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حمرية األشخرص املشراكي  في األأحرث البيوطبية.

مرسوم رقم 2.20.326 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( بتطبيق 
القانون رقم 28.13 املتعلق بحماية األشخاص املشاركين في األبحاث 

2304البيوطبية................................................................................................. 
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بقرليم ج سيف والدا6وش والنرضوا. - تجديد إعال  املنفعة 
العرضة.

 )2021 مارس   26(  1442 12 من شعبان  في  2.21.119 صادر  رقم  مرسوم 
بتجديد إعالن املنفعة العامة القاضية ببناء الطريق السيار الرابط 
بين جرسيف والناضور من ن.ك 000+0 إلى ن.ك 019+104 بأقاليم 
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إقليم تطوا . - نزع ضل7ية قطع باضية.
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سد مرتيل بجماعة الزينات بإقليم تطوان وبنزع ملكية القطع األرضية 

2311الالزمة لهذا الغرض................................................................................. 

إقليم خ 6ب7ة. - نزع ضل7ية قطعتي  باضيتي .

مرسوم رقم 2.21.135 صادر في 12 من شعبان 1442 )26 مارس 2021( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي باستغالل الفوسفاط وإقامة منشآت ألجل 

ذلك وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض لفائدة املجمع 

2316الشريف للفوسفاط ش.م بإقليم خريبكة.............................................. 

مرسوم رقم 2.21.136 صادر في 12 من شعبان 1442 )26 مارس 2021( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي باستغالل الفوسفاط وإقامة منشآت ألجل 

ذلك وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض لفائدة املجمع 

2317الشريف للفوسفاط ش.م بإقليم خريبكة.............................................. 
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إقليم سيدي سليمر . - نزع ضل7ية قطع باضية.

مرسوم رقم 2.21.162 صادر في 12 من شعبان 1442 )26 مارس 2021( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد الدواوير املجاورة لجماعات الصفافعة 

وأزغار ودار بلعامري باملاء الصالح للشرب وبنزع ملكية القطع األرضية 

 .......................................... 2318الالزمة لهذا الغرض بإقليم سيدي سليمان.

إقليم ال حرضنة. - املصردقة على عملية التحديد اإلدااي.

مرسوم رقم 2.21.122 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( باملصادقة 

على عملية التحديد اإلداري رقم 135 املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو 

»البحيرة 1 - سد املسجون والحاشية« املشترك بين الجماعات الساللية 

»البرابيش وسالم الغرابة واللواتة والعطاية واعريب« الكائن بالنفوذ 

 .................. 2319الترابي لقيادات البحيرة والجبيالت ولوطا بإقليم الرحامنة.

ترا6خ افتترح عمليرت التحديد اإلدااي.
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تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »الحرشة« الواقع 
بالنفوذ الترابي لقيادة جبل لحبيب بدائرة جبالة بإقليم تطوان، الجاري 

2322على ملك الجماعات الساللية الروسييش ..............................................

مرسوم رقم 2.21.241 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تيجان 1« الواقع 

بالنفوذ الترابي لقيادة كرامة بدائرة الريش بإقليم ميدلت، الجاري على 

2322ملك الجماعة الساللية ايت حسا الحسن ..............................................

مرسوم رقم 2.21.270 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اسيسك 1« الواقع 

بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا، الجاري على ملك 

2323الجماعة الساللية اغير  سموكن .............................................................

مرسوم رقم 2.21.271 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

ملولن  »اكني  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ 

تزكزاوت« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا، 

2323الجاري على ملك الجماعة الساللية اغير  سموكن ..................................

مرسوم رقم 2.21.272 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »دوار اغير سموكن« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا، الجاري 

2324على ملك الجماعة الساللية اغير سموكن ...............................................

مرسوم رقم 2.21.273 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

الواقع  للعقار املدعو »انسلي«  التحديد اإلداري  افتتاح عملية  تاريخ 

بالنفوذ الترابي لقيادة كرامة بدائرة الريش بإقليم ميدلت، الجاري على 

2324ملك الجماعة الساللية تطنعلي ..............................................................

مرسوم رقم 2.21.274 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

الواقع  »ازكاغ«  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ 

بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا، الجاري على ملك 

2325الجماعة الساللية اغير سموكن ..............................................................

مرسوم رقم 2.21.275 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

اوزرو  »اكادير  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ 

وتكاديرت الكناتة« الواقع بالنفوذ الترابي لباشوية اقا بإقليم طاطا، 

2325الجاري على ملك الجماعة الساللية اكادير اوزرو وتكاديرت الكناتة .......

مرسوم رقم 2.21.276 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أجمو تاوسارت« 

ميدلت،  بإقليم  الريش  بدائرة  كرامة  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 

2326الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت مو�ضى ......................................

مرسوم رقم 2.21.277 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تال ابعا« الواقع 

بالنفوذ الترابي لقيادة ايت وابلي بدائرة اقا بإقليم طاطا، الجاري على 

2326ملك الجماعة الساللية دوار تزكي ايرغن .................................................

مرسوم رقم 2.21.278 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ايمي مليراز« الواقع 

بالنفوذ الترابي لقيادة ايت وابلي بدائرة اقا بإقليم طاطا، الجاري على 

2327ملك الجماعة الساللية دوار تزكي ايرغن .................................................

مرسوم رقم 2.21.279 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

-باب  »بوزيدش  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ 

الريح - تمنوحة - امكاز عين حمرة - تاشت الدويرة - مرج الكزار - مرج 

الكبير - الطهار - بوليلة - زيطة - طرف منمسرين - عين املراحن - كرة 

املال - جرجيرة - حجر منقوب - كرة الكبش - الدملان الخرازين - صحن 

تاركرة« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة جبل لحبيب بدائرة جبالة بإقليم 

2327تطوان، الجاري على ملك الجماعات الساللية تافروت ...........................

مرسوم رقم 2.21.280 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »امي اوكني« الواقع 

بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا، الجاري على ملك 

2328الجماعة الساللية دوار اكرض ................................................................

مرسوم رقم 2.21.281 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تيجان 2« الواقع 

بالنفوذ الترابي لقيادة كرامة بدائرة الريش بإقليم ميدلت، الجاري على 

2328ملك الجماعة الساللية ايت حسا الحسن ..............................................

 مرسوم رقم 2.21.282 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد

املدعو »عين اسعادن،  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ 

املالعب« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة بني يدر بدائرة جبالة بإقليم 

2329تطوان، الجاري على ملك الجماعات الساللية الزغامرة .........................

مرسوم رقم 2.21.283 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »امي اوزالك ايت 

علي« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا، 

2329الجاري على ملك الجماعة الساللية دوار امي اوزالك ايت علي ...............

مرسوم رقم 2.21.284 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »امي نفرني سيدي 

مسعود« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا، 

2330الجاري على ملك الجماعة الساللية اغير  سموكن ..................................

مرسوم رقم 2.21.285 صادر في 2 رممان 1442 )15 أبريل 2021( بتحديد 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »الحارش« الواقع 

بالنفوذ الترابي لقيادة بني يدر دائرة جبالة بإقليم تطوان، الجاري على 

2330ملك الجماعات الساللية اشقاريش ........................................................
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املعردالت أي  الشهردات.

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 747.21 صادر في 10 رجب 1442 

 ................... 2331)22 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 748.21 صادر في 20 من رجب 1442 

 ..................... 2331)4 مارس 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 606.21 

صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 2332بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 607.21 

صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 2332بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 608.21 

صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 2333بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 609.21 

صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 2333بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 610.21 

صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 2334بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 611.21 

صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 2334بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 612.21 

صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 2335بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 613.21 

صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 2335بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 614.21 

صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 2336بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 615.21 

صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 2336بين الشهادات.

تفو6ض اإلضمرء والسلطة واملصردقة على الصفقرت.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 617.21 صادر في 13 من رجب 1442 

2337)25 فبراير 2021( بتفويض اإلمماء....................................................... 

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 618.21 صادر في 13 من رجب 1442 

2342)25 فبراير 2021( بتفويض اإلمماء....................................................... 

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 619.21 صادر في 13 من رجب 1442 

2345)25 فبراير 2021( بتفويض اإلمماء....................................................... 

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 620.21 صادر في 13 من رجب 1442 

2347)25 فبراير 2021( بتفويض اإلمماء....................................................... 

في  صادر   625.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 

 ...................... 142350 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمماء

في  صادر   626.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 

 ...................... 142350 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمماء

في  صادر   627.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

 ...................... 142352 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمماء

في  صادر   628.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

 ...................... 142355 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمماء

في  صادر   629.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 

14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمماء واملصادقة 

 ........................................................................................ 2359على الصفقات.

في  صادر   631.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 

 ...................... 142359 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمماء

في  صادر   632.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 

 ...................... 142360 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمماء

24 من في  703.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

 .................................... 2362رجب 1442 )8 مارس 2021( بتفويض اإلمماء

24 من في  704.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

2367رجب 1442 )8 مارس 2021( بتفويض السلطة..................................... 

