد
  44( األولى) آل  ىد (6 في) ص  رد (3 43.(2 رقم) والغ ب تد
) )) يسلبر)2)2)()8ق�شيدبإحداثدوتحد8ددميطقةدللتحفيظ)
ت وري2تدبدائ42دبني) الجل عيدبجل عةدشق2اندبقي  4دأربع ء)

وري غلدبإقليمدالحسيلة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  على  بناء)
كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 
املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل األول منه)؛

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة شقران خالل دورته)
االستثنائية املنعقدة بتاريخ)4)يونيو)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائنة) »شقران«) املدعوة) الجماعي  للتحفيظ  منطقة  تحدث 
بإقليم) بني ورياغل  بدائرة  تاوريرت  اربعاء) بقيادة  بجماعة شقران 

الحسيمة.

املادة الثانية

في) أحمر  بلون  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  تحدد 
التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد

  44( األولى) آل  ىد (6 في) ص  رد (3 44.(2 رقم) والغ ب تد

) )) يسلبر)2)2)()8ق�شيدبإحداثدوتحد8ددميطقةدللتحفيظ)

الجل عيدبجل عةدبنيدحذ8فةدبقي  4دبنيدحذ8فةدبدائ42دبني)

وري غلدبإقليمدالحسيلة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  على  بناء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل األول منه)؛

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة بني حذيفة خالل دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)17)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائنة) »بني حذيفة«) تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة)

بإقليم) ورياغل  بني  بدائرة  حذيفة  بني  بقيادة  حذيفة  بني  بجماعة 

الحسيمة.

املادة الثانية

في) أحمر  بلون  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  تحدد 

التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد

  44( األولى) آل  ىد (6 في) ص  رد (3 45.(2 رقم) والغ ب تد

) )) يسلبر)2)2)()8ق�شيدبإحداثدوتحد8ددميطقةدللتحفيظ)

الجل عيدبجل عةدسيديدبوتليمدبقي  4دسيديدبوتليمدبدائ42)

ت رآيستدبإقليمدالحسيلة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  على  بناء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل األول منه)؛

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة سيدي بوتميم خالل)

دورته العادية املنعقدة بتاريخ)4)ماي)2017،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة)»سيدي بوتميم«)الكائنة)

بجماعة سيدي بوتميم بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست بإقليم)

الحسيمة.

املادة الثانية

في) أحمر  بلون  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  تحدد 

التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد
  44( األولى) آل  ىد (6 في) ص  رد (3 46.(2 رقم) والغ ب تد
) )) يسلبر)2)2)()8ق�شيدبإحداثدوتحد8ددميطقةدللتحفيظ)
الجل عيدبجل عةدام2ابطندبقي  4دام2ابطندبدائ42دبنيدوري غل)

بإقليمدالحسيلة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  على  بناء)
كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 
املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل األول منه)؛

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة امرابطن خالل دورته)
االستثنائية املنعقدة بتاريخ)3)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائنة) »امرابطن«) املدعوة) الجماعي  للتحفيظ  منطقة  تحدث 
بجماعة امرابطن بقيادة امرابطن بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

في) أحمر  بلون  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  تحدد 
التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد
  44( األولى) آل  ىد (6 في) ص  رد (3 47.(2 رقم) والغ ب تد
) )) يسلبر)2)2)()8ق�شيدبإحداثدوتحد8ددميطقةدللتحفيظ)
الجل عيدبجل عةدسيديدبوزينبدبقي  4دبنيدعل رتدبدائ42)

ت رآيستدبإقليمدالحسيلة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  على  بناء)
كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل األول منه)؛

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة سيدي بوزينب خالل)

دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ)8)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بوزينب«) »سيدي  املدعوة) الجماعي  للتحفيظ  منطقة  تحدث 

الكائنة بجماعة سيدي بوزينب بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست)

بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

في) أحمر  بلون  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  تحدد 

التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد

  44( األولى) آل  ىد (6 في) ص  رد (3 42.(2 رقم) والغ ب تد

) )) يسلبر)2)2)()8ق�شيدبإحداثدوتحد8ددميطقةدللتحفيظ)

الجل عيدبجل عةداليكوردبقي  4داليكوردبدائ42دبنيدوري غل)

بإقليمدالحسيلة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  على  بناء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل األول منه)؛

دورته) النكور خالل  على محضر مجلس جماعة  االطالع  وبعد 

العادية املنعقدة بتاريخ)3)ماي)2019،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائنة) »النكور«) املدعوة) الجماعي  للتحفيظ  منطقة  تحدث 

بجماعة النكور بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

في) أحمر  بلون  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  تحدد 

التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد

  44( األولى) آل  ىد (6 في) ص  رد (3 49.(2 رقم) والغ ب تد

) )) يسلبر)2)2)()8ق�شيدبإحداثدوتحد8ددميطقةدللتحفيظ)

بدائ42) بوتليمد سيديد بقي  4د ابشيرد بنيد بجل عةد الجل عيد

ت رآيستدبإقليمدالحسيلة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  على  بناء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل األول منه)؛

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة بني ابشير خالل دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)25)يوليو)2017،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائنة) ابشير«) »بني  املدعوة) الجماعي  للتحفيظ  منطقة  تحدث 

بإقليم) تارجيست  بدائرة  بوتميم  بقيادة سيدي  ابشير  بني  بجماعة 

الحسيمة.

املادة الثانية

في) أحمر  بلون  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  تحدد 

التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد
  44( األولى) آل  ىد (6 في) ص  رد (3 52.(2 رقم) والغ ب تد
) )) يسلبر)2)2)()8ق�شيدبإحداثدوتحد8ددميطقةدللتحفيظ)
بدائ42) عل رتد بنيد بقي  4د عل رتد بنيد بجل عةد الجل عيد

ت رآيستدبإقليمدالحسيلة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  على  بناء)

كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل األول منه)؛

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة بني عمارت خالل دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)11)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائنة) »بني عمارت«) تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة)

بإقليم) تارجيست  بدائرة  عمارت  بني  بقيادة  عمارت  بني  بجماعة 

الحسيمة.

