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أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق الرابطة بين تقاطع الطريقين
اإلقليميين  4018و  4020وشارع طارق بن زياد بعمالة الصخيرات -
تمارة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض ..........................

ق ـرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي رقم  3079.20صادر في  21من ربيع اآلخر 1442
( 7ديسمبر )2020بتفويض اإلمضاء.......................................................

صفحة

تعيين آمرين مساعدين بالصرف.

مرسوم رقم  2.21.08صادر في  24من جمادى األولى  8( 1442يناير)2021
بتعيين آمربالصرف ونائب عنه................................................................

مرسوم رقم  2.20.497صادرفي  8جمادى اآلخرة  22( 1442يناير )2021بتتميم
ملحق املرسوم رقم  2.17.325الصادرفي  8شوال  3( 1438يوليو)2017
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة -
الدارالبيضاء............................................................................................

عدد 14 - 6956خآلا ىدامج 14ج (2( 14اني ((28 (28

939

تفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3117.20صادر في  2جمادى األولى  17( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة
املمنوحة له سابقا بإقليم الجديدة..........................................................

967

إقليم الحسيمة - .إحداث وتحديد مناطق للتحفيظ الجماعي.

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  3072.20صادر في
 27من صفر 15( 1442أكتوبر )2020بتفويض اإلمضاء ......................

942

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  3032.20صادر في
 17من ربيع اآلخر 3( 1442ديسمبر )2020بتفويض اإلمضاء................

942

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  3139.20صادر في فاتح
جمادى األولى  16( 1442ديسمبر  )2020بتفويض اإلمضاء واملصادقة
على الصفقات..........................................................................................

943

ق ـرار لوزير الصحة رقم  3042.20صادر في  27من ربيع األول 1442
( 13نوفمبر )2020بتفويض اإلمضاء......................................................

944

ق ـرار لوزير الصحة رقم  3043.20صادر في  27من ربيع األول 1442
( 13نوفمبر )2020بتفويض اإلمضاء......................................................

944

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3141.20صادرفي  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر )2020يق�ضي
بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة زاوية سيدي
عبد القادربقيادة بني حذيفة بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة....... .

967

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3142.20صادر في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة اربعاء
تاوريرت بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة......

968

ق ـرار لوزير الصحة رقم  3044.20صادر في  27من ربيع األول 1442
( 13نوفمبر )2020بتفويض اإلمضاء......................................................

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3143.20صادر في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة شقران
بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.....................

968

945

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  3030.20صادر في  21من
ربيع اآلخر  7( 1442ديسمبر  )2020بتغيير القرار رقم 2831.20
الصادر في  24من ربيع األول  10( 1442نوفمبر  )2020بتفويض
املصادقة على الصفقات..........................................................................

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3144.20صادر في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة بني حذيفة
بقيادة بني حذيفة بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة...........................

969

945

قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي رقم  3033.20صادر في  21من ربيع اآلخر 1442
( 7ديسمبر )2020بتفويض اإلمضاء.......................................................

946

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3145.20صادر في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة سيدي
بوتميم بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست بإقليم الحسيمة...........

969

عدد 14 - 6956خآلا ىدامج 14ج (2( 14اني ((28 (28

الجريدة الرسمية
صفحة

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3146.20صادر في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة امرابطن
بقيادة امرابطن بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة............................. .

970

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3147.20صادر في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة سيدي
بوزينب بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست بإقليم الحسيمة................

970

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3148.20صادر في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة النكور
بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة..................................

970

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3149.20صادر في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة بني ابشير
بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست بإقليم الحسيمة.......................

971

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3150.20صادر في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة بني عمارت
بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست بإقليم الحسيمة.............................

971

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3151.20صادر في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي بجماعة تيفروين
بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة..................................

972

إقليما  العرائش وتطوان - .التخلي عن ملكية قطع أرضية
حبسية.
مقرر لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  3160.20صادر في
 8جمادى األولى  23( 1442ديسمبر  )2020بالتخلي عن ملكية القطع
األرضية الحبسية الالزمة لبناء سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان....

972

اعتماد لتسويق البذور واألغراس.
قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  3251.20صادرفي  14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر)2020
باعتماد شركــة « »SYNGENTA MAROCلتسويق البذور املعتمدة
للحبوب الخريفية والذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية
والنباتات الزيتية والشمندر الصناعي والعلفي والبذور النموذجية
للخضر......................................................................................................

979

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  3252.20صادرفي  14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر)2020

باعتماد شركــة »«INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE BERANA
لتسويق البذور املعتمدة للقطاني الغذائية والبذور النموذجية للخضر.

980

931
صفحة

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  3253.20صادرفي  14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر)2020
باعتماد شركــة « »AGROSEMلتسويق البذور املعتمدة للذرة الصفراء
والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية والبذور
النموذجية للخضرواألغراس املعتمدة للبطاطس...................................

981

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  3254.20صادرفي  14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر)2020
باعتماد مشتل « »VITA KECHلتسويق األغراس املعتمدة للزيتون
والتين والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة....................... .

982

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  3255.20صادرفي  14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر)2020
باعتماد شركــة « »HYDRAPROلتسويق البذور املعتمدة للقطاني
العلفية والبذور النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة للزيتون
والكروم والتين والتين الشوكي والرمان والتفاحيات والبذور واألغراس
املعتمدة للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان..................

983

إقليم الدريوش - .إجراء بحث عن املنافع واملضار إلنشاء
مستودعات مزدوجة للمتفجرات.
قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  101.21صادر في  24من جمادى
األولى  8( 1442يناير  )2021بإجراء بحث عن املنافع واملضار بالجماعة
القروية أوالد بوبكر ،قيادة أوالد بوبكر ،إقليم الدريوش ،إلنشاء أربعة
مستودعات مزدوجة للمتفجرات دائمة ،من النوع السطحي محاط
كل واحد منها بشرافة من تراب ،ومستودع مزدوج للمفجرات دائم من
النوع السطحي محاط بشرافة من تراب..................................................

984

املعادالت بين الشهادات.
قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3002.20
صادر في  17من ربيع اآلخر  3( 1442ديسمبر  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من 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 3003.20
صادر في  17من ربيع اآلخر  3( 1442ديسمبر  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من 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 3004.20
صادر في  17من ربيع اآلخر  3( 1442ديسمبر  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية..................................................

986

932

الجريدة الرسمية
صفحة

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3005.20
صادر في  17من ربيع اآلخر  3( 1442ديسمبر  )2020بتتميم القرار
رقم  2797.95الصادرفي  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر)1995
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة
من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية..................................................

نظام موظفي اإلدارات العامة

صفحة

نصوص خاصة
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وزارة الداخلية.
قرار لوزير الداخلية رقم  3293.20صادر في  15من جمادى األولى 1442
( 30ديسمبر  )2020بتغيير وتتميم قرار وزير الداخلية رقم 1360.16
بتاريخ  27من رجب  5( 1437ماي  )2016بتحديد شروط وإجراءات
وبرامج مباريات التوظيف في املناصب العمومية بالجماعات الترابية.....

الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي - .تعيين
ممثلي اإلدارة واملركزيات النقابية في املجلس اإلداري.
مقرر لرئيس الحكومة رقم  3.94.20صادر في  3جمادى األولى 1442
( 18ديسمبر  )2020بتغيير مقرر رئيس الحكومة رقم  3.01.19بتاريخ
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وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

 10جمادى األولى  17( 1440يناير )2019بتعيين ممثلي اإلدارة واملركزيات
النقابية في املجلس اإلداري للصندوق الوطني ملنظمات االحتياط
االجتماعي.........................................................................................................
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  3261.20صادر في
 14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر  )2020بتحديد كيفيات
تنظيم مباريات التوظيف في درجات هيئة موظفي إدارة الجمارك
والضرائب غيراملباشرة.............................................................................

