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تعيي5 الرئيس األول.	 
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النباوي في منصب الرئيس األول ملحكمة  بتعيين السيد َمحمد عبد 
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املجلس األعلى للسلطة القض ئية. - تعيي5 أعض ء.
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رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات املالية الواجب 
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الضريشة على الدخل برسم األ9ب ح العق 9ية. - مع مالت إع دة 

التقييم عن سنة  )2).

في صادر   779.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

 2021 2021( تحدد بموجبه عن سنة  )22 مارس   1442 8 شعبان 

معامالت إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم األرباح 

 .................................................................................................. 2068العقارية.
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على  اإلح لة  سن  حد  تمديد  قرا9ات  على  التوقيع  سلطة 
التق عد لف ئدة موظفي الجم ع ت الترابية.

 )2021 مارس  )فاتح   1442 رجب  من   17 في  2.21.197 صادر  رقم  مرسوم 

على  اإلحالة  سن  حد  تمديد  قرارات  على  التوقيع  سلطة  بتفويض 

 ........................................... 2070التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية.
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ظهير بريف 9قم))3. ). )ص د9 في)) )من بعش 5))55  )6))م 29) )2)) 
بتعيي5 السيد َمحمد عشد النش وي في منصب الرئيس األول ملحكمة)

النقض.

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف)-)بداخله):

))محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا أصدرنا)
أمرنا املولوي بتعيين السيد َمحمد عبد النباوي في منصب الرئيس األول)
ملحكمة النقض،)رعيا ملا يتصف به من واسع املعرفة واالطالع ويتحلى)
 به من حزم ونزاهة وعزم،)وملا يعقده عليه جنابنا الشريف من آمال
في السير بمحكمة النقض سيرا حميدا وفق ما ترمي إليه جاللتنا من)
والعام وصيانة) الخاص  والعدالة ورعاية شؤون  الحق  توخي سبل 
حقوق أفراد شعبنا رعاية وصيانة ال سبيل معهما إلى التواني واملهاودة.)

أمده هللا بعونه وكتب التوفيق لسعيه.)والسالم.

وحرر بفاس في)12)من شعبان)1442 )26)مارس)2021(.

ظهير بريف 9قم)33. ). )ص د9 في)) )من بعش 5))55  )6))م 29) )2)) 
بتعيي5 السيد موالي الحسن الداكي في منصب الوكيل الع م للملك)

لدى محكمة النقض.

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف)-)بداخله):

))محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا أصدرنا)
أمرنا املولوي بتعيين السيد موالي الحسن الداكي في منصب الوكيل)
بصفته رئيسا) فنأمره،) وعليه،) العام لجاللتنا لدى محكمة النقض.)
للنيابة العامة،)واملسؤول القضائي األول عن حسن سيرها،)بالدفاع)
على) والعمل  العام  وحماية النظام  عنه،) والذود  العام  الحق  عن 
صيانته،)متمسكا،)هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته،)بضوابط)
سيادة القانون ومبادئ العدل واإلنصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا)
حقوق) صيانة  على  القائمة  والقانون،) الحق  دولة  بناء) الستكمال 
وحريات املواطنين واملواطنات،)أفرادا وجماعات،)في إطار من التالزم)
السليم،) املسلك  اختيار  على  هللا  أعانه  والواجبات،) الحقوق  بين 

وأرشده إلى سلوك الطريق القويم.)والسالم.

وحرر بفاس في)12)من شعبان)1442 )26)مارس)2021(.

تعيي5 أعض ء)ب ملجلس األعلى للسلطة القض ئية

بموجب الظهير الشريف رقم)1.21.19)الصادر في)10)رجب)1442 

)22)فبراير)2021(،)تم ابتداء)من فاتح يناير)2021 :

- تجديد تعيين السيد أحمد الغزالي والسيد محمد أمين بنعبد هللا 

عضوين باملجلس األعلى للسلطة القضائية ؛

- وتعيين السيد محمد زوك والسيد محمد الناصر والسيد محمد 

خالد العرائ�شي أعضاء بنفس املجلس.

تعيي5 الرئيس األول للمجلس األعلى للحس ب ت

بموجب الظهير الشريف رقم)1.21.34)الصادر في)12)من شعبان)1442 

تم تعيين السيدة زينب العدوي في منصب الرئيس) (،)2021 مارس) (26(

األول للمجلس األعلى للحسابات،)ابتداء)من)22)مارس)2021.