املادة الثانية

في) أحمر  بلون  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  تحدد 

التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد
  44( األولى) آل  ىد (6 في) ص  رد (3 5 .(2 رقم) والغ ب تد
) )) يسلبر)2)2)()8ق�شيدبإحداثدوتحد8ددميطقةدللتحفيظ)
الجل عيدبجل عةدتيف2ويندبقي  4داليكوردبدائ42دبنيدوري غل)

بإقليمدالحسيلة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  على  بناء)
كما وقع تغييره) في شأن التحفيظ العقاري،) ()1913 أغسطس) (12(

وتتميمه)؛

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.174 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 
املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

القروية وال سيما الفصل األول منه)؛

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة تيفروين خالل دورته)
االستثنائية املنعقدة بتاريخ)28)أغسطس)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائنة) »تيفروين«) املدعوة) الجماعي  للتحفيظ  منطقة  تحدث 

بجماعة تيفروين بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

في) أحمر  بلون  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املنطقة  تحدد 

التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1442 )21)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

مق2ردلوزي2دالتجهيزدواليقلدواللوآيستيكدوامل ءدرقمد2).62 3دص  ردفيد2دآل  ىداألولىد)44 د)3)د يسلبرد2)2)(دب لتخليد

عندملكيةدالقطعداألرضيةدالحبسيةدالالزمةدلبي ءدسددج2وبدبإقليليدالع2ائشدوتطوان

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بناء)على 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 املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.13.511)الصادر في)13)من ذي القعدة)1434 )20)سبتمبر)2013()بإعالن أن املنفعة العامة تق�شي ببناء)

سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.867)الصادر في)19)من صفر)1437))فاتح ديسمبر)2015()بإعالن تجديد املنفعة العامة القاضية)

ببناء)سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان)؛

بإعالن تجديد املنفعة العامة) ()2020 يناير) (9(  1441 من جمادى األولى) (13 الصادر في) (2.19.1090 وعلى املرسوم رقم)

القاضية ببناء)سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان)؛

وبعد االطالع على البحث اإلداري الذي أجري فيما بين)6)فبراير و)8)أبريل)2019)بجماعات):)أربعاء)عياشة وبني عروس)

بإقليم العرائش،)الخروب بإقليم تطوان)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الحبسية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات)

املقياس)1/5000)املضافة إلى أصل هذا املقرر):
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سددج2وبدبإقليليدالع2ائشدوتطوان

العق راتدالحبسية

 رقم
امللف

إسمدوعيواندامل لكدأوداملف2وضدأنهدامل لك
 رقم

القطعة
 رقم

التصليم
نوعيةدالتربةال2سمدالعق ري

األغ2اسدواملنشآتدالسطحيةاملس حة

العد  اليوعية س آر هك
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سددج2وبدبإقليليدالع2ائشدوتطوان

العق راتدالحبسية

 رقم
إسمدوعيواندامل لكدأوداملف2وضدأنهدامل لكامللف

 رقم
القطعة

 رقم
التصليم

نوعيةدالتربةال2سمدالعق ري
األغ2اسدواملنشآتدالسطحية

العد  اليوعية س آر هك

املس حة
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 رقم
إسمدوعيواندامل لكدأوداملف2وضدأنهدامل لكامللف

 رقم
القطعة

 رقم
التصليم

نوعيةدالتربةال2سمدالعق ري
األغ2اسدواملنشآتدالسطحيةاملس حة

العد  اليوعية س آر هك

سددج2وبدبإقليليدالع2ائشدوتطوان

العق راتدالحبسية
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سددج2وبدبإقليليدالع2ائشدوتطوان

العق راتدالحبسية

 رقم
امللف

إسمدوعيواندامل لكدأوداملف2وضدأنهدامل لك
 رقم

القطعة
 رقم

التصليم
نوعيةدالتربةال2سمدالعق ري

األغ2اسدواملنشآتدالسطحيةاملس حة

العد  اليوعية س آر هك
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سددج2وبدبإقليليدالع2ائشدوتطوان

العق راتدالحبسية

 رقم
إسمدوعيواندامل لكدأوداملف2وضدأنهدامل لكامللف

 رقم
القطعة

 رقم
التصليم

نوعيةدالتربةال2سمدالعق ري
األغ2اسدواملنشآتدالسطحيةاملس حة

العد  اليوعية س آر هك
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سددج2وبدبإقليليدالع2ائشدوتطوان

العق راتدالحبسية

 رقم
امللف

إسمدوعيواندامل لكدأوداملف2وضدأنهدامل لك
 رقم

القطعة
 رقم

التصليم
نوعيةدالتربةال2سمدالعق ري

األغ2اسدواملنشآتدالسطحيةاملس حة

العد  اليوعية س آر هك
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املادة الثانية.)-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى األولى)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 رقم
إسمدوعيواندامل لكدأوداملف2وضدأنهدامل لكامللف

 رقم
القطعة

 رقم
التصليم

نوعيةدالتربةال2سمدالعق ري
األغ2اسدواملنشآتدالسطحيةاملس حة

العد  اليوعية س آر هك

سددج2وبدبإقليليدالع2ائشدوتطوان

العق راتدالحبسية

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد

والغ ب تدرقـم)2). 5)3)ص  ردفي)4 )مندآل  ىداألولى))44  

 »SYNGENTA MAROC«(9)) يسلبر)2)2)()ب عتل  دش2كــة(

لتسويقدالبذورداملعتلد4دللحبوبدالخ2يفيةدوالذر4دالصف2اء)

الزيتية) واليب ت تد العلفيةد والقط نيد الغذائيةد والقط نيد

والشليدردالصي عيدوالعلفيدوالبذورداليلوذآيةدللخض2.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه؛

25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة) وعلى القانون رقم)

 الصحية للمنتجات الغذائية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.09.20