990

الجريدة الرسمية

عدد 14 - 6956خآلا ىدامج 14ج (2( 14اني ((28 (28

933

نصوص عامة
قرارلرئيس الحكومة رقم  3.01.21صادرفي  24من جمادى األولى 1442
( 8يناير   )2021بتغيير قرار رئيس الحكومة رقم 3.267.17
الصادر في  7ذي القعدة   31( 1438يوليو  )2017بتعيين
أعضاء لجنة العرائض.
رئيس الحكومة ،
بعد االطالع على قرار رئيس الحكومة رقم  3.267.17الصادر في
 7ذي القعدة  31( 1438يوليو  )2017بتعيين 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 عمراالزمي االدري�سي ،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�سي ؛
« -السيد بنسالم أوديجا»................................................................ ،
(الباقي ال تغييرفيه).

قرار مشترك لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير 
الصناعة والتجارة  واالقتصاد  األخضر  والرقمي ووزير 
الشغل واإلدماج املنهي رقم  182.21صادر في  7جمادى
األولى  22( 1442ديسمبر )2020بتمديد األجل املحدد  في
الفقرة األولى من املادة السابعة من املرسوم رقم 2.20.877
بتاريخ  24من ربيع اآلخر  10( 1442ديسمبر  )2020بتطبيق
املرسوم بقانون رقم  2.20.605بتاريخ  26من محرم 1442
( 15سبتمبر  )2020بسن تدابير استثنائية لفائدة  بعض
املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء املؤمنين لدى الصندوق ،املتضررين
من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا  «كوفيد،»19-
فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه واأللعاب.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
ووزيرالشغل واإلدماج املنهي،
بناء على املرسوم رقم  2.20.877الصادر في 24من ربيع اآلخر 1442
( 10ديسمبر  )2020بتطبيق املرسوم بقانون رقم  2.20.605بتاريخ
 26من محرم  15( 1442سبتمبر  )2020بسن تدابير استثنائية لفائدة
بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين
واألشخاص غير األجراء املؤمنين لدى الصندوق ،املتضررين من
تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد ،»19-فيما يتعلق
بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه واأللعاب ،والسيما الفقرة األولى
من املادة السابعة منه،
قرروا ما يلي :

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  8( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات الفقرة األولى من املادة السابعة من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  ،2.20.877الصادر في  24من ربيع اآلخر 1442
( 10ديسمبر   )2020يمدد ،إلى غاية  31يناير  ،2021األجل املحدد في
الفقرة املذكورة ،بالنسبة ألشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.2020
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7جمادى األولى  22( 1442ديسمبر.)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وزيرالصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضروالرقمي،

وزيرالشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

اإلمضاء  :محمد أمكراز.

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  148.21صادر في
 7جمادى اآلخرة  21( 1442يناير  )2021بتغييرالقراراملشترك
لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير 
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1368.20الصادر في
 4شوال  27( 1441ماي  )2020القا�ضي بتطبيق تدبير وقائي  
نهائي على واردات صفائح الصلب املدرفلة بالحرارة.
وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار املشترك لوزير الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  1368.20الصادر في  4شوال  27( 1441ماي  )2020القا�ضي
بتطبيق تدبير وقائي نهائي على واردات صفائح الصلب املدرفلة
بالحرارة كما تم تغييره،
قررا ما يلي :
املادة األولى
ينسخ ويعوض امللحق املرفق بالقرار املشترك املشار إليه أعاله
رقم  1368.20 الصادر في  4شوال  27( 1441ماي  )2020بامللحق
املرفق بهذا القرار املشترك.
املادة الثانية
ال يطبق الرسم اإلضافي ،املنصوص عليه في القرار املشترك
رقم  1368.20املشار إليه أعاله ،على الواردات ذات املنشأ الهندي
التي تثبت سندات نقلها ،املحررة قبل دخول هذا القرار املشترك حيز
التنفيذ ،أن البضائع املشمولة بتلك السندات كانت منذ تصديرها
موجهة مباشرة وبصفة حصرية إلى املغرب.

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  7جمادى اآلخرة  21( 1442يناير .)2021
وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضروالرقمي،
اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

*
* *
امللحق
الئحة الدول النامية املعفاة من الرسم اإلضافي النهائي
على واردات صفائح الصلب املدرفلة بالحرارة
جنوب أفريقيا ،ألبانيا ،أنغوال ،أنتيغوا وباربودا ،اململكة
العربية السعودية ،األرجنتين ،أرمينيا ،مملكة البحرين ،بنغالديش،
بربادوس ،بليز ،البنين ،بوليفيا ،بوتسوانا ،البرازيل ،بروناي دار
السالم ،بوركينافاسو ،بوروندي ،كمبوديا ،الكاميرون ،الرأس
األخضر ،الشيلي ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،ساحل العاج،
كوبا ،جيبوتي ،دومينيكا ،السلفادور ،اإلمارات العربية املتحدة،
اإلكوادور ،جمهورية مقدونيا الشمالية ،فيجي ،الغابون ،غامبيا،
جورجيا ،غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا بيساو ،غيانا،
هايتي ،هندوراس ،جزر سليمان ،اندونيسيا ،جامايكا ،األردن،
كازخستان ،كينيا ،الكويت ،ليسوتو ،مدغشقر ،ماليزيا ،املاالوي،
جزر املالديف ،مالي ،موريشيوس ،موريتانيا ،املكسيك ،جمهورية
مولدوفا ،منغوليا ،الجبل األسود ،املوزامبيق ،ميانمار ،ناميبيا،
النيبال ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجيريا ،عمان ،أوغندا ،باكستان،
البنما ،بابوا غينيا الجديدة ،باراغواي ،بيرو ،الفلبين ،قطر ،جمهورية
أفريقيا الوسطى ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جمهورية الو
الديمقراطية الشعبية ،الجمهورية الدومنيكية ،جمهورية خير غيز،
رواندا ،سانت لوسيا ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت فنسنت وجزر
غرينادين ،ساموا ،السنغال ،سيراليون ،سنغافورة ،سريالنكا،
سورينام ،ايسواتيني ،طاجيكستان ،تنزانيا ،التشاد ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،األوروغواي ،فانواتو ،جمهورية فنزويال
البوليفارية ،فيتنام ،اليمن ،زامبيا وزيمبابوي.
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مرسوم رقم  2.21.08صادرفي  24من جمادى األولى 1442
( 8يناير )2021 بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه

املادة الرابعة
ينشــر هــذا املرســوم بالجري ــدة الرسميــة ويعمــل بــه ابتــداء مــن
فاتح يناير .2021

رئيس الحكومة،

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

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

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

( 19أبريل  )2017بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما باملرسوم رقم  2.00.644بتاريخ  4شعبان 1421
(فاتح نوفمبر  )2000خصوصا الفصول  64و  65و  66منه ؛

مرسوم رقم  2.21.09صادر في  24من جمادى األولى 1442
( 8يناير )2021 بتغيير املرسوم رقم  2.20.798الصادر في
 17من ربيع األول  3( 1442نوفمبر  )2020بتعيين آمر بالصرف
ونائب عنه.

وعلى املرسوم رقم  2.99.1024الصادر في  13من شعبان 1420
( 22نوفمبر  )1999بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل
التشكيالت االستشفائية للقوات املسلحة امللكية،

رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.20.798الصادر في  17من ربيع
األول  3( 1442نوفمبر  )2020بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه،

رسم ما يلي :

رسم ما يلي :

املـادة األولـى

املـادة األولـى

يعين الطبيب الكولونيل منتصر مجاهد آمرا بالصرف لتنفيذ
العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية املركز الطبي الجراحي
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.