قرار لوزير الداخلية رقم 668.21 صادر في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021( 

 .................................................................................... 2370بتفويض اإلمماء

قـــرار لوزير الداخلية رقم 744.21 صادر في 3 شعبان 1442 )17 مارس 2021( 

 .................................................................................... 2371بتفويض اإلمماء

قـــرار لوزير الداخلية رقم 746.21 صادر في 4 شعبان 1442 )18 مارس 2021( 

 .................................................................................... 2371بتفويض اإلمماء
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ض سوم اقم)1)1.3).))صردا في))))ضن شعبر ))    )5)بأ 16) )1)) 

األشخرص) أحمرية  املتعلق  ((8. 3 اقم) القرنو   أتطبيق 

املشراكي  في األأحرث البيوطبية.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)28.13)املتعلق بحماية األشخاص املشاركين)
في األبحاث البيوطبية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.110 

بتاريخ)18)من شوال)1436 )4)أغسطس)2015()؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)20)من رجب)1442  
)4)مارس)2021(،

رسم ما يلي):

الباب األول

 ضقتميرت تتعلق أرألشخرص املشراكي 

في األأحرث البيوطبية

املادة األولى

يتم الحصول على موافقة الشخص املزمع مشاركته في بحث بيوطبي)

أو عند االقتماء)موافقة أحد أفراد عائلته،)من خالل إجراء)مقابلة)

بينه وبين الباحث أو الطبيب الذي يمثله،)يقدم له أثناءها هذا األخير)

املنصوص) تلك  والسيما  بالبحث  املتعلقة  واملعلومات  اإليماحات 

.28.13 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون  من  و5) (4 املادتين) في   عليها 

إذا كان الباحث أو الطبيب الذي يمثله ال يتحدث باللغة التي يتواصل)

لدى) مقبول  بترجمان  االستعانة  عليه  وجب  املعني،) الشخص  بها 

املحاكم.

يقدم الباحث أو الطبيب الذي يمثله للشخص املعني فور االنتهاء)

من املقابلة وثيقة الحصول على موافقته من أجل املشاركة في البحث)

البيوطبي،)وتتممن هذه الوثيقة اإليماحات واملعلومات املذكورة.

على إثر هذه املقابلة يمنح للشخص املعني أجل للتفكير ال يقل عن)

48)ساعة وفي حال موافقة هذا الشخص يدلي بوثيقة املوافقة موقعة)

املعلومات) بجميع  أنه توصل  بواسطتها على  والتي يصرح  لدنه  من 

واإليماحات املنصوص عليها في القانون املذكور.

يحتفظ املشارك بنسخة من وثيقة الحصول على املوافقة.

يحدد بقرار لوزير الصحة نموذج وثيقة الحصول على موافقة)

األشخاص املشاركين في األبحاث البيوطبية.

املادة)2

في حالة تغيير عنصر أو عدة عناصر من بروتوكول البحث،)يتعين)

الحصول من جديد على موافقة األشخاص املشاركين فيه فيما يخص)

العنصر أو العناصر التي تم تغييرها ووفق نفس الكيفيات املنصوص)

وذلك بعد أن يقوم الباحث أو الطبيب) عليها في املادة األولى أعاله،)

الذي يمثله بإخبار األشخاص املعنيين بما تم تغييره في البرتوكول.

املادة)3

إشارة) رهن  البيوطبي  البحث  في  الشروع  قبل  املتعهد  يمع 

األشخاص املشاركين فيه وثيقة تمكنهم من سحب موافقتهم في أي)

ويتوقف البحث بالنسبة لألشخاص املذكورين فور التوقيع) وقت.)

على وثيقة سحب املوافقة وإيداعها مقابل وصل لدى الباحث.

يحدد بقرار لوزير الصحة نموذج وثيقة سحب املوافقة.

املادة)4

من القانون السالف) (6 تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة)

األشخاص) باستقطاب  املتعهد  يقوم  أن  يمكن  (،28.13 رقم) الذكر 

األصحاء)الذين قد يشاركون في األبحاث البيوطبية من خالل استخدام)

وسائل اإلعالم املوجهة للعموم.)

ويجب أن يوضح املتعهد في ملف مشروع البحث مع بروتوكوله)

كيفيات االستقطاب التي سيتم اعتمادها.)

املادة)5

يحدد املبلغ األق�ضى للتعويض الذي يمكن أن يصرف للمشاركين)

من القانون السالف) (9 املنصوص عليه في الفقرة الثانية من املادة)

بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالصحة تؤشر) (28.13 الذكر رقم)

عليه السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

الباب الثاني

 اللجر  الجهو6ة لحمرية األشخرص املشراكي 

في األأحرث البيوطبية

املادة)6

تطبيقا ألحكام املادة)17)من القانون السالف الذكر رقم)28.13،)

يحدد عدد اللجان الجهوية لحماية األشخاص املشاركين في األبحاث)

في خمس لجان،)كما) »باللجان الجهوية«) البيوطبية املشار إليها بعده)

يحدد مجالها الترابي ومقر كل منها وفق الجدول التالي):

نصوص عرضة
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املجرل الترابياملق اللجنة

األشخاص  لحماية  الجهوية  اللجنة 

املشاركين في األبحاث البيوطبية بالرباط.

الرباط / املديرية 

الجهوية للصحة

جهة الرباط - سال- القنيطرة.

األشخاص  لحماية  الجهوية  اللجنة 

البيوطبية  األبحاث  في  املشاركين 

بالدار البيماء.

الدار البيماء / 

املديرية الجهوية 

للصحة

جهتا :

 الدار البيماء - سطات وبني مالل -

خنيفرة.

األشخاص  لحماية  الجهوية  اللجنة 

املشاركين في األبحاث البيوطبية بفاس.

فاس / املديرية 

الجهوية للصحة

جهة فاس - مكناس.

األشخاص  لحماية  الجهوية  اللجنة 

املشاركين في األبحاث البيوطبية بمراكش.

مراكش / املديرية 

الجهوية للصحة

جهات :

مــراكــش - آسفــــي، ودرعــــة - تـــافيـــاللت، 

- واد نون،  مـــاســــة، وكلميم   - وســــوس 

 والعيون - الساقيــــة الحمـــراء، والداخلـــة -

وادي الذهب.

األشخاص  لحماية  الجهوية  اللجنة 

املشاركين في األبحاث البيوطبية بوجدة.

وجدة / املديرية 

الجهوية للصحة

الحسيمة  تطوان-   - طنجة  جهة 

والجهة الشرقية.

يمكن تغيير عدد اللجان الجهوية ونفوذها الترابي وكذا مقارها،)

بقرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالصحة والسلطة الحكومية)

املكلفة باملالية.

املادة)7

تتألف كل لجنة جهوية من عشرة))10(أعماء))يتوزعون كاآلتي):

- أستاذان باحثان في الطب أو طب األسنان أحدهما رئيس واآلخر 

نائبه ؛

- أستاذ باحث في الصيدلة ؛

- طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي مؤهل في مجال اإلحصاء الحيوي 

أو علم األوبئة ؛

- أستاذ باحث في العلوم القانونية ؛

- أستاذ باحث في علم االجتماع ؛

- صيدلي إحيائي ؛

- ممثل عن املجلس العلمي املحلي املعني ؛

- أخصائي نفساني ؛

- ممرض متعدد التخصصات.

بصفة) أشغالها،) لحمور  يستدعي  أن  اللجنة  لرئيس  يمكن 

إلى طبيعة) بالنظر  في مشاركته  فائدة  يرى  كل شخص  استشارية،)

البحث أو وضعية األشخاص املشاركين فيه.

املادة)8

يتم تعيين أعماء)اللجان الجهوية بقرار للسلطة الحكومية املكلفة)

 بالصحة باقتراح من الهيئات أو املؤسسات أو اإلدارات التابعين لها.

وال يمكن ألي شخص أن يكون عموا في أكثر من لجنة جهوية واحدة.

يعين أعماء)اللجان الجهوية ملدة أربع))4()سنوات قابلة للتجديد)

مرة واحدة.

املادة)9

في حالة شغور منصب خالل مدة انتداب عمو من أعماء)لجنة)

نفس) له  جديد  عمو  تعيين  يتم  األسباب،) من  سبب  ألي  جهوية 

أعاله) (8 املادة) في  عليها  املنصوص  الكيفيات  نفس  وفق  التخصص 

للفترة املتبقية من مدة االنتداب.

املادة)10

تعد كل لجنة جهوية نظامها الداخلي وتعرضه على وزير الصحة)

ألجل التحقق من مطابقته ألحكام القانون السالف الذكر رقم)28.13 

ومقتميات هذا املرسوم.)

املادة)11

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على)

األقل وكلما دعت المرورة إلى ذلك.

أكثر من) إذا حمرها  الجهوية صحيحة  اللجنة  تكون مداوالت 

وإذا لم يتوفر هذا النصاب خالل) نصف عدد أعمائها على األقل.)

االجتماع األول،))توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خالل ثالثة))3()أيام)

املوالية.)وفي هذه الحالة،)تتداول اللجنة دون التقيد بشرط النصاب.

تتخذ اللجنة الجهوية آراءها بأغلبية أصوات أعمائها الحاضرين.)

وفي حالة تعادلها،)يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تكون مداوالت اللجنة الجهوية سرية.