بتاريخ)22)من صفر1430 )18)فبراير)2009(،)وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي رقم)431.77)الصادر)

باملصادقة على النظام التقني) ()1977 سبتمبر) (22(  1397 8)شوال) في)

الصناعي) الشمندر  بذور  واعتماد  وتعبئة  ومراقبة  بإنتاج  املتعلق 

والعلفي)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)857.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22(  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية))الفصة)

والبرسيم والنفل الفار�شي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)858.75)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22(1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوار الشمس والقرطم)

والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)859.75)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22(1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء؛
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 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)862.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22(  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية))الفول)

الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22(  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2197.13)الصادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2013 يوليو) (11(  1434 رمضان) (2 فـي)

)القمح والشعير والخرطال) بإنتاج بذور الحبوب الخريفية) املتعلق 

والسلت والتريتيكال واألرز()ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20(  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة)»SYNGENTA MAROC«،)الكائن مقرها االجتماعي)

الطابق الثاني،)حي الرياض،) بـشارع مهدي بن بركة وزنقة أوجينية،)

الرباط،)لتسويق البذور املعتمدة للحبوب الخريفية والذرة الصفراء)

والشمندر) الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني 

الصناعي والعلفي والبذور النموذجية للخضر.)

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

التصريح) تقدم  أن  (»SYNGENTA MAROC« شركة) على  يجب 
املنصوص عليه في املادة)2)من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام)
431.77)و857.75)و858.75)و859.75)و862.75)و971.75)و2197.13،)
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي):

• آخر شهر ديسمبر من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من 
األغراس بالنسبة للحبوب الخريفية ؛

بالنسبة لألنواع األخرى  البذور  • شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من 
املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة)

 ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.169)املشار إليه أعاله أو النصوص

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)ربيع اآلخر)1442)19)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش. 

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد

والغ ب تدرقـم)2).)5)3)ص  ردفي)4 )مندآل  ىداألولى))44  

 »INDUSTRIELLE ET ب عتل  دش2كــة) ()(2(2 )9)) يسلبر)

املعتلد4) البذورد لتسويقد (COMMERCIALE BERANA«

للقط نيدالغذائيةدوالبذورداليلوذآيةدللخض2.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر1430 )18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)862.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22(  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية))الفول)

الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22(  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20(  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،



عدد)6956 - 14)جمادى اآلخرة)1442 )28)يناير)2021(   92الجريدة الرسمية

قرر ما يلي :

املادة األولى

(،»INDUSTRIELLE(ET(COMMERCIALLE(BERANA«(تعتمد شركة
البذور) لتسويق  البيضاء،) الدار  ليل،) بزنقة  االجتماعي  مقرها  الكائن 

املعتمدة للقطاني الغذائية والبذور النموذجية للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)
التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

 »INDUSTRIELLE ET COMMERCIALLE شركة) على  يجب 
»BERANA)أن تقدم التصريح املنصوص عليه في املادة)2)من القرارين)
للمكتب الوطني) و971.75،) (862.75 املشار إليهما أعاله ذوي الرقمين)
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،)شهريا،)بمشترياتها ومبيعاتها من)

البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة)
 ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.169)املشار إليه أعاله أو النصوص

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من جمادى األولى)1442 )29)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد
والغ ب تدرقـم)2).53)3)ص  ردفي)4 )مندآل  ىداألولى))44  
لتسويق) (»AGROSEM«(ب عتل  دش2كــة ()(2(2 )9)) يسلبر)
البذورداملعتلد4دللذر4دالصف2اء)والقط نيدالغذائيةدوالقط ني)
للخض2) اليلوذآيةد والبذورد الزيتيةد واليب ت تد العلفيةد

واألغ2اسداملعتلد4دللبط طس.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)
األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر1430 )18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)857.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22(  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية))الفصة)

والبرسيم والنفل الفار�شي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)858.75)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22(1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوار الشمس والقرطم)

والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)859.75)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22(1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)862.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22(  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية))الفول)

الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22(  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)622.11)الصادر في

10)من ربيع اآلخر)1432 )15)مارس)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20(  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

زنقة أنيزي،) (،42 الكائن مقرها ب) (،»AGROSEM«(تعتمد شركة

والقطاني) الصفراء) للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق  البيضاء،) الدار 

النموذجية) والبذور  الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني  الغذائية 

للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس.
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املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

املنصوص) التصريح  تقدم  أن  (»AGROSEM« شركة) على  يجب 

 857.75 من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام) (2 عليه في املادة)

الوطني) للمكتب  و622.11،) و971.75) و862.75) و859.75) و858.75)

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي):

األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها  أشهر  ستة  • كل 

بالنسبة للبطاطس ؛

بالنسبة لألنواع األخرى  البذور  • شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من 

املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة)

 ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.169)املشار إليه أعاله أو النصوص

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من جمادى األولى)1442 )29)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد

والغ ب تدرقـم)2).54)3)ص  ردفي)4 )مندآل  ىداألولى))44  

2)2)()ب عتل  دمشتل)»VITA KECH«)لتسويق) )9)) يسلبر)

األغ2اسداملعتلد4دللزيتوندوالتيندوالبذوردواألغ2اسداملعتلد4)

للور 8 تدذاتداليوا4.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر1430 )18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2099.03)الصــادر فـي

8)شوال)1424 )3)ديسمبر)2003()باملوافقة على النظام التقني املتعلق)

)شجر املشمش واللوز) بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة)

والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها()ومراقبتها وتوضيبها)

واعتمادها)؛

البحري والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار   وعلى 

رقم)2110.05)الصــادر فـي)21)من رمضان)1426 )25)أكتوبر)2005()

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها)

واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)3548.13)الصادر)

باملصادقة على النظام) ()2013 ديسمبر) (31(  1435 من صفر) (27 فــي)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20(  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بدوار) االجتماعي  مقره  الكائن  (،»VITA KECH« مشتل) يعتمد 

ألواح،)سيدي غياث،)آيت أورير،)سيدي عبد هللا غياث،)إقليم الحوز،)

واألغراس) والبذور  والتين  للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق 

املعتمدة للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

أن يقدم التصريح املشار إليه) (»VITA KECH« يجب على مشتل)

 2099.03 األرقام) ذات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من  (2 املادة) في 

و)2110.05)و)3548.13،)للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات)

الغذائية،)في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة على النحو التالي):
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- بمشترياته ومبيعاته من األغراس بالنسبة للزيتون ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناته  ومبيعاته  - بمشترياته 
للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتين.