تغير على النحو التالي املادة الثانية من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.20.798بتاريخ  17من ربيع األول  3( 1442نوفمبر : )2020
«املادة الثانية - .إذا تغيب الطبيب الكولونيل املصطفى بنعبو
«أو عاقه عائق ناب عنه املمون العسكري من الدرجة الثالثة كمال
«رشدي».
املادة الثانية

املادة الثالثة
املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها في املادة األولى هو
املحاسب املعين من طرف وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
وفقا ملقتضيات الفصل  65من املرسوم امللكي املشار إليه أعاله
رقم  330.66بتاريخ  10محرم  21( 1387أبريل .)1967

ينشــر هــذا املرســوم بالجري ــدة الرسميــة ويعمــل بــه ابتــداء مــن
 4يناير .2021
وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  8( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

الجريدة الرسمية
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مرسوم رقم  2.20.497صادرفي  8جمادى اآلخرة  22( 1442يناير  )2021بتتميم ملحق املرسوم رقم  2.17.325الصادرفي
 8شوال  3( 1438يوليو  )2017القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة  -الدارالبيضاء
رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.17.325الصادر في  8شوال  3( 1438يوليو  )2017القا�ضي 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  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
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  7ديسمبر  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  2.17.325الصادر في  8شوال 1438
( 3يوليو .)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  8جمادى اآلخرة  22( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

الجريدة الرسمية
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ملحق املرسوم رقم  2.20.497الصادرفي  8جمادى اآلخرة  22( 1442يناير )2021
بتتميم ملحق املرسوم رقم  2.17.325الصادرفي  8شوال  3( 1438يوليو )2017
القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة  -الدارالبيضاء
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.957صادر في  8جمادى اآلخرة  22( 1442يناير  )2021بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق
الرابطة بين تقاطع الطريقين اإلقليميين  4018و  4020وشارع طارق بن زياد بعمالة الصخيرات  -تمارة وبنزع ملكية
القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى البحث اإلداري املباشر من  31ماي إلى  28يوليو  2017بمكاتب جماعتي تمارة ومرس الخير بعمالة الصخيرات -
تمارة ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق الرابطة بين تقاطع الطريقين اإلقليميين  4018و  4020وشارع 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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أرقام
القطع
األرضية

مراجعها
العقارية

أسماء املالك أو املفروض أنهم كذلك وعناوينهم
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جماعة

املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  8جمادى اآلخرة  22( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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الجريدة الرسمية

قرارلوزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء رقم  3072.20صادر
في  27من صفر  15( 1442أكتوبر  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.201الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد امين علمي ،رئيس مصلحة شبكات مصالح
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
األعوان املياومين واألوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات
داخل املغرب في إطار االختصاصات املوكلة لنفس املصلحة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من صفر  15( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

قرارلوزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء رقم  3032.20صادر
في  17من ربيع اآلخر  3( 1442ديسمبر  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.201الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد زكرياء النيار ،املهندس الرئيس من الدرجة
األولى ،رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد سيدي عبو بإقليم تاونات،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء على الوثائق الخاصة باملصالح التابعة له واملتعلقة بالتصرفات
اإلدارية التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :
 تدبير شؤون األعوان املياومين واملوسميين ما عدا فيما يخصالتوظيف والتسريح ؛
األوامر الصادرة للموظفين التابعين لإلعداد املؤقت لورش سدسيدي عبو بإقليم تاونات للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛
 تدبيرشؤون املوظفين وذلك فيما يخص :* اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛
* ملفات إصابات العمل ؛
* التعويضات العائلية ؛
* إنزال العقوبات من الدرجة األولى للموظفين (اإلنذاروالتوبيخ) ؛
* األمرباالقتطاع من األجربسبب الغياب غيراملبرر ؛
* التنقيط والشواهد اإلدارية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من ربيع اآلخر  3( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  3139.20صادر
في فاتح جمادى األولى  16( 1442ديسمبر  )2020بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات ،كما
وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.201الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبري ــل  )2017املتعلق باختصــاصــات وزيــر التجهيـز والنقــل
واللوجيستيك واملاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الـله إسماعلي ،مدير الشؤون التقنية
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 الكشوفاتالحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000
درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابيةالنهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق  20.000.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفاتالحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000
درهم.
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املادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد اللـه إسماعلي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء على الوثائق والتصرفات
اإلدارية التالية ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية :
 شواهد تكييف وتصنيف مقاوالت ومختبرات البناء واألشغالالعمومية وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛
 شواهد إنزال مقاوالت ومختبرات البناء واألشغال العمومية إلىاملراتب 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 واإللغاءاملتعلقة بفتح واستغالل املؤسسات املضرة وغيراملالئمة والخطيرة
من الدرجة األولى الالزمة إلنجاز مشاريع االستثمار التي يفوق
مبلغها  200مليون درهم ؛
 قرارات وبطاقات التكليف بتفتيش املؤسسات املضرة وغيراملالئمة أو الخطيرة ؛
 مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئاتالستالم ومراقبة املصاعد وحامالت األثقال املكلف شخص
بمرافقتها ؛
 األوامر الصادرة ملوظفي مديرية الشؤون التقنية والعالقات معاملهنة للقيام بمأموريات داخل املغرب.
املادة الثالثة
إذا تغيب السيد عبد اللـه إسماعلي أو عاقه عائق ناب عنه السيد
نور الدين سلمي ،رئيس قسم العالقات مع املهنة بمديرية الشؤون
التقنية والعالقات مع املهنة وذلك فيما يخص اإلمضاء على األوامر
الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل املغرب.
املادة الرابعة
ينسخ القرار رقم  2075.20الصادر في  15من ذي القعدة 1441
( 7يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى األولى  16( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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الجريدة الرسمية

ق ــرارلوزير الصحة رقم  3042.20صادرفي  27من ربيع األول 1442
( 13نوفمبر )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالصحة،
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املادة الرابعة
إذا تغيب السيد عادل زنيبر باش أو عاقه عائق ناب عنه السيد
زكرياء الشيكي ،رئيس مصلحة املوظفين اإلداريين بمديرية املوارد
البشرية.

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

املادة الخامسة

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

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3554.19
الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

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

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

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق 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.

اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

ق ــرارلوزير الصحة رقم  3043.20صادرفي  27من ربيع األول 1442
( 13نوفمبر )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1441
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق 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 األوامر
بصرف االعتمادات املخصصة لخوالة النفقات رقم 3257.37.18
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
زكرياء الشيكي ،رئيس مصلحة املوظفين اإلداريين بمديرية املوارد
البشرية.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3555.19
الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  27من ربيع األول  13( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

ق ــرارلوزير الصحة رقم  3044.20صادرفي  27من ربيع األول 1442
( 13نوفمبر )2020بتفويض اإلمضاء

وزيرالصحة،
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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
املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية التجهيزات والصيانة بما في ذلك
األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد محمد العم اإلمضاء أو التأشير نيابة
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
السفريوي ،رئيسة قسم املمتلكات والبرمجة بمديرية التجهيزات
والصيانة.
املادة الرابعة

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

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1510.20
الصادر في  16من شوال  8( 1441يونيو  )2020بتفويض اإلمضاء.

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

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

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

قرار لوزير  األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  3030.20صادر
في  21من ربيع اآلخر   7( 1442ديسمبر  )2020بتغيير
القرار رقم  2831.20الصادر في  24من ربيع األول 1442
( 10نوفمبر  )2020بتفويض املصادقة على الصفقات.

وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بعد االطالع على القرار رقم  2831.20الصادر في  24من ربيع
األول  10( 1442نوفمبر  )2020بتفويض املصادقة على الصفقات ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.17.194الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
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قرارلوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي رقم  3033.20صادر في  21من ربيع اآلخر  1442
( 7ديسمبر  )2020بتفويض اإلمضاء.

قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2831.20بتاريخ  24من ربيع األول  10( 1442نوفمبر : )2020
«املادة األولى - .يفوض إلى املندوبين الجهويين للشؤون اإلسالمية
« .............................ما عدا الصفقات التي يفوق مبلغها عشرة ماليين
«( )10.000.000درهم.
«املفوض إليهم  -السادة :
« .................................... -؛
« -محمد هجا ،املندوب الجهوي للشؤون اإلسالمية لجهة درعة -
«تافياللت ؛

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.949الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،
قـررت ما يلي :

« -الحاج عبد الرحمن طلحي ،املندوب الجهوي للشؤون اإلسالمية
«لجهة سوس  -ماسة ؛
« -محمد البقالي ،املندوب الجهوي للشؤون اإلسالمية لجهة كلميم -
«واد نون ؛
« .................................... -؛
« .................................... -؛
(الباقي ال تغييرفيه).

املادة األولى
يفوض إلى السيد هشام عبد العزيز مومني ،مدير املالحة الجوية
املدنية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على الوثائق
والتصرفات اإلدارية املتعلقة باختصاصات مديرية املالحة الجوية
املدنية املنصوص عليها في املادة  17من املرسوم رقم 2.06.472
الصادر في  2شعبان  4( 1429أغسطس  )2008بتحديد اختصاصات
وتنظيم وزارة التجهيز والنقل ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
كما يفوض إلى السيد هشام عبد العزيز مومني اإلمضاء على
الوثائق التالية :

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 -قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  7( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

 مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجةعن إنجازأشغال املطارات ؛
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 قرارات االقتناء بالترا�ضي املعروضة على توقيع وزير االقتصادواملالية وإصالح اإلدارة التي ال يفوق مبلغها  2.500.000درهم ؛

 املصادقة على امللفات التقنية الخاصة بتجهيزات الطيراناملدني ؛

 -قرارات إيداع تعويضات نزع امللكية وقرارات رفع اليد عنها.

 -منح رموز عناوين املركبات الهوائية ؛

املادة الثانية

 تخصيص الترددات في مجال الطيران املدني والبت في حالةتداخل هذه الترددات ؛

إذا تغيب السيد هشام عبد العزيز مومني أو عاقه عائق ناب عنه
كل من :

 املصادقة على ملف مراقبة تجهيزات الطيران املدني خاللالرحلة ؛

• السيد نبيل مصالي ،رئيس قسم التجهيزات األساسية للمطارات
بمديرية املالحة الجوية املدنية وذلك فيما يخص :

 إعداد ونشر املعلومات املرتبطة باستغالل املطار وبالحركةالجوية.

 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 األضرارالالحقة باملباني واألغراس الناتجةعن إنجازأشغال 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 ؛

• السيد محمد كرارة ،رئيس قسم استغالل املطارات وذلك فيما
يخص :
 املصادقة على برامج ودالئل ومساطر أمن الطيران املدنيباملطارات والشركات الجوية وكل هيئة معنية أو مكلفة بأمن
الطيران املدني ؛
 القبول والتصديق على برامج التكوين في مجال سالمة املطاراتواملناولة األرضية وكذا أمن الطيران املدني ؛
 تسليم شهادات األهلية لألعوان املكلفين باإلجراءات األمنيةباملطارات ؛
 إعداد ونشر املساطر وإجراءات استغالل املطارات لدى املصالحاملختصة ؛
 املصادقة على مخطط الطوارئ باملطارات.• السيد إسماعيل السراج ،رئيس مصلحة صالحية الطيران وذلك
فيما يخص :

 -منح سجل مراقبي املالحة الجوية املدنية ؛

 -منح شهادات تسجيل املركبات الهوائية ؛

 -املصادقة على مساطراالقتراب البصري واالقتراب اآللي ؛

 منح وتجديد شهادة صالحية الطيران وشهادة الحد من ضجيجاملركبات الهوائية املسجلة في دفترالتسجيل املغربي ؛

 -املصادقة على برامج صيانة أجهزة الطيران املدني ؛

 -التصديق على مرتفقي الطيران املدني باملغرب ؛

 البت في طلبات الترخيص ملحطات الترددات الخاصة باملركباتالهوائية ؛

 منح شواهد التسجيل والشطب واإليجار واالستئجار والرهنونقل امللكية الخاصة باملركبات الهوائية ؛

 -املصادقة على دراسات السالمة ؛

 -املصادقة على التغييرات على املركبات الهوائية ؛
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 املصادقة على دليل املستغل ومؤسسات صيانة املركباتالهوائية ؛
 منح دفتراملحرك والطائرة ودفترالطريق ؛ الترخيص ملؤسسات صيانة املركبات الهوائية ؛ املصادقة على دليل االستغالل الخاص بمقاوالت النقل الجويالتجاري وشركات النقل بناء على الطلب وشركات العمل الجوي ؛
 الترخيص واالعتماد الفني ملقاوالت النقل الجوي التجاريوشركات النقل بناء على الطلب وشركات العمل الجوي
والتصديق عليها ؛
 منح الرخص الخاصة بالطيران ؛ منح وتجديد الشهادات التقنية لالستغالل وتعديلها ؛ -منح رخص إيجارواستئجاراملركبات الهوائية.

• السيد احساين اعراب ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى وذلك
فيما يخص :
 منح وتجديد سندات املالحة الجوية ملستخدمي الطيران املدنيواملصادقة عليها.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  7( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :نادية فتاح.

ق ــرارلوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي رقم  3079.20صادر في  21من ربيع اآلخر  1442
( 7ديسمبر  )2020بتفويض اإلمضاء.
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وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.949الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،
قررت ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة عائشة فرحان ،مديرة االستراتيجية والتعاون
بقطاع السياحة بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على
األوامر بصرف وتحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات
واالعتمادات وااللتزامات الخاصة بمديرية االستراتيجية والتعاون
املفتوحة برسم ميزانية االستثمار والتسيير لنفس القطاع.
املادة الثانية
يفوض إلى السيدة عائشة فرحان اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية
االستراتيجية والتعاون بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين للقيام
بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثالثة

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

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  7( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :نادية فتاح.

الجريدة الرسمية
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قرارلوزير الصحة رقم  2918.20صادرفي  5ربيع األول  22( 1442أكتوبر  )2020بتعيين آمرين مساعدين بالصرف
ونواب عنهم
وزيرالصحة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر  17( 1441أكتوبر  )2019املتعلق 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 :
االختصاص الترابي
• جهة طنجة  -تطوان -
الحسيمة

اآلمرون املساعدون
بالصرف

النواب

املحاسبون
املكلفون
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املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية
التي يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  5ربيع األول  22( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
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قرارلوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  2994.20صادرفي  11من ربيع األول  28( 1442أكتوبر  )2020بتعيين آمرين
مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.413الصادر في  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو  )2020املتعلق باختصاصات وزير الطاقة
واملعادن والبيئة ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزير الطاقة واملعادن والبيئة 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 :

• جهة طنجة  -تطوان -
الحسيمة
• عمالة طنجة  -أصيلة
• أقليم فحص  -أنجرة
• إقليم وزان
• إقليم العرائش
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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  11من ربيع األول  28( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرارلوزير الثقافة والشباب والرياضة رقم  3040.20صادرفي  23من ربيع األول  9( 1442نوفمبر )2020بتعيين آمرين
مساعدين بالصرف ونواب عنهم

وزيرالثقافة والشباب والرياضة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.20.328الصادر في  30من شعبان  24( 1441أبريل  )2020املتعلق 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�صي 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 :
االختصاص الترابي
• جهة طنجة  -تطوان -
الحسيمة

اآلمرون املساعدون
بالصرف

النواب

املحاسبون
املكلفون
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املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية
والحساب الخصو�صي للخزينة التي يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع األول  9( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عثمان الفردوس.