تعيي5 9ئيس مجلس املن فسة

بموجب الظهير الشريف رقم)1.21.35)الصادر في)12)من شعبان)1442 

2021(،)تم تعيين السيد أحمد رحو رئيسا ملجلس املنافسة،) )26)مارس)

ابتداء)من)22)مارس)2021.

مرسوم 9قم)22 . ).))ص د9 في)) )من بعش 5))55  )6))م 29) )2)) 

املرسوم) األولى من  امل دة  في  املنصوص عليه  بتمديد األجل 

بق نو5 9قم)2.622).))بسن أحك م استثن ئية تتعلق ب لغرام ت)

امل لية الواجب أداؤه  السترج ع إمك نية إصدا9 الشيك ت.

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور،)وال سيما الفصل)90)منه)؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.690)الصادر في)12)من صفر)1442 

بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات املالية) ()2020 سبتمبر) (30(

املصادق عليه) الواجب أداؤها السترجاع إمكانية إصدار الشيكات،)

 1.21.16 69.20)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) بالقانون رقم)

بتاريخ)10)رجب)1442 )22)فبراير)2021(،)وال سيما املادة الثانية منه)؛

نصوص ع مة
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من (28 في) الصادر  (2.20.292 رقم) بقانون  املرسوم   وعلى 

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

املصادق عليه بالقانون) الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها،)

بتاريخ) (1.20.60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (23.20 رقم)

5)شوال)1441 )28)ماي)2020(،)وال سيما املادة السادسة منه)؛

وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)11)من شعبان)1442 

)25)مارس)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بقانون) املرسوم  من  األولى  املادة  مقتضيات  تطبيق  يمدد 

 1442 صفر) من  (12 في) الصادر  (2.20.690 رقم) أعاله  إليه  املشار 

بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات املالية) ()2020 سبتمبر) (30(

من ابتداء) الشيكات،) إصدار  إمكانية  السترجاع  أداؤها   الواجب 

فاتح أبريل)2021)وإلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية.

املادة الثانية

الرسمية، الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  تنفيذ   يسند 

ووزير) والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير  إلى 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )26)مارس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قرا9 لوزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلدا9ة 9قم) ).772)ص د9 في
عن بموجشه  تحدد  م 29) )2)() ((((   55( بعش 5) (8 
الضريشة يخص  فيم   التقييم  إع دة  مع مالت   سنة) )2))

على الدخل برسم األ9ب ح العق 9ية.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

العامة) املدونة  من  (III-248 و) (II-65 املادتين) أحكام  على  بناء)
43.06 رقم) املالي  القانون  من  (5 املادة) بموجب  املحدثة   للضرائب 

 1.06.232 للسنة املالية)2007)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
تغييرها) كما وقع  ()2006 ديسمبر) (31(  1427 10)ذي الحجة) بتاريخ)

وتتميمها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يخص) فيما  التقييم  إعادة  معامالت  (2021 سنة) برسم  تحدد 
 II-65(الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية املشار إليها في املادة

من املدونة العامة للضرائب املشار إليها أعاله على النحو التالي):
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)شعبان)1442 )22)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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مرسوم 9قم)27 . ).))ص د9 في)7 )من 9جب))55 ))ف تح م 29) )2)) 

بتفويض سلطة التوقيع على قرا9ات تمديد حد سن اإلح لة على)

التق عد لف ئدة موظفي الجم ع ت الترابية.

رئيس الحكومة،

بناء)على الفصل)90)من الدستور)؛

1438 رجب) (9 الصادر في) (1.17.07  وعلى الظهير الشريف رقم)

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

املحددة بموجبه السن التي يجب أن) (72.14 وعلى القانون رقم)

يحال فيها على التقاعد املوظفون واملستخدمون املنخرطون في نظام)

 1.16.110 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املدنية  املعاشات 

بتاريخ)16)من ذي القعدة)1437 )20)أغسطس)2016(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

سلطة) الداخلية،) وزير  لفتيت،) الوافي  عبد  السيد  إلى  تفوض 

لفائدة) التقاعد  على  اإلحالة  تمديد حد سن  قرارات  على  التوقيع 

موظفي الجماعات الترابية املنخرطين في نظام املعاشات املدنية.

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من رجب)1442))فاتح مارس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

نصوص خ صة