املادة)12

املصالح) بتمارب  التصريح  نموذج  الصحة  لوزير  بقرار  يحدد 

من) (20 املادة) في  عليه  املنصوص  الجهوية  اللجنة  بالنسبة ألعماء)

القانون السالف الذكر رقم)28.13.
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املادة)13

تتولى املديرية الجهوية للصحة املختصة ترابيا مهام كتابة اللجنة)

اجتماعاتها) بتحمير  الخصوص  تقوم على  الغرض  ولهذا  الجهوية.)

وإعداد محاضرها.

املادة)14

ومحاضر) والتقارير  بامللفات  الجهوية  اللجنة  كتابة  تحتفظ 

املداوالت واآلراء،)وذلك وفق شروط تممن سريتها ملدة ال تقل عن)

املدة املحددة طبقا ألحكام املادة)31)من القانون السالف الذكر رقم)

.28.13

املادة)15

الجهوية،) اللجنة  تمنح تعويمات جزافية عن األتعاب ألعماء)

الحكومية) للسلطة  مشترك  بقرار  التعويمات  هذه  مبالغ  وتحدد 

املكلفة بالصحة والسلطة الحكومية املكلفة باملالية.

املادة)16

يودع املتعهد أو الشخص املفوض من لدنه،)مقابل وصل،)ملف)

مشروع البحث البيوطبي وبروتوكوله في دعامة ورقية وإلكترونية في)

مقر اللجنة الجهوية املزمع القيام بالبحث داخل نفوذها الترابي.

يتممن ملف مشروع البحث الوثائق التالية):

1)-)طلب مؤرخ وموقع من طرف املتعهد أو الشخص املفوض من)

لدنه)؛

املعلومات املتعلقة بهوية وصفة املتعهد واملتعهد املؤسساتي) (- (2

والباحث أو الباحثين)؛

تتممن) البيوطبي  البحث  ملشروع  تفصيلية  تقديم  مذكرة  (- (3

على الخصوص اإلشارة إلى املعارف العلمية التي يستند إليها بما في)

ذلك املعطيات قبل السريرية وكذا املخاطر املتوقع أن يتعرض إليها)

األشخاص املشاركون فيها مع املنافع املتوقعة لهم)؛

من القانون) (25 بروتوكول البحث املنصوص عليه في املادة) (- (4

السالف الذكر رقم)28.13)؛

-)كتيب الباحث كما هو محدد في قواعد حسن إنجاز األعمال) (5

من القانون السالف الذكر) (41  السريرية املنصوص عليها في املادة)

رقم)28.13،)يرفق بملخص املعطيات التي تثبت االستخدام اآلمن للدواء)

التجريبي أو املستلزم الطبي التجريبي إذا كان يتم استخدامهما في ظروف)

مختلفة عن تلك املنصوص عليها في اإلذن بالعرض في السوق بالنسبة)

بالنسبة للمستلزم الطبي املذكورين.) أو في شهادة التسجيل   للدواء)

يجب إرفاق امللف برخصة) وإذا كان كتيب الباحث يعود إلى الغير،)

الغير املسلمة للمتعهد من أجل استعمالها)؛

6)-)نسخة من وثيقة الحصول على موافقة األشخاص املشاركين)

في البحث)؛

7)-)بطاقة تتممن معطيات عن موقع البحث مع اإلشارة بكيفية)

مفصلة إلى الوسائل البشرية واملادية والتقنية التي يتوفر عليها املوقع)

املذكور)؛

8)-)السيرة الذاتية أو السير الذاتية للباحث أو الباحثين)؛

املراد) واألساليب  واألعمال  باملنتجات  يتعلق  تقني  ملف  (- (9

استعمالها في إطار البحث)؛

وصف الكيفيات التي ستستخدم في استقطاب األشخاص) (- (10

األصحاء)للمشاركة في األبحاث البيوطبية.

املادة)17

)30()يوما) تصدر اللجنة الجهوية رأيها داخل أجل أقصاه ثالثون)

ابتداء)من تاريخ إيداع امللف.)

املادة)18

بأي معلومات)  يمكن للجنة الجهوية أن تطلب من املتعهد اإلدالء)

أو توضيحات تكميلية تراها ضرورية لدراسة امللف.)

وفي هذه الحالة،)يتوقف سريان األجل املنصوص عليه في املادة)17 

أعاله إلى حين تقديم العناصر املطلوبة.

املادة)19

يجب أن يكون رأي اللجنة معلال وأن يتممن العناصر التالية):

- اسم املتعهد ؛

- اسم الباحث أو عند االقتماء الباحث املنسق ؛

- عنوان البحث ؛

- مراجع الوثائق التي استندت إليها اللجنة الجهوية من أجل إبداء 

رأيها ؛
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- التعديالت التي تم إدخالها أثناء دراسة امللف ؛

- موقع البحث ؛

- تاريخ إبداء الرأي واألسماء الكاملة لألعماء الذين تداولوا في شأن 

املشروع وصفاتهم.

املادة)20

يقوم رئيس اللجنة الجهوية بإبالغ رأيها إلى املتعهد داخل أجل)

أقصاه عشرة))10()أيام من تاريخ إصداره،)وتوجه نسخة منه إلى وزير)

الصحة.

املادة)21

في حالة ما إذا أبدت لجنة جهوية رأيا بعدم املوافقة على مشروع)

بحث بيوطبي،)يجوز للمتعهد داخل أجل خمسة عشر))15()يوما من)

تاريخ إبالغه بذلك،)أن يطلب من وزير الصحة عرض مشروع بحثه)

على دراسة ثانية.)يقوم وزير الصحة بتعيين لجنة جهوية أخرى من)

هذا) من  نسخة  وتوجه  بذلك  املتعهد  ويخبر  الثانية  الدراسة  أجل 

اإلخبار إلى اللجنة الجهوية املذكورة.)

تبدي اللجنة الجهوية املعينة رأيها وفق نفس الكيفيات الواردة في)

هذا الباب.

الباب الثالث

ضقتميرت تتعلق أإج اء األأحرث البيو طبية

املادة)22

 28.13 26)من القانون السالف الذكر رقم) تطبيقا ألحكام املادة)

بحث بيوطبي تدخلي على األشخاص من لدن) يتم الترخيص بإجراء)

على) بناء) وزير الصحة أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض،)

يتممن) بملف  عنه مشفوعا  ينوب  من  أو  املتعهد  به  يتقدم  طلب 

الوثائق التالية):

املؤسساتي  واملتعهد  املتعهد  وصفة  بهوية  املتعلقة  املعلومات   -

والباحث أو الباحثين وسيرهم الذاتية ؛

- مذكرة تقديم تفصيلية ملشروع البحث البيوطبي تتممن على 

الخصوص اإلشارة إلى املعارف العلمية التي يستند إليها بما في ذلك 

إليها  املعطيات قبل السريرية وكذا املخاطر املتوقع أن يتعرض 

األشخاص املشاركون فيها مع املنافع املتوقعة لهم ؛

- ملخص عن برتوكول البحث ؛

معالجة  تجاه  الذاتيين  األشخاص  بحماية  يتعلق  ترخيص   -

للنصوص  طبقا  مسلم  الشخ�ضي،  الطابع  ذات  املعطيات 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

- التزام املتعهد باحترام برتوكول البحث ؛

األعمال  إنجاز  قواعد حسن  في  محدد  هو  كما  الباحث  كتيب   -

السريرية املنصوص عليها في املادة 41 من القانون السالف الذكر 

االستخدام  تثبت  التي  املعطيات  بملخص  يرفق   ،28.13 رقم 

اآلمن للدواء التجريبي أو املستلزم الطبي التجريبي إذا كان يتم 

استخدامهما في ظروف مختلفة عن تلك املنصوص عليها في اإلذن 

بالعرض في السوق بالنسبة للدواء أو في شهادة التسجيل بالنسبة 

إلى  يعود  الباحث  كتيب  كان  وإذا  املذكورين.  الطبي  للمستلزم 

الغير، يجب إرفاق امللف برخصة الغير املسلمة للمتعهد من أجل 

استعمالها ؛

- نسخة من وثيقة الحصول على موافقة األشخاص املشاركين في 

البحث ؛

- نسخة من شهادة التأمين التي تغطي مسؤولية املتعهد املدنية 

واملسؤولية املدنية للباحثين واملتدخلين املعنيين بالبحث ؛

- بطاقة تتممن معطيات عن موقع أو مواقع البحث مع اإلشارة 

بكيفية مفصلة إلى الوسائل البشرية واملادية والتقنية التي يتوفر 

عليها املوقع املذكور ؛

- ملف تقني يتعلق باملنتجات واألعمال واألساليب املراد استعمالها 

في إطار البحث ؛

الصعيد  على  املراكز  متعدد  بيوطبي  ببحث  األمر  يتعلق  - عندما 

الدولي، نسخ من اآلراء والتراخيص املمنوحة في البلدان األجنبية، 

عند االقتماء ؛

- نسخة من موافقة اللجنة الجهوية لحماية األشخاص املشاركين 

في األبحاث البيوطبية.