قرارللمدير العام لألمن الوطني رقم  3031.20صادرفي فاتح ربيع اآلخر  17( 1442نوفمبر )2020بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونواب عنهم

املديرالعام لألمن الوطني،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.09.213الصادر في  8ربيع األول  23( 1431فبراير  )2010املتعلق باملديرية العامة لألمن الوطني
والنظام األسا�سي ملوظفي األمن الوطني ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

عدد 14 - 6956خآلا ىدامج 14ج (2( 14اني ((28 (28

الجريدة الرسمية

963

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
بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه
االعتمادات :
االختصاص الترابي
• جهة طنجة  -تطوان -
الحسيمة

اآلمرون املساعدون
بالصرف

النواب

املحاسبون
املكلفون
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املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية
التي يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر  17( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد اللطيف حمو�شي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3117.20صادرفي  2جمادى األولى  17( 1442ديسمبر )2020
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم الجديدة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى
اآلخرة  25( 1427يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.72.277
املشار إليه أعاله رقم  1.72.277الصادر في  22من ذي القعدة 1392
( 29ديسمبر  )1972؛
وعلى املرسوم رقم  2.80.778الصادر في  17من رجب 1402
( 12ماي  )1982بتحديد قائمة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي  
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  18سبتمبر  ،2019

قرر ما يلي :
املادة األولى
يسلم السيد عبد العزيز مجيدي القطعة الفالحية من أمالك
الدولة الخاصة مشاعة املحدثة بتجزئة البئر الجديد والواقعة
بتعاونية اإلصالح الزراعي «كلتة زمور» بجماعة لغديرة ،بإقليم
الجديدة ،املمنوحة سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.80.778الصادر في  17من رجب  12( 1402ماي .)1982
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2جمادى األولى  17( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3141.20صادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة زاوية سيدي عبد القادر بقيادة بني حذيفة
بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بن ــاء علــى الظهير الشـريف الص ــادر ف ــي  9رمض ــان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
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وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل األول منه ؛
وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة زاوية سيدي عبد القادر
خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  15سبتمبر ،2020
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قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة «اربعاء تاوريرت»
الكائنة بجماعة اربعاء تاوريرت بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني
ورياغل بإقليم الحسيمة.
املادة الثانية

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.

تحدد املنطقة املشار إليها في املادة األولى أعاله بلون أحمر في
التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر .)2020

املادة الثانية
تحدد املنطقة املشار إليها في املادة األولى أعاله بلون أحمر في
التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3142.20صادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة اربعاء تاوريرت بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة 
بني ورياغل بإقليم الحسيمة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3143.20صادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة شقران بقيادة أربعاء تاوريرت بدائرة بني
ورياغل بإقليم الحسيمة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل األول منه ؛
وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة شقران خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  4يونيو ،2018
قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة «شقران» الكائنة
بجماعة شقران بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني ورياغل بإقليم
الحسيمة.

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل األول منه ؛

املادة الثانية

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة اربعاء تاوريرت خالل
دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  16سبتمبر ،2020

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

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

والغابات رقم  3145.20صادر في  6جمادى األولى 1442

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

( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة سيدي بوتميم بقيادة سيدي بوتميم بدائرة 
تارجيست بإقليم الحسيمة.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3144.20صادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة بني حذيفة بقيادة بني حذيفة بدائرة بني
ورياغل بإقليم الحسيمة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل األول منه ؛

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل األول منه ؛
وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة سيدي بوتميم خالل
دورته العادية املنعقدة بتاريخ  4ماي ،2017
قرر ما يلي :

وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة بني حذيفة خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  17سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :

املادة األولى
تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة «سيدي بوتميم» الكائنة

املادة األولى

بجماعة سيدي بوتميم بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست بإقليم

تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة «بني حذيفة» الكائنة
بجماعة بني حذيفة بقيادة بني حذيفة بدائرة بني ورياغل بإقليم
الحسيمة.
املادة الثانية

الحسيمة.
املادة الثانية
تحدد املنطقة املشار إليها في املادة األولى أعاله بلون أحمر في

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

التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

و حرر بالرباط في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3146.20صادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة امرابطن بقيادة امرابطن بدائرة بني ورياغل
بإقليم الحسيمة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل األول منه ؛
وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة امرابطن خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  3سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة «امرابطن» الكائنة
بجماعة امرابطن بقيادة امرابطن بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.
املادة الثانية
تحدد املنطقة املشار إليها في املادة األولى أعاله بلون أحمر في
التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3147.20صادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة سيدي بوزينب بقيادة بني عمارت بدائرة 
تارجيست بإقليم الحسيمة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
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وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل األول منه ؛
وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة سيدي بوزينب خالل
دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  8سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة «سيدي بوزينب»
الكائنة بجماعة سيدي بوزينب بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست
بإقليم الحسيمة.
املادة الثانية
تحدد املنطقة املشار إليها في املادة األولى أعاله بلون أحمر في
التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3148.20صادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة النكور بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل
بإقليم الحسيمة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل األول منه ؛
وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة النكور خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  3ماي ،2019
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قرر ما يلي :
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املادة الثانية
املادة األولى

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

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

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

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

املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3149.20صادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة بني ابشير بقيادة  سيدي بوتميم بدائرة 
تارجيست بإقليم الحسيمة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل األول منه ؛
وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة بني ابشير خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  25يوليو ،2017
قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة «بني ابشير» الكائنة
بجماعة بني ابشير بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست بإقليم
الحسيمة.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3150.20صادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة بني عمارت بقيادة  بني عمارت بدائرة 
تارجيست بإقليم الحسيمة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل األول منه ؛
وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة بني عمارت خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  11سبتمبر ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة «بني عمارت» الكائنة
بجماعة بني عمارت بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست بإقليم
الحسيمة.
املادة الثانية
تحدد املنطقة املشار إليها في املادة األولى أعاله بلون أحمر في
التصميم املرفق بأصل هذا القرار.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3151.20صادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة تيفروين بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل
بإقليم الحسيمة.
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قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدث منطقة للتحفيظ الجماعي املدعوة «تيفروين» الكائنة
بجماعة تيفروين بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل بإقليم الحسيمة.
املادة الثانية

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

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

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل األول منه ؛
وبعد االطالع على محضر مجلس جماعة تيفروين خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  28أغسطس ،2020

املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  6جمادى األولى  21( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

مقرر لوزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء رقم  3160.20صادرفي  8جمادى األولى  23( 1442ديسمبر )2020بالتخلي
عن ملكية القطع األرضية الحبسية الالزمة لبناء سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.511الصادر في  13من ذي القعدة  20( 1434سبتمبر  )2013بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء
سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.867الصادر في  19من صفر ( 1437فاتح ديسمبر  )2015بإعالن تجديد املنفعة العامة القاضية
ببناء سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.1090الصادر في  13من جمادى األولى  9( 1441يناير  )2020بإعالن تجديد املنفعة العامة
القاضية ببناء سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان ؛
وبعد االطالع على البحث اإلداري الذي أجري فيما بين  6فبراير و  8أبريل  2019بجماعات  :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  1/5000املضافة إلى أصل هذا املقرر :

الجريدة الرسمية
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سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان
العقارات الحبسية
رقم
امللف

إسم وعنوان املالك أو املفروض أنه املالك

رقم
رقم
القطعة التصميم

الرسم العقاري

نوعية التربة

املساحة
هك آر

األغراس واملنشآت السطحية
س

النوعية

العدد
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سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان
العقارات الحبسية
رقم
امللف

إسم وعنوان املالك أو املفروض أنه املالك

رقم
رقم
القطعة التصميم

الرسم العقاري

نوعية التربة

املساحة
هك آر

األغراس واملنشآت السطحية
س

النوعية

العدد
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سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان
العقارات الحبسية
رقم
امللف

إسم وعنوان املالك أو املفروض أنه املالك

رقم
رقم
القطعة التصميم

الرسم العقاري

نوعية التربة

األغراس واملنشآت السطحية

املساحة
هك

آر

س

النوعية

العدد
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سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان
العقارات الحبسية
رقم
امللف

إسم وعنوان املالك أو املفروض أنه املالك

رقم
رقم
القطعة التصميم

الرسم العقاري

نوعية التربة

األغراس واملنشآت السطحية

املساحة
هك

آر

س

النوعية

العدد
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سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان
العقارات الحبسية
رقم
امللف