املادة الرابعة

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة)
 ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.169)املشار إليه أعاله أو النصوص

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من جمادى األولى)1442 )29)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه) الق2ويةد والتيليةد البح2يد والصيدد الفالحةد لوزي2د ق2ارد
والغ ب تدرقـم)2).55)3)ص  ردفي)4 )مندآل  ىداألولى))44  
)9)) يسلبر)2)2)()ب عتل  دش2كــة)»HYDRAPRO«)لتسويق)
البذورداملعتلد4دللقط نيدالعلفيةدوالبذورداليلوذآيةدللخض2)
الشوكي) والتيند والتيند والك2ومد للزيتوند املعتلد4د واألغ2اسد
للور 8 ت) املعتلد4د واألغ2اسد والبذورد والتف حي تد وال2م ند

ذاتداليوا4دوالشت ئلداليلوذآيةدلألرك ن.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)
األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)
الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية 
رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر1430 )18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)857.75)الصادر في
التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22(  1397 شــوال) (8
املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية))الفصة)

والبرسيم والنفل الفار�شي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي
التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22(  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2099.03)الصــادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 ديسمبر) (3(  1424 شوال) (8 فـي)

)شجر املشمش) املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة)

ومراقبتها) واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها()

وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2100.03)الصادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 ديسمبر) (3(  1424 شـوال) (8 فــي)

املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها)؛

البحري والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار   وعلى 

رقم)2110.05)الصــادر فـي)21)من رمضان)1426 )25)أكتوبر)2005()

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها)

واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2157.11)الصادر)

فــي)16)من شعبان)1432 )18)يوليو)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2940.13)الصادر)

فــي)17)من ذي الحجة)1434 )23)أكتوبر)2013()باملوافقة على النظام)

التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)3548.13)الصادر)

باملصادقة على النظام) ()2013 ديسمبر) (31(  1435 من صفر) (27 فــي)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

الصادر) (784.16 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)

فــي)29)من ذي القعدة)1437 )2سبتمبر2016()باملصادقة على النظام)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها،

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

 1440 رجب) من  (21 في) الصادر  (986.19 رقم) والغابات  واملياه 

)28)مارس)2019()باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس)

التين الشوكي ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20(  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور التي تزرع في املغرب،)كما وقع تغييره،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

(،67 الكائن مقرها االجتماعي ب) (،»HYDRAPRO« تعتمد شركة)

زنقة فارس بيارد،)الطابق الخامس،)رقم)16،)بلفيدير،)الدار البيضاء،)

لتسويق البذور املعتمدة للقطاني العلفية والبذور النموذجية للخضر)

واألغراس املعتمدة للزيتون والكروم والتين والتين الشوكي والرمان)

النواة) ذات  للورديات  املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات 

والشتائل النموذجية لألركان.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة)»HYDRAPRO«)أن تقدم التصريح املشار إليه في)

املادة)2)من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام)857.75)و971.75 

و2099.03)و2100.03)و2110.05)و2157.11)و2940.13)و3548.13 

للمنتجات) الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  و986.19،) و784.16)

الغذائية،)على النحو التالي):

•)في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة):

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للكروم 

والتفاحيات ؛

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبة 

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين ؛

من  مخزوناتها  بوضعية  سنة  كل  من  وماي  نوفمبر  شهري  • في 

األغراس بالنسبة للرمان ؛

• في شهر سبتمبر من كل سنة بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من 

األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان ؛

• سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي ؛

• شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة للقطاني العلفية 

والبذور النموذجية للخضر.

املادة الرابعة

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة)
 ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.169)املشار إليه أعاله أو النصوص

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من جمادى األولى)1442 )29)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

من ((4 ص  ردفي)  ق2اردلوزي2دالط قةدواملع  ندوالبيئةدرقم) ). 2 )
عن) بحثد بإآ2اء) 8ي 28) )2)() (2(   44( األولى) آل  ىد
قي  4دأوال ) املي فعدواملض ردب لجل عةدالق2ويةدأوال دبوبك2،)
أربعةدمستو ع تدمز وآة) إلنش ء) إقليمدالدريوش،) بوبك2،)
لللتفج2اتد ائلة،)منداليوعدالسطحيدمح طدكلدواحددمنه )
بش2افةدمندت2اب،)ومستو عدمز وجدلللفج2اتد ائمدمنداليوع)

السطحيدمح طدبش2افةدمندت2اب.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بناء)على الظهير الشريف الصادر في)17)من صفر)1332 )14)يناير)1914()
بتنظيم استيراد املتفجرات،)ونقلها وبيعها في املغرب وتحديد شروط إقامة)

املستودعات،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى القرار الصادر في)24)من جمادى األولى)1373 )30)يناير)1954()
من (17 في) الصادر  الشريف  الظهير  تطبيق  كيفيات   بتحديد بعض 

صفر)1332 )14)يناير)1914()املشار إليه أعاله)؛

3)جمادى  وعلى قرار مدير اإلنتاج الصناعي واملناجم الصادر في)
بتحديد الشروط التقنية املتعلقة ()1954 ديسمبر) (29(  1374  األولى)
كما وقع تغييره وتتميمه بقرار  بخزن املتفجرات ولوازم التفجير،)
بتاريخ) (167.01 رقم) واملعادن  والطاقة  والتجارة  الصناعة  وزير 