يودع الطلب وامللف املرفق به على دعامة ورقية وإلكترونية مقابل)

وصل لدى املديرية الجهوية لوزارة الصحة املزمع إجراء)البحث داخل)

نفوذها الترابي.
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املادة)23

قبل الترخيص بإجراء)البحث البيوطبي يتم اعتماد موقع أو مواقع)

البحث فيها بعد القيام بزيارة مراقبة من قبل) البحث املزمع إجراء)

تابعين لوزارة الصحة داخل أجل أقصاه ثالثون) موظفين محلفين 

)30()يوما من تاريخ إيداع الطلب.

يتحقق املوظفون املذكورون من مدى توفر املواقع املعنية على)

الوسائل البشرية واملادية والتقنية التي تتناسب مع شروط سالمة)

املشاركين املممنة في امللف املنصوص عليه في املادة)22)أعاله.

يحرر املوظفون املذكورون محمرا حول الزيارة تدرج فيه،)إن)

اقت�ضى الحال،)مالحظاتهم وتحفظاتهم حول اعتماد موقع أو مواقع)

البحث.

املادة)24 

بأي معلومات  يمكن لوزير الصحة أن يطلب من املتعهد اإلدالء)

 أو توضيحات تكميلية يراها ضرورية لدراسة امللف أو العتماد موقع)

يتوقف سريان األجل املنصوص) وفي هذه الحالة،) أو مواقع البحث.)

عليه في املادة)25)أدناه إلى حين تقديم العناصر املطلوبة.

املادة)25 

يمنح ترخيص البحث البيوطبي،)من قبل وزير الصحة أو الشخص)

املفوض من لدنه لهذا الغرض،)داخل أجل ستين))60()يوما تحتسب)

ابتداء)من تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص كامال.

املادة)26

إذا لم يتم الشروع في البحث البيوطبي داخل أجل سنة من التاريخ)

املحدد لبدء)البحث البيوطبي،)يصبح هذا الترخيص الغيا.)

املادة)27

بهدف) دورية  مراقبة  بزيارات  القيام  البحث  مدة  طيلة  يمكن 

التحقق من مدى احترام الشروط التي تم على أساسها اعتماد موقع)

البحث ومنح الترخيص بإجراء)البحث البيوطبي.)

يقوم وزير الصحة بوقف الترخيص أو سحبه أو سحب اعتماد)

موقع أو مواقع البحث البيوطبي في حال تعددها إذا تبين له أن البحث)

لم يعد مستوفيا للشروط التي تم على أساسها الترخيص له.)

املادة)28

تطبيقا ألحكام املادة)29)من القانون السالف الذكر رقم)28.13،)

يخمع إدخال أي تعديل في بحث بيوطبي وأي عمل جديد أو أخذ عينة)

بيولوجية أو عمل كشف جديد،)ملوافقة اللجنة الجهوية التي أعطت)

املوافقة األولى على مشروع البحث فيما يخص التعديل املزمع القيام)

به ولترخيص من وزير الصحة أو الشخص املفوض من لدنه لهذا)

الغرض.)

يودع املتعهد أو الشخص املفوض من لدنه،)وفق نفس املسطرة)

املنصوص عليها للحصول على موافقة اللجنة الجهوية املزمع القيام)

بالبحث داخل نفوذها الترابي،)طلبا بتعديل مشروع البحث البيوطبي)

في دعامة ورقية وإلكترونية.)

يرفق طلب املوافقة بمذكرة تمم كل املعلومات التي تبرز أهمية)

بملخص) وعند االقتماء،) التعديل أو التعديالت املزمع القيام بها،)

للبيانات الجديدة وكذا املخاطر املتوقع أن يتعرض إليها األشخاص)

املشاركون فيها مع املنافع املتوقعة لهم وبجميع الوثائق التي توضح)

التعديل املزمع القيام به.

يمكن للجنة الجهوية أن تطلب من املتعهد أو الشخص املفوض)

من لدنه اإلدالء)بأي معلومات أو توضيحات تكميلية تراها ضرورية)

لدراسة الطلب.)

املادة)29

يمنح الترخيص املنصوص عليه في الفقرة األولى من املادة)28)أعاله))

بناء)على طلب يتقدم به املتعهد أو من ينوب عنه وفق نفس املسطرة)

املنصوص عليها للحصول على الترخيص بإجراء)البحث البيوطبي.

يرفق الطلب بالوثائق التالية):

- موافقة اللجنة الجهوية املعنية على التعديل املزمع القيام به ؛

- مذكرة تمم كل املعلومات التي تبرز أهمية التعديل أو التعديالت 

املزمع القيام بها، وعند االقتماء، ملخصا للبيانات الجديدة وكذا 

إليها األشخاص املشاركون فيها مع  املخاطر املتوقع أن يتعرض 

املنافع املتوقعة لهم ؛

- كل وثيقة أخرى توضح التعديل املزمع القيام به.

بأي معلومات) يمكن لوزير الصحة أن يطلب من املتعهد اإلدالء)

أو توضيحات تكميلية يراها ضرورية لدراسة امللف.
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املادة)30

تحدد بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالصحة):

- الخبرة التي يجب أن يتوفر عليها الباحث من أجل قيادة بحث 

بيوطبي املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة 27 بالقانون 

السالف الذكر رقم 28.13 ؛

- الخبرة التي يجب أن يتوفر عليها الباحث طبيب األسنان والطبيب 

الذي يمكن أن يلحق به من أجل قيادة البحث املنصوص عليها في 

املادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 28.13 ؛

- الكفاءة الكافية في مجال البحث البيوطبي التي يجب أن يتوفر عليها 

الطبيب أو الصيدلي التي ستسند إليه مسؤولية املهام املرتبطة 

بالبحث البيوطبي في مؤسسة البحث بالتعاقد، املنصوص عليها 

في املادة 51 من نفس القانون.

املادة)31

تحدد بقرار لوزير الصحة كيفيات اإلبالغ عن كل حادث خطير)

35)من القانون السالف) املنصوص عليه في املادة) غير مرغوب فيه،)

الذكر رقم)28.13.

الباب الخامس

بحكرم خترضية

املادة)32

يقصد بمصطلح)»اإلدارة«)وبعبارة)»السلطة الحكومية املختصة«)

»السلطة) (28.13 القانون السالف الذكر رقم) املنصوص عليهما في 

الحكومية املكلفة بالصحة«.

املادة)33

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير)

الصحة ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما)

يخصه.

وحرر بالرباط في)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة،

اإلمماء : خالد آيت طالب.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمماء : محمد بنشعبون.
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ض سوم اقم 9  . ).) صردا في )  ضن شعبر  )    )1) ضراس  )1)( أتجديد إعال  املنفعة العرضة القرضية أبنرء الط 6ق السيرا 

ال اأط أي  ج سيف والنرضوا ضن  .ك 111+1 إلى  .ك 9 1+ 1  أأقرليم ج سيف والدا6وش والنرضوا

رئيس الحكومة،

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

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

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

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء) ()2019 مارس) (11(  1440 رجب) (4 الصادر في) (2.19.78 وبعد االطالع على املرسوم رقم)

الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناضور من ن.ك)000+0)إلى ن.ك)019+104)بأقاليم جرسيف والدريوش والناضور)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الطريق السيار) املشار إليه أعاله،)إعالن املنفعة العامة القاضية ببناء) (7.81 يجدد وفقا ملقتميات الفصل)7)من القانون رقم)

الرابط بين جرسيف والناضور من ن.ك)000+0)إلى ن.ك)019+104)بأقاليم جرسيف والدريوش والناضور،)وذلك حسب املخطط)

املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس)1/100.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

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

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمماء : عبد القادر اعمارة.

نصوص خرصة
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أإعال  ب  املنفعة العرضة تق�ضي أإنجرز بشغرل) ضراس) )1)() ((1 (     ( ) )ضن شعبر ) ض سوم اقم) 3 . ).))صردا في)

على ضستوى حقينة سد ض تي1 أجمرعة) ( 1+311 إلى  .ك) (1+111 ضن  .ك.) ( 71( انح اف الط 6ق اإلقليمية اقم)

الز6نرت أإقليم تطوا  وبنزع ضل7ية القطع األاضية الالزضة لهذا الغ ض.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)24)أبريل إلى)24)يونيو)2019،)بمكاتب جماعة الزينات بإقليم تطوان)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز أشغال انحراف الطريق اإلقليمية رقم)4702)من ن.ك)000+0)إلى ن.ك)300+10)على)

مستوى حقينة سد مرتيل بجماعة الزينات بإقليم تطوان.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)

1/1000)امللحقة بأصل هذا املرسوم):
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 باقرم القطع
 املسرحةض اجعهر العقرا6ةاألاضية

أرملتر امل بع
ضالحظرت اسم املرلك بو املف وض بنه كذلك وعنوانه
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 باقرم القطع
ض اجعهر العقرا6ةاألاضية

 املسرحة
ضالحظرتأرملتر امل بع اسم املرلك بو املف وض بنه كذلك وعنوانه
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 باقرم القطع
ض اجعهر العقرا6ةاألاضية

 املسرحة
ضالحظرتأرملتر امل بع اسم املرلك بو املف وض بنه كذلك وعنوانه
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املادة الثالثة).-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

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

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمماء : عبد القادر اعمارة.