إسم وعنوان املالك أو املفروض أنه املالك

رقم
رقم
القطعة التصميم

الرسم العقاري

نوعية التربة

األغراس واملنشآت السطحية

املساحة
هك

آر

س

النوعية

العدد

978

الجريدة الرسمية
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سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان
العقارات الحبسية
رقم
امللف

إسم وعنوان املالك أو املفروض أنه املالك

رقم
رقم
القطعة التصميم

الرسم العقاري

نوعية التربة

األغراس واملنشآت السطحية

املساحة
هك

آر

س

النوعية

العدد
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سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان
العقارات الحبسية
رقم
امللف

إسم وعنوان املالك أو املفروض أنه املالك

رقم
رقم
القطعة التصميم

الرسم العقاري

نوعية التربة

املساحة
هك

آر

األغراس واملنشآت السطحية
س

النوعية

العدد

املادة الثانية - .ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8جمادى األولى  23( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  3251.20صادر في  14من جمادى األولى 1442
( 29ديسمبر  )2020باعتماد شركــة «»SYNGENTA MAROC
لتسويق البذور املعتمدة للحبوب الخريفية والذرة الصفراء
والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية
والشمندرالصناعي والعلفي والبذور النموذجية للخضر.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي رقم  431.77الصادر
في  8شوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الشمندر الصناعي
والعلفي ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  857.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية (الفصة
والبرسيم والنفل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  858.75الصادر في
 8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوار الشمس والقرطم
والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  859.75الصادر في
 8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء؛

980

الجريدة الرسمية

وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  862.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية (الفول
الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر فــي
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2197.13الصادر
فـي  2رمضان  11( 1434يوليو  )2013باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج بذور الحبوب الخريفية (القمح والشعير والخرطال
والسلت والتريتيكال واألرز) ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر
فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
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املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  3252.20صادر في  14من جمادى األولى 1442
( 29ديسمبر  )2020باعتماد شركــة «INDUSTRIELLE ET
» COMMERCIALE BERANAلتسويق البذور املعتمدة 
للقطاني الغذائية والبذور النموذجية للخضر.

املادة األولى
تعتمد شركة « ،»SYNGENTA MAROCالكائن مقرها االجتماعي
بـشارع مهدي بن بركة وزنقة أوجينية ،الطابق الثاني ،حي الرياض،
الرباط ،لتسويق البذور املعتمدة للحبوب الخريفية والذرة الصفراء
والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية والشمندر
الصناعي والعلفي والبذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »SYNGENTA MAROCأن تقدم التصريح
املنصوص عليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام
 431.77و 857.75و 858.75و 859.75و 862.75و 971.75و،2197.13
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي :
• آخرشهرديسمبرمن كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من
األغراس بالنسبة للحبوب الخريفية ؛
• شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة لألنواع األخرى
املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  862.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية (الفول
الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر فــي
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر
فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
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قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة »،«INDUSTRIELLE ET COMMERCIALLE BERANA
الكائن مقرها االجتماعي بزنقة ليل ،الدار البيضاء ،لتسويق البذور
املعتمدة للقطاني الغذائية والبذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة «INDUSTRIELLE ET COMMERCIALLE
» BERANAأن تقدم التصريح املنصوص عليه في املادة  2من القرارين
املشار إليهما أعاله ذوي الرقمين  862.75و ،971.75للمكتب الوطني
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  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  3253.20صادر في  14من جمادى األولى 1442
( 29ديسمبر  )2020باعتماد شركــة « »AGROSEMلتسويق
البذور املعتمدة للذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني
العلفية والنباتات الزيتية والبذور النموذجية للخضر 
واألغراس املعتمدة للبطاطس.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛
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وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  857.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية (الفصة
والبرسيم والنفل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  858.75الصادر في
 8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوار الشمس والقرطم
والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  859.75الصادر في
 8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  862.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية (الفول
الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر فــي
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  622.11الصادر في
 10من ربيع اآلخر  15( 1432مارس  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر
فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»AGROSEMالكائن مقرها ب  ،42زنقة أنيزي،
الدار البيضاء ،لتسويق البذور املعتمدة للذرة الصفراء والقطاني
الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية والبذور النموذجية
للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس.
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املادة الثانية
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تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛

املادة الثالثة

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2099.03الصــادر فـي
 8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر املشمش واللوز
والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
يجب على شركة « »AGROSEMأن تقدم التصريح املنصوص
عليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام 857.75
و 858.75و 859.75و 862.75و 971.75و ،622.11للمكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي :
• كل ستة أشهر بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس
بالنسبة للبطاطس ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  2110.05الصــادر فـي  21من رمضان  25( 1426أكتوبر )2005
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها
واعتمادها ؛

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

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  3548.13الصادر
فــي  27من صفر  31( 1435ديسمبر  )2013باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها؛

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

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر
فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :

املادة الرابعة

املادة الخامسة

املادة األولى

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  3254.20صادر في  14من جمادى األولى 1442
( 29ديسمبر  )2020باعتماد مشتل « »VITA KECHلتسويق
األغراس املعتمدة للزيتون والتين والبذور واألغراس املعتمدة 
للورديات ذات النواة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛

يعتمد مشتل « ،»VITA KECHالكائن مقره االجتماعي بدوار
ألواح ،سيدي غياث ،آيت أورير ،سيدي عبد هللا غياث ،إقليم الحوز،
لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والتين والبذور واألغراس
املعتمدة للورديات ذات النواة.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على مشتل « »VITA KECHأن يقدم التصريح املشار إليه
في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام 2099.03
و  2110.05و  ،3548.13للمكتب 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 ؛
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وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2099.03الصــادر
فـي  8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني

 بمشترياته ومبيعاته ومخزوناته من البذور واألغراس بالنسبةللورديات ذات النواة ؛

املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر املشمش

 -بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتين.

واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها) ومراقبتها
وتوضيبها واعتمادها ؛

املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة

وعلى قـرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2100.03الصادر
فــي  8شـوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  3255.20صادر في  14من جمادى األولى 1442
( 29ديسمبر  )2020باعتماد شركــة « »HYDRAPROلتسويق
البذور املعتمدة للقطاني العلفية والبذور النموذجية للخضر 
واألغراس املعتمدة للزيتون والكروم والتين والتين الشوكي
والرمان والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات
ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  857.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية (الفصة
والبرسيم والنفل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر فــي
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

رقم  2110.05الصــادر فـي  21من رمضان  25( 1426أكتوبر )2005
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها
واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2157.11الصادر
فــي  16من شعبان  18( 1432يوليو  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2940.13الصادر
فــي  17من ذي الحجة  23( 1434أكتوبر  )2013باملوافقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  3548.13الصادر
فــي  27من صفر  31( 1435ديسمبر  )2013باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  784.16الصادر
فــي  29من ذي القعدة 2( 1437سبتمبر )2016باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها،
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات رقم  986.19الصادر في  21من رجب 1440
( 28مارس  )2019باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس
التين الشوكي ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر
فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور التي تزرع في املغرب ،كما وقع تغييره،
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الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
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املادة الرابعة
املادة األولى

تعتمد شركة « ،»HYDRAPROالكائن مقرها االجتماعي ب ،67
زنقة فارس بيارد ،الطابق الخامس ،رقم  ،16بلفيدير ،الدار البيضاء،
لتسويق البذور املعتمدة للقطاني العلفية والبذور النموذجية للخضر
واألغراس املعتمدة للزيتون والكروم والتين والتين الشوكي والرمان
والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة
والشتائل النموذجية لألركان.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »HYDRAPROأن تقدم التصريح املشار إليه في
املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام  857.75و971.75
و 2099.03و 2100.03و 2110.05و 2157.11و 2940.13و3548.13
و 784.16و ،986.19للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية ،على النحو التالي :
• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :
 بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للكروموالتفاحيات ؛
 بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبةللورديات ذات النواة ؛
 بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين ؛• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من
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.