21)من شوال)1421 )16)يناير)2001()؛

 2020 يونيو) (19 في) وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به 
الكائن مقرها االجتماعي) (»CADEX« الشركة اإلفريقية للمفرقعات)
،5 الطابق) أ،) الباب  األربعة«،) »الفصول  عمارة) الكولين،)  بإقامة 
الدار البيضاء،)قصد الحصول على اإلذن) (،20190 سيدي معروف،)
النوع) من  دائمة  للمتفجرات  مزدوجة  مستودعات  أربعة  إلنشاء)
السطحي محاط كل واحد منها بشرافة من تراب،)ومستودع مزدوج)

للمفجرات دائم من النوع السطحي محاط بشرافة من تراب)؛

وعلى التصاميم امللحقة بأصل هذا الطلب،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يجرى بالجماعة القروية أوالد بوبكر،)قيادة أوالد بوبكر،)إقليم)

من فاتح فبراير إلى) بحث عن املنافع واملضار ملدة شهر،) الدريوش،)

حول الطلب الذي تقدمت به الشركة اإلفريقية) (، 2021 مارس) (2

للمفرقعات)»CADEX«)الكائن مقرها االجتماعي بإقامة الكولين،)عمارة)

،20190 سيدي معروف،) (،5 الطابق) الباب أ،)  »الفصول األربعة«،)

الدار البيضاء،)قصد الحصول على اإلذن إلنشاء)أربعة مستودعات)

مزدوجة للمتفجرات دائمة من النوع السطحي محاط كل واحد منها)

النوع) من  دائم  للمفجرات  مزدوج  ومستودع  تراب،) من  بشرافة 

السطحي محاط بشرافة من تراب.

املستودعات) واحد من  لكل  القصوى  االستيعابية  الطاقة  تحدد 

املذكورة أعاله كما يلي):

 - سبعة آالف )7000( كيلوغرام من متفجرات الصنف الخامس

أو ما يعادلها من صنف آخر بالنسبة للمستودع السطحي SD1 ؛

 - تسعة آالف )9000( كيلوغرام من متفجرات الصنف الخامس

أو ما يعادلها من صنف آخر بالنسبة للمستودع السطحي SD2 ؛

الصنف  متفجرات  من  كيلوغرام   )13.000( ألف  عشر  ثالثة   -

للمستودعين  بالنسبة  آخر  صنف  من  يعادلها  ما  أو  الخامس 

السطحين SD3 و SD4 ؛

.DD مليون )1.000.000( وحدة مفجرات بالنسبة للمستودع السطحي -

املادة الثانية

يلصق هذا القرار،)خالل مدة شهر ابتداء)من التاريخ املحدد لفتح)

ويجب على هذه) بالبحث.) املكلفة  بوبكر  أوالد  بمقر قيادة  البحث،)

السلطة نشر هذا القرار ثالث مرات وبفاصل زمني قدره ثمانية أيام،)

وذلك بمختلف األسواق املوجودة على بعد خمسة كيلومترات من كل)

جهة حول موقع هذا املشروع.

يمكن لكل من يهمه األمر أن يطلع أثناء)مدة البحث على التصاميم)

ويدون مالحظاته في السجل املخصص لهذا الغرض،)واملفتوح بمقر)

القيادة املذكورة أعاله.

املادة الثالثة

اإلفريقية) للشركة  ويبلغ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

.»CADEX«(للمفرقعات

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1442 )8)يناير)2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

املنهي) والتكويند الوطييةد التربيةد وزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع لي) ب لتعليمد املكلفد العلليد والبحثد الع ليد والتعليمد

والبحثدالعلليدرقم)2).)322)ص  ردفي)7 )مندربيعدامج2))44  

في) الص  رد ((797.95 رقم) الق2ارد بتتليمد ()(2(2 )3) يسلبر)

2))مندآل  ىدامج42)6 4  )4 )نوفلبر)995 ()بتحد8ددق ئلة))

الشه  اتدالتيدتع  لدشه  4دمهيدسدمعل ريداملسللةدمن)

املدرسةدالوطييةدللهيدسةداملعل رية.

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)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

 1416 اآلخـــــرة) جمـــــادى  مــــن  (20 فـــــي) الصــــادر  (2797.95 رقــــم)

)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 

»أو ما يعادلها):
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..................................................................................................«

»(-(Qualification( master( degree,( program( subject( area(
»(»architecture(and(town(planning«(educational(program( 
»(»architecture( and( town( planning«( professional(
»(qualification( »architect«,(délivrée(par(Kharkiv(national(
»(University(of(civil(engineering(and(architecture(-(Ukraine(- 
»(le( 30( juin( 2019,( assortie( de( la( qualification( bachelor(
»(degree(program(subject(area(»architecture«,(délivrée(par( 
»(la(même(université(-(le(30(juin(2017(et(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)17)من ربيع اآلخر)1442 )3)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكويند الوطييةد التربيةد وزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد
الع لي) ب لتعليمد املكلفد العلليد والبحثد الع ليد والتعليمد
والبحثدالعلليدرقم)2).3223)ص  ردفي)7 )مندربيعدامج2))44  
في) الص  رد ((797.95 رقم) الق2ارد بتتليمد ()(2(2 )3) يسلبر)
2))مندآل  ىدامج42)6 4  )4 )نوفلبر)995 ()بتحد8ددق ئلة))
الشه  اتدالتيدتع  لدشه  4دمهيدسدمعل ريداملسللةدمن)

املدرسةدالوطييةدللهيدسةداملعل رية.