 باقرم القطع
ض اجعهر العقرا6ةاألاضية

 املسرحة
ضالحظرتأرملتر امل بع اسم املرلك بو املف وض بنه كذلك وعنوانه
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ض سوم اقم)35 . ).))صردا في)) )ضن شعبر ))    )1))ضراس) )1)()أإعال  ب  املنفعة العرضة تق�ضي أرستغالل الفوسفرط)

وإقرضة ضنشآت ألج1 ذلك وبنزع ضل7ية القطعة األاضية الالزضة لهذا الغ ض لفرئدة املجمع الش 6ف للفوسفرط ش.م)

أإقليم خ 6ب7ة.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى القانون رقم)46.07)القا�ضي بتحويل املكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.08.15)بتاريخ)18)من صفر)1429 )26)فبراير)2008()؛

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

وعلى املرسوم رقم)2.08.252)الصادر في فاتح جمادى اآلخرة)1429 )5)يونيو)2008()لتطبيق القانون رقم)46.07)املشار إليه)

أعاله)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر بمقر جماعة املفاسيس بإقليم خريبكة من)23)أكتوبر إلى غاية)23)ديسمبر)2019)؛

وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي باستغالل الفوسفاط وإقامة منشآت ألجل ذلك بجماعة املفاسيس بإقليم خريبكة.

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض واملبينة في الجدول بعده واملعلم عليها بلون أحمر في) تنزع بناء)

املخطط التجزيئي رقم)OIK/TP-PP(207)امللحق بأصل هذا املرسوم):

ضالحظرت
ض اجعهر 
العقرا6ة

املسرحة
العنوا 

بسمرء املالك بو ذوي 
 الحقوق بو املمنو 

بنهم كذلك

اقم 
البقعة

املخطط 
سالتجز6ئي آا هـ

- 3 طرق عمومية بعرض 
10 أمتار.

- طريقين عرض كل واحد 
يعلوهما  أمتار   5 منهما 

خطان كهربائيان.

18/88960 52 97 1242

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون 
القروية، ملحقة 
حي الرياض الرباط

الجماعة الساللية املفاسيس
النائب عنها السيد وزير 

الداخلية بصفته و�ضي على 
الجماعات الساللية

1 OIK/TP-PP 207

املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى الرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م.

إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) في هذا املرسوم،) يعهد بتنفيذ ما جاء) (- املادة الرابعة.)
والرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م،)كل واحد منهما فيما يخصه.

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

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمماء : عزيز رباح.
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ض سوم اقم)31 . ).))صردا في)) )ضن شعبر ))    )1))ضراس) )1)()أإعال  ب  املنفعة العرضة تق�ضي أرستغالل الفوسفرط)

وإقرضة ضنشآت ألج1 ذلك وبنزع ضل7ية القطعة األاضية الالزضة لهذا الغ ض لفرئدة املجمع الش 6ف للفوسفرط ش.م)

أإقليم خ 6ب7ة.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلى القانون رقم)46.07)القا�ضي بتحويل املكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.08.15)بتاريخ)18)من صفر)1429 )26)فبراير)2008()؛

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

وعلى املرسوم رقم)2.08.252)الصادر في فاتح جمادى اآلخرة)1429 )5)يونيو)2008()لتطبيق القانون رقم)46.07)املشار إليه)

أعاله)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر بمقر جماعة الفقراء)بإقليم خريبكة من)23)أكتوبر إلى غاية)23)ديسمبر)2019)؛

وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي  :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي باستغالل الفوسفاط وإقامة منشآت ألجل ذلك بجماعة الفقراء)بإقليم خريبكة.

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض واملبينة في الجدول بعده واملعلم عليها بلون أحمر في) تنزع بناء)

املخطط التجزيئي رقم)OIK/TP-PP(208)امللحق بأصل هذا املرسوم):

ضالحظرت
ض اجعهر 
العقرا6ة

املسرحة
العنوا 

بسمرء املالك بو ذوي 
 الحقوق بو املمنو 

بنهم كذلك

اقم 
البقعة

املخطط 
سالتجز6ئي آا هـ

- طريقين عموميتين بعرض 
10 أمتار لكل واحدة.

 - الطريق الرئيسية رقم 3514
بعرض 20 متر.

- طريقين عموميتين بعرض 
5 أمتار لكل واحدة.

 - طريق عمومية بعرض 10
أمتار يعلوه خطان كهربائيان.

18/89036 89 83 1621

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون 

القروية، ملحقة حي 
الرياض الرباط

الجماعة الساللية الفقراء
النائب عنها السيد وزير 
الداخلية بصفته و�ضي 
على الجماعات الساللية

1 OIK/TP-PP 208

املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى الرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م.

إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) في هذا املرسوم،) يعهد بتنفيذ ما جاء) (- املادة الرابعة.)
والرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )26)مارس)2021(.
اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمماء : عزيز رباح.
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)    )1))ضراس) )1)()أإعال  ب  املنفعة العرضة تق�ضي أتزو6د الدواو6 ) ) )ضن شعبر ) )1 . ).))صردا في)  ض سوم اقم)

وبنزع ضل7ية القطع األاضية الالزضة لهذا) الصرلح للش ب،) املجرواة لجمرعرت الصفرفعة وبزغراوداا ألعرض ي أرملرء)

الغ ض أإقليم سيدي سليمر .

رئيس الحكومة،

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

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)8)مارس إلى)8)ماي)2006)بالجماعة الترابية أزغار بإقليم سيدي سليمان)؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد الدواوير املجاورة لجماعات الصفافعة وأزغار ودار بلعامري باملاء)الصالح للشرب.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطع األرضية املوجودة بجماعة أزغار التابعة إلقليم سيدي سليمان،)املبينة في الجدول أسفله،)

واملرسومة بألوان مختلفة في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/1000)امللحقة بأصل هذا املرسوم):

املسرحة بسمرء وعنرو6ن املالك بو املف وض بنهم املالك
ض اجعهر العقرا6ة باقرم القطع

ه آا س العنوا  اإلسم

00 17 03 جماعة أزغار - قيادة دار بلعامري الجماعة الساللية النعاعسة غير محفظة 1

00 06 44 جماعة أزغار - قيادة دار بلعامري ورثة عبد هللا بن قاسم غير محفظة 2

00 12 25 جماعة أزغار - قيادة دار بلعامري ورثة زبيطو غير محفظة 3

00 06 47 جماعة أزغار - قيادة دار بلعامري ورثة لحسن بن الغازي غير محفظة 4

املادة الثالثة.-)يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب.

إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يعهد بتنفيذ هذا املرسوم،) املادة الرابعة.-)

واملدير العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما فيما يخصه.

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

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمماء : عبد القادر اعمارة.



9 3)الجريدة الرسمية عدد)6978)مكرر - 3)رممان)1442 )16)أبريل)2021( 

ض سوم اقم))) . ).))صردا في))))ضن شعبر ))    )5)بأ 16) )1)()أرملصردقة على عملية التحديد اإلدااي اقم)35  

الساللية) الجمرعرت  أي   املشترك  سد املسجو  والحرشية«) (- »البحيرة) ) املدعو) الجمرعي  أرلعقرا  املتعلقة 

»البراأيش وسالم الغ اأة واللواتة والعطرية واع 6ب«)الكرئن أرلنفوذ الترابي لقيردات البحيرة والجبيالت ولوطر)

أإقليم ال حرضنة.

رئيس الحكومة،

 بناء)على القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.19.116)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)15)منه)؛

وعلى القرار الوزيري الصادر في)2)محرم)1350 )20)ماي)1931()في اإلذن بتحديد عقار مشترك بين جماعات القبائل)
كائن بتراب قبيلة الرحامنة بمراكش)؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها في الفصول)3)و)4)و)5)و)7)من الظهير الشريف)
املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي الجماعية،)كما تم) ()1924 1342 )18)فبراير) 12)من رجب) الصادر في)

تغييره وتتميمه قد تم إنجازها داخل اآلجال القانونية)؛

 وبعد االطالع على محمر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ
8)ديسمبر)1931،)وعلى ملحقي محمر التحديد بتاريخ)21)أغسطس)1952)؛

بتاريخ) (72 (/ ع) م  (1062 ابن جرير تحت عدد) العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 
5)فبراير)2021)وفقا ملقتميات الفصل الثامن))8()من الظهير الشريف املشار إليه أعاله من أجل املصادقة،)والتي يشهد)

من خاللها بما يلي):

1)-)أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري رقم)135)للعقار الجماعي املسمى)»البحيرة)1)-)سد املسجون)
والحاشية«)املشترك بين جماعات)»البرابيش وسالم الغرابة واللواتة والعطاية واعريب«،)الواقع بإقليم الرحامنة،)ما عدا):

أوال):)الرسوم العقارية املحصورة أو الواقعة كليا أو جزئيا داخل وعاء)التحديد اإلداري رقم)135 :
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وعلى تصميم العقار املحدد)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم)135)للعقار الجماعي املدعو)»البحيرة)1)-)سد املسجون والحاشية«)

التابع للجماعات الساللية البرابيش وسالم الغرابة واللواتة والعطاية واعريب الكائن بالنفوذ الترابي لقيادات)