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  101.21صادر في  24من
جمادى األولى  8( 1442يناير   )2021بإجراء بحث عن
املنافع واملضار بالجماعة القروية أوالد بوبكر ،قيادة أوالد 
بوبكر ،إقليم الدريوش ،إلنشاء أربعة مستودعات مزدوجة
للمتفجرات دائمة ،من النوع السطحي محاط كل واحد منها 
بشرافة من تراب ،ومستودع مزدوج للمفجرات دائم من النوع
السطحي محاط بشرافة من تراب.
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  17من صفر  14( 1332يناير )1914
بتنظيم استيراد املتفجرات ،ونقلها وبيعها في املغرب وتحديد شروط إقامة
املستودعات ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في  24من جمادى األولى  30( 1373يناير )1954
بتحديد بعض كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر في  17من
صفر  14( 1332يناير  )1914املشار إليه أعاله ؛
وعلى قرار مدير اإلنتاج الصناعي واملناجم الصادر في  3جمادى
األولى  29( 1374ديسمبر  )1954بتحديد الشروط التقنية املتعلقة
بخزن املتفجرات ولوازم التفجير ،كما وقع تغييره وتتميمه بقرار
وزير الصناعة والتجارة والطاقة واملعادن رقم  167.01بتاريخ
 21من شوال  16( 1421يناير  )2001؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به في  19يونيو 2020
الشركة اإلفريقية للمفرقعات « »CADEXالكائن مقرها االجتماعي
بإقامة الكولين ،عمارة «الفصول األربعة» ،الباب أ ،الطابق ،5
سيدي معروف ،20190 ،الدار البيضاء ،قصد الحصول على اإلذن
إلنشاء أربعة مستودعات مزدوجة للمتفجرات دائمة من النوع
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
الدريوش ،بحث عن املنافع واملضار ملدة شهر ،من فاتح فبراير إلى
 2مارس  ، 2021حول الطلب الذي تقدمت به الشركة اإلفريقية
للمفرقعات « »CADEXالكائن مقرها االجتماعي بإقامة الكولين ،عمارة
«الفصول األربعة» ،الباب أ ،الطابق  ،5سيدي معروف،20190 ،
الدار البيضاء ،قصد الحصول على اإلذن إلنشاء أربعة مستودعات
مزدوجة للمتفجرات دائمة من النوع السطحي محاط كل واحد منها
بشرافة من تراب ،ومستودع مزدوج للمفجرات دائم من النوع
السطحي محاط بشرافة من تراب.
تحدد الطاقة االستيعابية القصوى لكل واحد من املستودعات
املذكورة أعاله كما يلي :
 سبعة آالف ( )7000كيلوغرام من متفجرات الصنف الخامسأو ما يعادلها من صنف آخربالنسبة للمستودع السطحي  SD1؛
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قرار للوزير  املنتدب لدى وزير  التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3002.20صادرفي  17من ربيع اآلخر 1442
( 3ديسمبر  )2020بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛

 تسعة آالف ( )9000كيلوغرام من متفجرات الصنف الخامسأو ما يعادلها من صنف آخربالنسبة للمستودع السطحي  SD2؛

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

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

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛

 ثالثة عشر ألف ( )13.000كيلوغرام من متفجرات الصنفالخامس أو ما يعادلها من صنف آخر بالنسبة للمستودعين
السطحين  SD3و  SD4؛
املادة الثانية
يلصق هذا القرار ،خالل مدة شهر ابتداء من التاريخ املحدد لفتح
البحث ،بمقر قيادة أوالد بوبكر املكلفة بالبحث .ويجب على هذه
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
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ للشركة اإلفريقية
للمفرقعات ».«CADEX
وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  8( 1442يناير .)2021
اإلمضاء  :عزيزرباح.

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رق ــم  2797.95الص ــادر فـ ــي  20م ــن جمـ ــادى اآلخـ ــرة 1416
( 14نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«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  17من ربيع اآلخر  3( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير  املنتدب لدى وزير  التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3003.20صادرفي  17من ربيع اآلخر 1442
( 3ديسمبر  )2020بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
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وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  20فبراير ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رق ــم  2797.95الص ــادر فـ ــي  20م ــن جمـ ــادى اآلخـ ــرة 1416
( 14نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو مايعادلها :
»..................................................................................................
« -دبلوم مهندس معماري املسلم من املدرسة املتعددة العلوم
«للهندسة املعمارية والعمران ،وزارة التعليم العالي والبحث
«العلمي  -الجزائر».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من ربيع اآلخر  3( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير  املنتدب لدى وزير  التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3004.20صادرفي  17من ربيع اآلخر 1442
( 3ديسمبر  )2020بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رق ــم  2797.95الص ــادر فـ ــي  20م ــن جمـ ــادى اآلخـ ــرة 1416
( 14نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«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  17من ربيع اآلخر  3( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرار للوزير  املنتدب لدى وزير  التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3005.20صادرفي  17من ربيع اآلخر 1442
( 3ديسمبر  )2020بتتميم القرار رقم  2797.95الصادر في
 20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر  )1995بتحديد قائمة  
الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رق ــم  2797.95الص ــادر فـ ــي  20م ــن جمـ ــادى اآلخـ ــرة 1416
( 14نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«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
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وعلى املرسوم رقم  2.19.576الصادر في  13من ذي القعدة 1440
( 16يوليو  )2019بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة
الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي ؛
وعلى مقرر رئيس الحكومة رقم  3.01.19الصادر في  10جمادى
األولى  17( 1440يناير  )2019بتعيين ممثلي اإلدارة واملركزيات
النقابية في املجلس اإلداري للصندوق الوطني ملنظمات االحتياط
االجتماعي ؛
وباقتراح من وزير الشغل واإلدماج املنهي،

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

قرر ما يلي :

وحرر بالرباط في  17من ربيع اآلخر  3( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

مقرر لرئيس الحكومة رقم  3.94.20صادر في  3جمادى األولى 1442
( 18ديسمبر  )2020بتغيير مقرر رئيس الحكومة رقم 3.01.19
بتاريخ  10جمادى األولى  17( 1440يناير  )2019بتعيين ممثلي
اإلدارة واملركزيات النقابية في املجلس اإلداري للصندوق الوطني
ملنظمات االحتياط االجتماعي.
رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.03.681الصادر في  18من
ربيع اآلخر  7( 1425يونيو  )2004بتطبيق أحكام املادة  84من القانون
رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية ،فيما يتعلق
بمجلس إدارة الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛

املادة األولى
تغييرا ملقتضيات املادة األولى من مقرر رئيس الحكومة املشار
إليه أعاله رقم  3.01.19الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019يعين ،ابتداء من فاتح ديسمبر  ،2020السيد الطيب
بوهوش عضوا رسميا باملجلس اإلداري للصندوق الوطني ملنظمات
االحتياط االجتماعي ،بصفته ممثال لوزارة الشغل واإلدماج املنهي،
خلفا للسيدة سليمة خربوش.
تطبق بشأن مدة انتداب املعني باألمر ،مقتضيات املادة األولى
من املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.19.576الصادر في  13من
ذي القعدة  16( 1440يوليو .)2019
املادة الثانية
ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3جمادى األولى  18( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الداخلية
قرار لوزير الداخلية رقم  3293.20صادر في  15من جمادى األولى  30( 1442ديسمبر  )2020بتغيير وتتميم قرار وزير الداخلية
رقم  1360.16بتاريخ  27من رجب  5( 1437ماي  )2016بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف
في املناصب العمومية بالجماعات الترابية.
وزيرالداخلية،
بناء على املرسوم رقم  2.17.535الصادر في  7محرم  28( 1439سبتمبر  )2017في شأن النظام األسا�سي الخاص بهيئة
املمرضين وتقنيي الصحة املشتركة بين الوزارات ،كما وقع تغييره ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  1360.16الصادر في  27من رجب  5( 1437ماي  )2016بتحديد شروط وإجراءات وبرامج
مباريات التوظيف في املناصب العمومية بالجماعات الترابية ؛
وبعد تأشيرة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم ،على النحو التالي ،مقتضيات املادة  7من قرار وزير الداخلية املشار إليه أعاله رقم  1360.16الصادر في
 27من رجب  5( 1437ماي : )2016
«املادة   - .7تشتمل  ....................................................................................................................حسب الجدول التالي :
االختبارالشفوي أو التطبيقي

االختبارالكتابي

الدرجة املتبارى بشأنها
املوضوع
...........................................................
...........................................................
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.