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)20)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
 1416 اآلخـــــرة) جمـــــادى  مــــن  (20 فـــــي) الصــــادر  (2797.95 رقــــم)

)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 

»أو مايعادلها):

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

العلوم  املتعددة  املدرسة  من  املسلم  معماري  مهندس  دبلوم   -«
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  والعمران،  املعمارية  »للهندسة 

»العلمي - الجزائر.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ربيع اآلخر)1442 )3)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكويند الوطييةد التربيةد وزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد
الع لي) ب لتعليمد املكلفد العلليد والبحثد الع ليد والتعليمد
والبحثدالعلليدرقم)2).3224)ص  ردفي)7 )مندربيعدامج2))44  
في) الص  رد ((797.95 رقم) الق2ارد بتتليمد ()(2(2 )3) يسلبر)
2))مندآل  ىدامج42)6 4  )4 )نوفلبر)995 ()بتحد8ددق ئلة))
الشه  اتدالتيدتع  لدشه  4دمهيدسدمعل ريداملسللةدمن)

املدرسةدالوطييةدللهيدسةداملعل رية.

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)؛
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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)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

 1416 اآلخـــــرة) جمـــــادى  مــــن  (20 فـــــي) الصــــادر  (2797.95 رقــــم)

)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 

»أو ما يعادلها):

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

»(-(Titlul( de( arhitect( in( domeniul( de( studii( arhitectura(

»(programul(de( studii( arhitectura,( délivré(par( Facultatea(

»(de( arhitectura( GM( Cantacuzino( Universitatea( tehnica 

»(Gheorghe(Asachi(din( IASI( -(Roumanie(-( le(9(décembre 

»(2019,( 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)17)من ربيع اآلخر)1442 )3)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) والتكويند الوطييةد التربيةد وزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد
الع لي) ب لتعليمد املكلفد العلليد والبحثد الع ليد والتعليمد
والبحثدالعلليدرقم)2).3225)ص  ردفي)7 )مندربيعدامج2))44  
في) الص  رد ((797.95 رقم) الق2ارد بتتليمد ()(2(2 )3) يسلبر)
2))مندآل  ىدامج42)6 4  )4 )نوفلبر)995 ()بتحد8ددق ئلة))
الشه  اتدالتيدتع  لدشه  4دمهيدسدمعل ريداملسللةدمن)

املدرسةدالوطييةدللهيدسةداملعل رية.

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)24)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
 1416 اآلخـــــرة) جمـــــادى  مــــن  (20 فـــــي) الصــــادر  (2797.95 رقــــم)

)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 

»أو ما يعادلها):

..................................................................................................«
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»(-(Diplôme( d’Etat( d’architecte,( grade( master,( délivré(

»(par( l’Ecole(nationale(supérieure(d’architecture(de(Paris(

»(La(Villette( -( France( -( le(28(novembre(2018,( assorti( du 

»(diplôme(d’études(en(architecture,(grade(licence,(délivré 

»(par(la(même(école(-(le(22(mars(2016(et(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)17)من ربيع اآلخر)1442 )3)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

  44( 3)آل  ىداألولى) 2).3.94)ص  ردفي) مق2ردل2ئيسدالحكومةدرقم)

)2 ) يسلبر)2)2)()بتغييردمق2ردرئيسدالحكومةدرقم)9 . 3.2 

بت ريخ)2 )آل  ىداألولى)442  )7 )8ي 28)9 2)()بتعييندملثلي)

اإل ار4دوامل2كزي تداليق بيةدفيداملجلسداإل اريدللصيدوقدالوطني)

مليظل تداالحتي طداالآتل عي.

رئيس الحكومة،

من (18 في) الصادر  (2.03.681 رقم) املرسوم  على  االطالع   بعد 

ربيع اآلخر)1425 )7)يونيو)2004()بتطبيق أحكام املادة)84)من القانون)

فيما يتعلق) بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية،) (65.00 رقم)

بمجلس إدارة الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي،)كما)

وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.576)الصادر في)13)من ذي القعدة)1440 
إدارة) مجلس  انتداب بعض أعضاء) بتمديد مدة  ()2019 يوليو) (16(

الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي)؛

10)جمادى الصادر في) (3.01.19  وعلى مقرر رئيس الحكومة رقم)
واملركزيات) اإلدارة  ممثلي  بتعيين  ()2019 يناير) (17(  1440 األولى)
االحتياط) ملنظمات  الوطني  للصندوق  اإلداري  املجلس  في  النقابية 

االجتماعي)؛

وباقتراح من وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي):

املادة األولى

املشار) الحكومة  رئيس  األولى من مقرر  املادة  ملقتضيات  تغييرا 
 1440 األولى) جمادى  (10 في) الصادر  (3.01.19 رقم) أعاله  إليه 
)17)يناير)2019()يعين،)ابتداء)من فاتح ديسمبر)2020،)السيد الطيب)
بوهوش عضوا رسميا باملجلس اإلداري للصندوق الوطني ملنظمات)
بصفته ممثال لوزارة الشغل واإلدماج املنهي،) االحتياط االجتماعي،)

خلفا للسيدة سليمة خربوش.

األولى املادة  مقتضيات  باألمر،) املعني  انتداب  مدة  بشأن   تطبق 
من (13 في) الصادر  (2.19.576 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم   من 

ذي القعدة)1440 )16)يوليو)2019(.

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى األولى)1442 )18)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
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نظ مدموظفيداإل اراتدالع مة

نصوصدج صة

وزارة الداخلية

ق2اردلوزي2دالداجليةدرقم)2).93)3)ص  ردفي)5 )مندآل  ىداألولى))44  )32) يسلبر)2)2)()بتغييردوتتليمدق2اردوزي2دالداجلية)
التوظيف مب ري تد وب2امجد وإآ2اءاتد ش2وطد بتحد8دد ()(2 6 م ي) (5(   437 رآب) مند ((7 بت ريخ) ( 362. 6  رقم)

فيداملي صبدالعلوميةدب لجل ع تدالترابية.