البحيرة والجبيالت ولوطا بإقليم الرحامنة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعات الساللية البرابيش وسالم الغرابة واللواتة والعطاية واعريب العقار)

الجماعي املدعو)»البحيرة)1)-)سد املسجون والحاشية«،)مساحته اإلجمالية)28716)هكتارا و)84)آرا و)51)سنتيارا 

واملبينة حدوده بخط أخمر في التصميم املحين املرفق بمحمر التحديد امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ماجاء)في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.
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بأ 16) )1))  ( 5(     ( اضمر ) (( صردا في) ((.( .( 1 ض سوم اقم)
أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)
الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة جب1 لحبيب أدائ ة) »الح شة«)
جبرلة أإقليم تطوا  الجراي على ضلك الجمرعرت الساللية)

ال وسييش.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)17)ماي)2021)وتتواصل في األيام املوالية عند)
االقتماء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»الحرشة«،)الواقع)
بقيادة جبل لحبيب بدائرة جبالة بإقليم تطوان،)مساحته التقريبية)

150)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية الروسييش.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية ومياه السقي عند)
االقتماء،)ويحده):

- شماال : ملك الجماعة الساللية الحجريين ؛

مطلب   ،19/59464 عدد  العقاري  الرسم  الطريق،   : شرقا   -
التحفيظ عدد 19/55323 ؛

الجماعة  ملك   ،19/55323 عدد  التحفيظ  مطلب   : جنوبا   -
الساللية اخشابش ؛

- غربا : ملك دوار املنزلة، الحبوس، الطريق.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
عملية) مباشرة  قصد  لحبيب،) جبل  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) ض سوم اقم)  ). ).))صردا في)
أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)
»تيجر ) «)الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة ك اضة أدائ ة ال يش)
أإقليم ضيدلت،)الجراي على ضلك الجمرعة الساللية ايت حسر)

الحسن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 18)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
(،»1 »تيجان) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتماء،)
الواقع بقيادة كرامة بدائرة الريش بإقليم ميدلت،)مساحته التقريبية)
4173)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت حسا الحسن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : الجماعة الساللية ايت اومغار، اجموع اغزران، تفشتالت، 
تيزي نتملوست، تيحونا امزيل، طريق 10م، تيزي نتكا ؛

- شرقا : ابريد نتستيفت، ابريد مجر افردا، الجماعة الساللية ايت 
بن عامر، DA-COL 581 ؛

- جنوبا : اكتا أوكلزيم، اخف اغزديس نتجريرت ؛

- غربا : الجماعة الساللية تكوريرت، احرزيز، الجماعة الساللية 
تيط نعلي، تنوت اوخليفة، اسفالون اغيد.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة كرامة،)

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.
اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.



3)3)الجريدة الرسمية عدد)6978)مكرر -)3)رممان)1442 )16)أبريل)2021(  

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) 71). ).))صردا في) ض سوم اقم)

أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)

أدائ ة) تمنرات  لقيردة  الترابي  أرلنفوذ  الواقع  »اسيسك) «)

الجراي على ضلك الجمرعة الساللية اغير)) اقر أإقليم طرطر،)

سموكن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 31)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
(،»1 عند االقتماء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»اسيسك)
التقريبية مساحته  بإقليم طاطا،) اقا   الواقع بقيادة تمنارت بدائرة 

554)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية اغير سموكن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي الجموع ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع انملر سموكن، جبل ؛

- جنوبا : واد ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع اغير سموكن.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تمنارت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) ض سوم اقم) 7). ).))صردا في)
أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)
»اكني ضلولن تزكزاوت«)الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة تمنرات)
أدائ ة اقر أإقليم طرطر،)الجراي على ضلك الجمرعة الساللية)

اغير))سموكن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 28)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»اكني ملولن) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتماء،)
الواقع بقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا،)مساحته) تزكزاوت«،)
اغير) الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  هكتارا،) (472 التقريبية)

سموكن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : جبل ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع اغير سموكن »ازكاغ«، »امي نفمي سيدي 
مسعود«، الطريق الجهوية رقم 107 ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع اغير سموكن »غنتور« ؛

- غربا : جبل.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تمنارت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6978)مكرر -)3)رممان)1442 )16)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (3( 

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) )7). ).))صردا في) ض سوم اقم)
أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)
تمنرات) لقيردة  الترابي  أرلنفوذ  الواقع  اغير سموكن«) »دواا 
أدائ ة اقر أإقليم طرطر،)الجراي على ضلك الجمرعة الساللية)

اغير سموكن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 27)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
اغير) »دوار  املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتماء،) عند 
مساحته) الواقع بقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا،) سموكن«،)
الجاري على ملك الجماعة الساللية اغير) هكتارات،) (109 التقريبية)

سموكن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي الجموع اغير سموكن »امي نفمي سيدي مسعود« ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع اغير سموكن ؛

- جنوبا : الطريق الجهوية رقم 107 ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع اغير سموكن »امي نفمي سيدي مسعود«، 
الطريق اإلقليمية رقم 1910.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تمنارت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) 73). ).))صردا في) ض سوم اقم)

أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)

الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة ك اضة أدائ ة ال يش) »انسلي«)

أإقليم ضيدلت،)الجراي على ضلك الجمرعة الساللية تطنعلي.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 27)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)

»انسلي«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتماء،) عند 

الواقع بقيادة كرامة بدائرة الريش بإقليم ميدلت،)مساحته التقريبية)

1557)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية تطنعلي.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : تيزي نتزولت وترسال فوقاني ؛

- شرقا : تيشت ميمونة وبوشعبان ؛

- جنوبا : دوار موكار ؛

- غربا : زنتوار.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة كرامة،)

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.



5)3)الجريدة الرسمية عدد)6978)مكرر -)3)رممان)1442 )16)أبريل)2021(  

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) ض سوم اقم) 7). ).))صردا في)

أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)

»ازكرغ«)الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة تمنرات أدائ ة اقر أإقليم)

طرطر،)الجراي على ضلك الجمرعة الساللية اغير سموكن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 26)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)

»ازكاغ«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتماء،) عند 

التقريبية) مساحته  بإقليم طاطا،) اقا  الواقع بقيادة تمنارت بدائرة 

129)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية اغير سموكن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي الجموع ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع اغير سموكن »اسيسك« ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع اغير سموكن »امي نفمي سيدي مسعود« ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع اغير سموكن »اكني ملون تزكزاوت«.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تمنارت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) 75). ).))صردا في) ض سوم اقم)

أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)

الترابي) أرلنفوذ  الواقع  ال7نرتة«) وتكردي ت  اوزاو  »اكردي  

لبرشو6ة اقر أإقليم طرطر،)الجراي على ضلك الجمرعة الساللية)

اكردي  اوزاو وتكردي ت ال7نرتة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 25)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)

عند االقتماء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»اكادير اوزرو)

وتكاديرت الكناتة«،)الواقع بالنفوذ الترابي لباشوية اقا بإقليم طاطا،)

مساحته التقريبية)104)هكتارات،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

اكادير اوزرو وتكاديرت الكناتة.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : واد وينسينت ؛

- شرقا : التحديد اإلداري 546 ؛

- جنوبا : تلعينت ؛

- غربا : دوار تكاديرت الكناتة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التحديد) عملية  مباشرة  قصد  اقا،) باشوية  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6978)مكرر -)3)رممان)1442 )16)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (3(1

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) 71). ).))صردا في) ض سوم اقم)
أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)
»بجمو تروسرات«)الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة ك اضة أدائ ة)
الجراي على ضلك الجمرعة الساللية  ال يش أإقليم ضيدلت،)

ايت ضو�ضى.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية 25)ماي)  تباشر،)ابتداء)من يوم)
»أجمو) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتماء،) عند 
ميدلت،) بإقليم  الريش  دائرة  كرامة  بقيادة  الواقع  تاوسارت«،)
مساحته التقريبية)2840)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

ايت مو�ضى.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : التحديد اإلداري 458 أ ؛

- شرقا : التحديد اإلداري 555 ؛

- جنوبا : وادي كير، مطلب التحفيظ عدد R21923/14 ؛

- غربا : أرا�ضي رعوية تخليفات.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة كرامة،)

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) 77). ).))صردا في) ض سوم اقم)

أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)

»تال ابعر«)الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة ايت واألي أدائ ة اقر)

الجراي على ضلك الجمرعة الساللية دواا تزكي) أإقليم طرطر،)

اي غن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 24)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
ابعا«،) »تال  املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتماء،) عند 
الواقع بقيادة ايت وابلي بدائرة اقا بإقليم طاطا،)مساحته التقريبية)

31)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية دوار تزكي ايرغن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال :  دوار تيزكي، الطريق اإلقليمية رقم 12 ؛

- شرقا : دوار تيزكي، واد تيزكي ؛

- جنوبا : أمالك خاصة ؛

- غربا : الطريق اإلقليمية رقم 12.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة ايت وابلي،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.