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

املدة

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

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

املعامل

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

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

املوضوع

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

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

املدة

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

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

املعامل

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

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

«يراعى  ...................................................................................................................................والكفاءات املطلوبة».
املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  15من جمادى األولى  30( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  3261.20صادر
في  14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر  )2020بتحديد
كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في درجات هيئة موظفي
إدارة الجمارك والضرائب غيراملباشرة.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم   1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.11.621الصادر في  28من ذي الحجة 1432
( 25نوفمبر  )2011بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف
في املناصب العمومية ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.11.471الصادر في  15من شوال 1432
( 4سبتمبر  )2011بمثابة النظام األسا�سي الخاص بهيئة املهندسين
واملهندسين املعماريين املشتركة بين الوزارات ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.453الصادر في  7جمادى األولى 1442
( 22ديسمبر  )2020بشأن النظام األسا�سي الخاص بهيئة موظفي إدارة
الجمارك والضرائب غير املباشرة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تفتح بقرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة مباراة
التوظيف في درجات هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير
املباشرة ،كما هي محددة في املادة  9من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.19.453الصادر في  7جمادى األولى  22( 1442ديسمبر ،)2020
كلما دعت حاجيات املصلحة إلى ذلك ،وتتمثل في الدرجات التالية :
 مهندس الدولة للجمارك من الدرجة األولى ودرجة مهندس معماريللجمارك من الدرجة األولى ؛
 مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة ومفتش الجمارك من الدرجةالثالثة ومفتش الجمارك من الدرجة الثانية ومفتش الجمارك من
الدرجة األولى ؛
 عون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة ؛ ضابط الجمارك من الدرجة الرابعة وضابط الجمارك من الدرجةالثالثة وضابط الجمارك من الدرجة الثانية ؛
 حارس الجمارك من الدرجة الثالثة.ويمكن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل
تنظيم املباراة ،السيما في إيداع طلبات الترشيح ومعالجتها ،وإجراء
االختبارات.
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املادة 2
يحدد في قرار فتح املباراة ما يلي :
 تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛ عدد املناصب املتبارى بشأنها وعند االقتضاء املناصب املحتفظبها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
 شروط املشاركة في املباراة والتخصصات املطلوبة ،وإن اقت�ضىالحال الكفاءات واملهارات العلمية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة
املطلوب شغلها ؛
 األجل املحدد إليداع الترشيحات وكيفية إيداعها وكذا عنواناملصلحة املكلفة باستقبالها.
ينشر هذا القرار وجوبا خمسة عشر ( )15يوما ،على األقل ،قبل
آخر أجل إليداع الترشيحات ،في صحيفتين وطنيتين ،وعلى بوابة
التشغيل العمومي « »www.emploi-public.maوعلى املوقع اإللكتروني
لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة )،(www.finances.gov.ma
واملـوق ــع اإللكترون ـ ــي إلدارة الجمـ ــارك والضــرائــب غيـ ــر املب ــاشـ ــرة
) ،(www.douane.gov.maكما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل
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
يمكــن تنظيم املباريــات املذك ــورة ف ــي ه ــذا الق ــرار ،ســواء على
الصعيد املركزي أو الالممركز وفق مقتضيات املادة  6من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.11.621الصادر في  28من ذي الحجة 1432
( 25نوفمبر .)2011
املادة 5
تتألف لجنة املباراة من ثالثة ( )03أعضاء ،على األقل ،من بينهم
رئيس ،يعينون بقرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من بين
أطر ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة املتبارى بشأنها يتم اختيارهم
بناء على الكفاءات واملؤهالت العلمية واملهنية املتوفرة لديهم في
التخصصات املطلوبة.
ويمكن عند االقتضاء أن تضم اللجنة أعضاء آخرين من خارج
اإلدارة يتم اختيارهم بناء على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه من خبرة
في مواد االختبارات.
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املادة 6

املادة 7

تتألف كل لجنة أو لجان الحراسة من ثالثة ( )03أعضاء ،على
األقل ،من بينهم رئيس ،يعينون بقرار لوزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة.

تشتمل املباريات املنصوص عليها في هذا القرار ،على اختبار كتابي
واختبار في الرياضة واختبار شفوي ،تحدد مددها ومعامالتها وفق
الجدول التالي :

الدرجة

االختبار

املدة

املعامل

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

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.

ساعتان

3

اختبار في الرياضة.

يشتمل على تمارين رياضية تحدد
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.

ما بين  20و 30دقيقة.

2

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.

ساعتان.

2

درجة مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة ومفتش الجمارك
من الدرجة الثالثة ومفتش الجمارك من الدرجة الثانية ومفتش
الجمارك من الدرجة األولى؛
درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة؛

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

اختبار في الرياضة.

درجة حارس الجمارك من الدرجة الثالثة.

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.

ويراعى في األسئلة املطروحة في إطار هذه االختبارات حاجيات
اإلدارة من التخصصات والكفاءات املطلوبة ،مع األخذ باالعتبار
املستوى العلمي املطلوب لولوج الدرجة املعنية وكذا متطلبات
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  0و.20
ال يقبل الجتياز اختبار الرياضة إال املترشح الحاصل على نقطة
تساوي  12على  20على األقل في االختبار الكتابي واملتوفر على
الشروط الصحية املطلوبة الجتياز اختبار الرياضة.
يتأهل الجتياز االختبار الشفوي املترشح الحاصل ،على نقطة
تساوي  10على  20على األقل في اختبار الرياضة.
املادة 9
يعتبر ناجحا ،في حدود املناصب املتبارى في شأنها ،كل مترشح
حاصل على معدل إجمالي في االختبار الكتابي والرياضة واالختبار
الشفوي يساوي  12على  20على األقل ،دون الحصول على نقطة أقل
من  8على  20في االختبار الشفوي.

يشتمل على تمارين رياضية تحدد
نوعيتها وكيفية تقييمها في قرار فتح
املباراة.
ما بين  20و 30دقيقة.

3

3

املادة 10
تحصر لجنة املباراة الئحة املترشحين الناجحين والئحة االنتظار،
في حدود املناصب املتبارى في شأنها ،مرتبين حسب االستحقاق،
من بين املترشحين الحاصلين على معدل عام ال يقل عن  12على 20
دون الحصول على نقطة اقصائية ،مع مراعاة مقتضيات املادة
 12من املرسوم السالف الذكر رقم  2.11.621الصادر في  28من
ذي الحجة  25( 1432نوفمبر .)2011
تضع اللجنة محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة ،وعند
االقتضاء الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء إجراء املباراة واإلجراءات
املتخذة في شأنها.
املادة 11
تنشر النتائج النهائية للمباراة ،بما فيها الئحة االنتظار ،وجوبا،
مع مراعاة مقتضيات املادة  10أعاله ،على بوابة التشغيل العمومي
» «www.emploi-public.maوعلــى امل ــوق ــع اإللـكتــرونـ ــي ل ــوزارة
االقتصـ ــاد واملاليـ ــة وإص ــالح اإلدارة ()www.finances.gov.ma
وعلى املوقع اإللكتروني إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة
).(www.douane gov.ma
املادة 12
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من جمادى األولى  29( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