وزير الداخلية،

في شأن النظام األسا�شي الخاص بهيئة) ()2017 سبتمبر) (28(  1439 محرم) (7 الصادر في) (2.17.535 على املرسوم رقم) بناء)
املمرضين وتقنيي الصحة املشتركة بين الوزارات،)كما وقع تغييره)؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم)1360.16)الصادر في)27)من رجب)1437 )5)ماي)2016()بتحديد شروط وإجراءات وبرامج)
مباريات التوظيف في املناصب العمومية بالجماعات الترابية)؛

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

املادة األولى
الصادر في) (1360.16 من قرار وزير الداخلية املشار إليه أعاله رقم) (7 مقتضيات املادة) على النحو التالي،) تغير وتتمم،)

27)من رجب)1437 )5)ماي)2016():
»املادة))7.)-)تشتمل)....................................................................................................................)حسب الجدول التالي):

الدرآةداملتب رىدبشأنه 

االجتب ردالشفويدأودالتطبيقياالجتب ردالكت بي

املع ملاملد4املوضوعاملع ملاملد4املوضوع

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

...........................................................
طبيب بيطري.

ممرض من الدرجة األولى.
ممرض من الدرجة املمتازة.

قابلة من الدرجة األولى.
قابلة من الدرجة املمتازة.

تقني الصحة من الدرجة األولى.
تقني الصحة من الدرجة املمتازة.

مروض من الدرجة األولى.
مروض من الدرجة املمتازة.

مساعد في املجال الطبي االجتماعي من الدرجة األولى.
مساعد في املجال الطبي االجتماعي من الدرجة املمتازة.

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

محرر من الدرجة الرابعة.
تقني من الدرجة الرابعة.
تقني من الدرجة الثالثة.

مساعد إداري من الدرجة الثالثة.
مساعد تقني من الدرجة الثالثة.

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

»يراعى)...................................................................................................................................)والكفاءات املطلوبة.«

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)15)من جمادى األولى)1442 )30)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

ص  ر) (3(6 .(2 ق2اردلوزي2داالقتص  دوامل ليةدوإصالحداإل ار4درقم)
بتحد8د) ()(2(2 )9)) يسلبر)   44( مندآل  ىداألولى) ( 4 في)
فيد رآ تدهيئةدموظفي) التوظيفد تيظيمدمب ري تد كيفي تد

إ ار4دالجل ركدوالض2ائبدغيرداملب ش42.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.58.008))الصادر في)4)شعبان)1377 
)24)فبراير)1958()بمثابة النظام األسا�شي العام للوظيفة العمومية،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

في املناصب العمومية،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 1432 شوال) من  (15 في) الصادر  (2.11.471 رقم) املرسوم  وعلى 
املهندسين) بهيئة  الخاص  األسا�شي  النظام  بمثابة  ()2011 سبتمبر) (4(
واملهندسين املعماريين املشتركة بين الوزارات،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 1442 7)جمادى األولى) الصادر في) (2.19.453 وعلى املرسوم رقم)
)22)ديسمبر)2020()بشأن النظام األسا�شي الخاص بهيئة موظفي إدارة)

الجمارك والضرائب غير املباشرة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مباراة) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  بقرار  تفتح 
التوظيف في درجات هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير)
من املرسوم املشار إليه أعاله) (9 كما هي محددة في املادة) املباشرة،)
رقم)2.19.453)الصادر في)7)جمادى األولى)1442 )22)ديسمبر)2020(،)

كلما دعت حاجيات املصلحة إلى ذلك،)وتتمثل في الدرجات التالية):

- مهندس الدولة للجمارك من الدرجة األولى ودرجة مهندس معماري 
للجمارك من الدرجة األولى ؛

- مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة ومفتش الجمارك من الدرجة 
الثالثة ومفتش الجمارك من الدرجة الثانية ومفتش الجمارك من 

الدرجة األولى ؛ 

- عون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة ؛

- ضابط الجمارك من الدرجة الرابعة وضابط الجمارك من الدرجة 
الثالثة وضابط الجمارك من الدرجة الثانية ؛

- حارس الجمارك من الدرجة الثالثة.

ويمكن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل)
وإجراء) تنظيم املباراة،)السيما في إيداع طلبات الترشيح ومعالجتها،)

االختبارات.

املادة)2

يحدد في قرار فتح املباراة ما يلي):

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- عدد املناصب املتبارى بشأنها وعند االقتضاء املناصب املحتفظ 
بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

- شروط املشاركة في املباراة والتخصصات املطلوبة، وإن اقت�شى 
الحال الكفاءات واملهارات العلمية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة 

املطلوب شغلها ؛

إيداعها وكذا عنوان  وكيفية  الترشيحات  املحدد إليداع  األجل   -
املصلحة املكلفة باستقبالها.

قبل) على األقل،) يوما،) ()15( ينشر هذا القرار وجوبا خمسة عشر)
بوابة) وعلى  وطنيتين،) صحيفتين  في  الترشيحات،) إليداع  أجل  آخر 
التشغيل العمومي)»www.emploi-public.ma«)وعلى املوقع اإللكتروني)
،)www.finances.gov.ma(  لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)
املبــــاشـــــرة غيـــــر  والضــرائــب  الجمـــــارك  إلدارة  اإللكترونــــــي   واملـوقـــع 
الوسائل) بكل  ونشره  تعميمه  يمكن  كما  (،)www.douane.gov.ma(

األخرى املتاحة.

املادة)3

يجب على املترشحين أن يقوموا بتسجيل طلباتهم عبر البرمجية)
املعلوماتية املعدة لهذا الغرض عبر املوقع اإللكتروني إلدارة الجمارك)
والضرائب غير املباشرة مع تحميل الوثائق املطلوبة لهذه املباراة على)

البرمجية املشار إليها أعاله.

املادة)4

على) ســواء) القـــرار،) هـــذا  فـــي  املذكـــورة  املباريــات  تنظيم  يمكــن 
6)من املرسوم) الصعيد املركزي أو الالممركز وفق مقتضيات املادة)
املشار إليه أعاله رقم)2.11.621)الصادر في)28)من ذي الحجة)1432 

)25)نوفمبر)2011(.

املادة)5

)03()أعضاء،)على األقل،)من بينهم) تتألف لجنة املباراة من ثالثة)
رئيس،)يعينون بقرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من بين)
أطر ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة املتبارى بشأنها يتم اختيارهم)
في) لديهم  املتوفرة  واملهنية  العلمية  واملؤهالت  الكفاءات  على  بناء)

التخصصات املطلوبة.