7)3)الجريدة الرسمية عدد)6978)مكرر -)3)رممان)1442 )16)أبريل)2021(  

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) 78). ).))صردا في) ض سوم اقم)

أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)

الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة ايت واألي أدائ ة) »ايمي مليراز«)

الجراي على ضلك الجمرعة الساللية دواا) اقر أإقليم طرطر،)

تزكي اي غن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 21)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
عند االقتماء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»ايمي مليراز«،)
الواقع بقيادة ايت وابلي بدائرة اقا بإقليم طاطا،)مساحته التقريبية)

79)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية دوار تزكي ايرغن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال :  دوار ايت حمان ؛

- شرقا : التحديد اإلداري رقم 529 ؛

- جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 56/7561 والتحديد اإلداري 529 ؛

- غربا : دوار ايت حمان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة ايت وابلي،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

ض سوم اقم)79). ).))صردا في)))اضمر ))    )5 )بأ 16) )1)) أتحديد)

ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)»أوز6دش)

 -أرب ال 6ح)-)تمنوحة)-)اضكرز عي  حم ة)-)ترشت الدو6 ة)-)ض ج ال7زاا)-

ض ج ال7بير)-)الطهرا)-)أوليلة)-)ز6طة)-)ط ف ضنمس 6ن)-)عي )

(- ك ة ال7بش) (- -)حج  ضنقوب) -)ج جيرة) ك ة املرل) (- امل احن)

الترابي) أرلنفوذ  الواقع  تراك ة«) صحن  (- الخ از6ن) الدملر  

لقيردة جب1 لحبيب أدائ ة جبرلة أإقليم تطوا ،)الجراي على)

ضلك الجمرعرت الساللية ترف وت.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 20)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)

- »بوزيدش) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)  عند االقتماء،)

 باب الريح)-)تمنوحة)-)امكاز عين حمرة)-)تاشت الدويرة)-)مرج الكزار)-

 مرج الكبير)-)الطهار)-)بوليلة)-)زيطة)-)طرف منمسرين)-)عين املراحن)-

 كرة املال)-)جرجيرة)-)حجر منقوب)-)كرة الكبش)-)الدملان الخرازين)-

بإقليم) جبالة  بدائرة  لحبيب  جبل  بقيادة  الواقع  تاركرة«،) صحن 

تطوان،)مساحته التقريبية)283)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات)

الساللية تافروت.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتماء،)ويحده):

- شماال :  ملك دوار بغاغزة - ملك دوار دار امسيعيد - واد الصاف - 

مطلب التحفيظ عدد 19/55266 ؛

- شرقا : عين املراحن، كرة املال، باب السلخة ؛

- جنوبا : ملك دوار تافروت - خندق الحفاري - كرة الكباش - حجر 

املنقوب ؛

- غربا : شفق كرمال - ملك دوار أبراق - بوزيدش - راس العنصر 

 اعليلش - باب الريح - باب تاشت - قاع الطهر - التسطيحة -

دار الدحداح - خندق الحفاري.



عدد)6978)مكرر -)3)رممان)1442 )16)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (3(8

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
عملية) مباشرة  قصد  لحبيب،) جبل  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) 81). ).))صردا في) ض سوم اقم)
أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)
»اضي اوكني«)الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة تمنرات أدائ ة اقر)
أإقليم طرطر،)الجراي على ضلك الجمرعة الساللية دواا اك ض.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 20)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
عند االقتماء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»امي اوكني«،)
التقريبية مساحته  بإقليم طاطا،) اقا   الواقع بقيادة تمنارت بدائرة 

42)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية دوار اكرض.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال :  أرا�ضي الجموع اغير اوغناين ايت علي ازكاغن، جبل ؛

- شرقا : دوار أكادير نتمنارت، مطلب التحفيظ عدد 56/6211 ؛

- جنوبا : جبل ؛

- غربا : جبل.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة تمنارت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) ض سوم اقم) 8). ).))صردا في)

أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)

»تيجر ))«)الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة ك اضة أدائ ة ال يش)

أإقليم ضيدلت،)الجراي على ضلك الجمرعة الساللية ايت حسر)

الحسن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 20)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)

(،»2 »تيجان) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتماء،)

الواقع بقيادة كرامة بدائرة الريش بإقليم ميدلت،)مساحته التقريبية)

5188)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت حسا الحسن.



9)3)الجريدة الرسمية عدد)6978)مكرر -)3)رممان)1442 )16)أبريل)2021(  

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : الشعبة، الرسم العقاري 42/15001 ؛

- شرقا : DA-COL 472 ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع تيجان 1 ؛

- غربا : الشعبة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة كرامة،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) )8). ).))صردا في) ض سوم اقم)
أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)
الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة أني) املالعب«) »عي  اسعرد ،)
يدا أدائ ة جبرلة أإقليم تطوا ،)الجراي على ضلك الجمرعرت)

الساللية الزغرض ة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 19)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
عند االقتماء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»عين اسعادن،)
تطوان،) بإقليم  جبالة  بدائرة  يدر  بني  بقيادة  الواقع  املالعب«،)
مساحته التقريبية)140)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعات الساللية)

الزغامرة.

السقي ومياه  ورعوية  فالحية  أراض  على  العقار  هذا   يشتمل 

عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : واد شكور، ملك محمد �ضي املختار، الرسم العقاري عدد 

19/67282 ؛

- شرقا : مطلب التحفيط 19/2587، الخندق ؛

الساللية  الجماعة  ملك   ،19/3044 التحفيط  مطلب   : جنوبا   -

الزغامرة ؛

- غربا : ملك الجماعة الساللية الزغامرة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة بني يدر،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) 83). ).))صردا في) ض سوم اقم)

أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)

»اضي اوزالك ايت علي«)الواقع أرلنفوذ الترابي لقيردة تمنرات)

أدائ ة اقر أإقليم طرطر،)الجراي على ضلك الجمرعة الساللية)

دواا اضي اوزالك ايت علي.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 19)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»امي اوزالك) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتماء،)
مساحته) الواقع بقيادة تمنارت بدائرة اقا بإقليم طاطا،) ايت علي«،)
الجاري على ملك الجماعة الساللية دوار امي) 21)هكتارا،) التقريبية)

اوزالك ايت علي.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي الجموع امي اوزالك ايت علي، الطريق الجهوية 
رقم 107 ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع تنغروت ايت علي ؛

- جنوبا : جبل، أرا�ضي الجموع اغير اوغناين ؛

- غربا : جبل.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تمنارت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) ض سوم اقم) 8). ).))صردا في)
أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)
الترابي لقيردة) أرلنفوذ  الواقع  »اضي نف ني سيدي ضسعود«)
الجراي على ضلك الجمرعة) تمنرات أدائ ة اقر أإقليم طرطر،)

الساللية اغير))سموكن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 18)ماي) تباشر،)ابتداء)من يوم)
»امي نفرني) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتماء،)
طاطا،) بإقليم  اقا  بدائرة  تمنارت  بقيادة  الواقع  مسعود«،) سيدي 
مساحته التقريبية)137)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

اغير سموكن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي الجموع اغير سموكن »ازكاغ« ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع تنغروت اسيسك ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع اغير سموكن »دوار اغير سموكن« ؛

- غربا : الطريق الجهوية رقم 107.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة تمنارت،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

بأ 16) )1))   ( 5(     ( ))اضمر ) 85). ).))صردا في) ض سوم اقم)
أتحديد ترا6خ افتترح عملية التحديد اإلدااي للعقرا املدعو)
أدائ ة) يدا  أني  لقيردة  الترابي  أرلنفوذ  الواقع  »الحراش«)
الجراي على ضلك الجمرعرت الساللية) جبرلة أإقليم تطوا ،)

اشقرايش.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

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

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)18)ماي)2021)وتتواصل في األيام املوالية،)
»الحارش«،) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتماء،)
الواقع بقيادة بني يدر بدائرة جبالة بإقليم تطوان،)مساحته التقريبية)

105)هكتارات،)الجاري على ملك الجماعات الساللية اشقاريش.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتماء،)ويحده):

- شماال : ملك الجماعة الساللية الرمامنة، امللك الغابوي ؛

- شرقا : واد اشقاريش، امللك الغابوي ؛

- جنوبا : امللعب، امللك الغابوي ؛

- غربا : خندق كرداول، امللك الغابوي.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة بني يدر،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)2)رممان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمماء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

ق اا لوز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم العرلي والبحث)
النرطق ال سمي أرسم الح7وضة اقم) ).7 7)صردا) العلمي،)
في)1 )اجب))    ))))فبراي ) )1)()أتحديد بعض املعردالت)

أي  الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)
الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 
بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في) الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
7)رممان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)
1427 رممان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 
)16)أكتوبر)2006()بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا،)كما)

وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين)
الشهادات املنعقد بتاريخ)29)يوليو)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية)»شعبة العلوم التجريبية)-)
مسلك):)علوم الحياة واألرض«،)الشهادة التالية):

-(Brevet(de(fin(d’études(secondaires(»session(:(2010«,(délivré(
par(le(ministère(de(l’enseignement(et(de(la(science(-(Ukraine.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)رجب)1442 )22)فبراير)2021(.

اإلمماء : سعيد أمزازي.