آخرين من خارج) أن تضم اللجنة أعضاء) ويمكن عند االقتضاء)
اإلدارة يتم اختيارهم بناء)على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه من خبرة)

في مواد االختبارات.
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املادة)6

على) أعضاء،) ()03( تتألف كل لجنة أو لجان الحراسة من ثالثة)

واملالية) االقتصاد  لوزير  بقرار  يعينون  رئيس،) بينهم  من  األقل،)

وإصالح اإلدارة.

املادة)7

تشتمل املباريات املنصوص عليها في هذا القرار،)على اختبار كتابي)

تحدد مددها ومعامالتها وفق) واختبار في الرياضة واختبار شفوي،)

الجدول التالي):

املع ملاملد4االجتب رالدرآة

درجة مهندس الدولة للجمارك من الدرجة األولى ودرجة مهندس)

معماري للجمارك من الدرجة األولى؛

الجمارك) ومفتش  الرابعة  الدرجة  من  الجمارك  مفتش  درجة 

من الدرجة الثالثة ومفتش الجمارك من الدرجة الثانية ومفتش)

الجمارك من الدرجة األولى؛)

درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة؛

اختبار كتابي:)يشتمل على أسئلة ذات اختيارات متعددة أو سؤال أو أسئلة تتعلق)

باملهام والوظائف املرتبطة بالدرجة املتبارى بشأنها أو لها عالقة بالتخصصات)

املطلوبة أو بمواضيع اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية.

3ساعتان

تحدد)اختبار في الرياضة. رياضية  تمارين  على  يشتمل 

نوعيتها وكيفية تقييمها في قرار فتح)

املباراة.

1

اختبار شفوي):)تناقش فيه لجنة املباراة مع املترشح مواضيع مختلفة أو أسئلة)

في التخصص املطلوب بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة املهام أو الوظائف)

املرتبطة بالدرجة املتبارى بشأنها.

2ما بين)20)و30)دقيقة.

درجة ضابط الجمارك من الدرجة الرابعة وضابط الجمارك من)

الدرجة الثالثة وضابط الجمارك من الدرجة الثانية)؛

درجة حارس الجمارك من الدرجة الثالثة.

يشتمل على أسئلة ذات اختيارات متعددة أو سؤال أو أسئلة) (: اختبار كتابي)

عالقة) لها  أو  بشأنها  املتبارى  بالدرجة  املرتبطة  والوظائف  باملهام  تتعلق 

بالتخصصات املطلوبة أو بمواضيع اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية.

2ساعتان.

تحدد)اختبار في الرياضة. رياضية  تمارين  على  يشتمل 

نوعيتها وكيفية تقييمها في قرار فتح)

املباراة.

3

اختبار شفوي:)تناقش فيه لجنة املباراة مع املترشح مواضيع مختلفة أو أسئلة)

في التخصص املطلوب بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة املهام أو الوظائف)

املرتبطة بالدرجة املتبارى بشأنها.

3ما بين)20)و30)دقيقة.

ويراعى في األسئلة املطروحة في إطار هذه االختبارات حاجيات)

باالعتبار) األخذ  مع  املطلوبة،) والكفاءات  التخصصات  من  اإلدارة 

متطلبات) وكذا  املعنية  الدرجة  لولوج  املطلوب  العلمي  املستوى 

ممارسة املهام والوظائف املرتبطة بها.

ويحرر االختبار باللغة العربية أو الفرنسية حسب طبيعة األسئلة)

املطروحة.

املادة)8

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح بين)0)و20.

ال يقبل الجتياز اختبار الرياضة إال املترشح الحاصل على نقطة)

على) واملتوفر  الكتابي  االختبار  في  األقل  على  (20 على) (12 تساوي)

الشروط الصحية املطلوبة الجتياز اختبار الرياضة.

نقطة) على  الحاصل،) املترشح  الشفوي  االختبار  يتأهل الجتياز 

تساوي)10)على)20)على األقل في اختبار الرياضة.

املادة)9 

كل مترشح) في شأنها،) املتبارى  املناصب  في حدود  ناجحا،) يعتبر 
حاصل على معدل إجمالي في االختبار الكتابي والرياضة واالختبار)
الشفوي يساوي)12)على)20)على األقل،)دون الحصول على نقطة أقل)

من)8)على)20)في االختبار الشفوي.

املادة)10

تحصر لجنة املباراة الئحة املترشحين الناجحين والئحة االنتظار،)
االستحقاق،) حسب  مرتبين  شأنها،) في  املتبارى  املناصب  حدود  في 
 20 12)على) من بين املترشحين الحاصلين على معدل عام ال يقل عن)
املادة) مقتضيات  مراعاة  مع  اقصائية،) نقطة  على  الحصول  دون 
من (28 الصادر في) (2.11.621 من املرسوم السالف الذكر رقم) (12 

ذي الحجة)1432 )25)نوفمبر)2011(.

وعند) للمباراة،) النهائية  النتائج  فيه  تثبت  اللجنة محضرا  تضع 
االقتضاء)الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء)إجراء)املباراة واإلجراءات)

املتخذة في شأنها.

املادة)11

وجوبا،) بما فيها الئحة االنتظار،) تنشر النتائج النهائية للمباراة،)
على بوابة التشغيل العمومي) أعاله،) (10 مع مراعاة مقتضيات املادة)
لــــوزارة) اإللـكتــرونـــــي  املـــوقــــع  وعلــى  (»www.emploi-public.ma«
()www.finances.gov.ma( اإلدارة) وإصــــالح  واملاليـــــة  االقتصـــــاد 
املباشرة غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  اإللكتروني  املوقع   وعلى 

.)www.douane(gov.ma(

املادة)12

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من جمادى األولى)1442 )29)ديسمبر)2020(.
اإلمضاء : محمد بنشعبون.