ق اا لوز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم العرلي والبحث)
 العلمي،)النرطق ال سمي أرسم الح7وضة اقم) ).8 7)صردا في
1))ضن اجب))    ) )ضراس) )1)()أتحديد بعض املعردالت)

أي  الشهردات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.59.072)الصادر في)15)من محرم)1379 
)21)يوليو)1959()بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان)
املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات وشهادات متابعة)

الدروس)؛

 1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم  وعلى 
بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 )22)أغسطس)

معادالت الشهادات)؛
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في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رممان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)

1427 رممان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 

البكالوريا، شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن  ()2006  )16)أكتوبر)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى محمر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين)

الشهادات املنعقد بتاريخ)29)ديسمبر)2020،

قرر ما يلي):

املادة األولى)

»شعبة اآلداب والعلوم) تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية)

اإلنسانية)-)مسلك):)العلوم اإلنسانية«)الشهادة التالية):

والعلوم  اللغات   : »التخصص  العامة  الثانوية  الدراسة  - شهادة 

اإلنسانية« املسلمة من وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من رجب)1442 )4)مارس)2021(.

اإلمماء : سعيد أمزازي.

ق اا للوز6  املنتدب لدى وز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم)
العرلي والبحث العلمي املكلف أرلتعليم العرلي والبحث العلمي)
فبراي ) )1))  ((1(    ( اقم) ).111)صردا في)  )ضن اجب)

أتحديد بعض املعردالت أي  الشهردات.

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

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)14)يناير)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

: Biochimie

–(Licence(de(biochimie,( préparée(et(délivrée( au( siège(de(

l’Université(de(Poitiers(-(France(-(le(18(avril(2005,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : ادريس اعويشة.

ق اا للوز6  املنتدب لدى وز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم)

العرلي والبحث العلمي املكلف أرلتعليم العرلي والبحث العلمي)

فبراي ) )1))  ((1(    ( اقم) ).117)صردا في)  )ضن اجب)

أتحديد بعض املعردالت أي  الشهردات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)14)يناير)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Data( sciences( et في) التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 

: modélisation(statistique

- Diplôme(de(master( sciences( technologie( santé, mention : 

mathématiques( appliquées( statistique, parcours( type : 

data(sciences(et(modélisation(statistique, préparé(et(délivré 

au( siège( de( l’Université( de( Bretagne - sud - France - le 

17 septembre 2019,

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

:)التطوير وقاعدة املعطيات املسلمة) الرياضيات واملعلوميات،)مسار)

من كلية العلوم)-)الجديدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : ادريس اعويشة.

ق اا للوز6  املنتدب لدى وز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم)

العرلي والبحث العلمي املكلف أرلتعليم العرلي والبحث العلمي)

فبراي ) )1))  ((1(    ( اقم) ).118)صردا في)  )ضن اجب)

أتحديد بعض املعردالت أي  الشهردات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)14)يناير)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Chimie(moléculaire(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

- Diplôme(de(docteur(de(troisième(cycle, spécialité : chimie 
moléculaire, préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(Paul 
Sabatier(Toulouse(III - France - le 30 mai 1988 - assorti(du 
diplôme(de(maîtrise(de(chimie, préparé(et(délivré(au(siège 
de( la(même(université - le 3 mars 1981 et(du(diplôme(de 
baccalauréat(de(l’enseignement(secondaire(ou(d’un(diplôme 
reconnu(équivalent.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : ادريس اعويشة.

ق اا للوز6  املنتدب لدى وز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم)

العرلي والبحث العلمي املكلف أرلتعليم العرلي والبحث العلمي)
فبراي ) )1))  ((1(    ( اقم) ).119)صردا في)  )ضن اجب)

أتحديد بعض املعردالت أي  الشهردات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)14)يناير)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Mathématiques(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

- Diplôme( de( master( de( sciences, technologies, santé, 
mention : mathématiques, parcours(type : analyse(appliquée 
et(modélisation, préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université 
Amiens(Picardie(Jules(Verne - France - le 4 octobre 2019,

الرياضيات) (: مسلك) والتقنيات،) العلوم  في  باإلجازة  مشفوعة 

والتطبيقات املسلمة من كلية العلوم والتقنيات))-)فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : ادريس اعويشة.

ق اا للوز6  املنتدب لدى وز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم)

العرلي والبحث العلمي املكلف أرلتعليم العرلي والبحث العلمي)

فبراي ) )1))  ((1(    ( اقم) ).1 1)صردا في)  )ضن اجب)

أتحديد بعض املعردالت أي  الشهردات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)14)يناير)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Neurologie(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Grade( de( maître( ès( sciences( )M.Sc(( en( sciences(
neurologique,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(
de(Montréal(-(Faculté(des(études(supérieures(-(Canada(-(le(
9(mars(1993.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : ادريس اعويشة.

ق اا للوز6  املنتدب لدى وز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم)
العرلي والبحث العلمي املكلف أرلتعليم العرلي والبحث العلمي)
فبراي ) )1))  ((1(    ( اقم) ).  1)صردا في)  )ضن اجب)

أتحديد بعض املعردالت أي  الشهردات.

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

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)14)يناير)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Télécommunications(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

- Doutoramento( EM( engenharia( electrotecnica( E( de 

computadores - Ramo( de( especializacao( EM( telecomu- 

nicacoes, de( la( Faculdade( de( ciencias( E( tecnologia, 

préparé(et(délivré(au(siège(de(la(Universidade(de(Coimbra-

Portugal - le 20 août 2020,

مشفوعة بدبلوم مهندس الدولة،)مسلك):)هندسة نظم االتصاالت)
والشبكات املسلم من املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : ادريس اعويشة.

ق اا للوز6  املنتدب لدى وز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم)

العرلي والبحث العلمي املكلف أرلتعليم العرلي والبحث العلمي)
فبراي ) )1))  ((1(    ( اقم) ).) 1)صردا في)  )ضن اجب)

أتحديد بعض املعردالت أي  الشهردات.

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

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)14)يناير)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Ingénierie(des(systèmes(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في
: complexes

- Diplôme(de(master(sciences, technologie, santé, mention :
ingénierie( des( systèmes( complexes, délivré( par( l’Institut 
national( des( sciences( appliquées( de( Rennes - France - le 
5 novembre 2018.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : ادريس اعويشة.

ق اا للوز6  املنتدب لدى وز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم)
العرلي والبحث العلمي املكلف أرلتعليم العرلي والبحث العلمي)
فبراي ) )1))  ((1(    ( اقم) ).3 1)صردا في)  )ضن اجب)

أتحديد بعض املعردالت أي  الشهردات.

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

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛
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والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)14)يناير)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Electronique(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

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

au( siège( de( l’Université( de( Montpellier( -( France( -( le 

11(décembre(2018,

هندسة امليكاترونيك) (: مسلك) مشفوعة بدبلوم مهندس الدولة،)

املسلم من املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : ادريس اعويشة.

ق اا للوز6  املنتدب لدى وز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم)
العرلي والبحث العلمي املكلف أرلتعليم العرلي والبحث العلمي)
فبراي ) )1))  ((1(    ( اقم) ).  1)صردا في)  )ضن اجب)

أتحديد بعض املعردالت أي  الشهردات.

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

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)14)يناير)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Biologie(et(santé((تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

- Diplôme(de(master(sciences, technologies, santé, mention : 
biologie - santé, parcours(type(nutrition, santé, innovation 
aliments, bioactifs, métabolismes( du( microbiote( aux 
maladies( chroniques, préparé( et( délivré( au( siège( de 
l’Université( Clermont( Auvergne( Vetagro - Sup( site( de 
Clermont - Ferrand - France - le 18 décembre 2019,

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

والصحة املسلمة من كلية) علم وظائف األعماء) (: تخصص) الحياة،)

العلوم)-)وجدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : ادريس اعويشة.

ق اا للوز6  املنتدب لدى وز6  الترأية الوطنية والت7و6ن املنهي والتعليم)

العرلي والبحث العلمي املكلف أرلتعليم العرلي والبحث العلمي)
فبراي ) )1))  ((1(    ( اقم) ).5 1)صردا في)  )ضن اجب)

أتحديد بعض املعردالت أي  الشهردات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

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

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

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛
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والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)14)يناير)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

: Génie(informatique

- Grade( de( bachelier( en( ingénierie( )B,Ing,(( en( génie(

informatique,(préparé(et(délivré(au(siège(de( l’Université(

Laval(-(Québec(-(Canada(-(le(31(mai(1998,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : ادريس اعويشة.

 ق اا لوز6  األوقرف والشؤو  اإلسالضية اقم  ).7 1 صردا في

3  ضن اجب )    )5) فبراي   )1)( أتفو6ض اإلضمرء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية)،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1367 وعلى املرسوم رقم)

2005()بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات) )2)ديسمبر)

العمومية وال سيما املادة الثانية منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.14.104)الصادر في)20)من رجب)1435 

وتحديد) الدينيين  القيمين  مهام  تنظيم  شأن  في  ()2014 ماي) (20(

وضعياتهم وال سيما املادة)23)منه)؛

 679.16 رقم) اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  وعلى 

في شأن) ()2016 مارس) (10  (  1437 الصادر في فاتح جمادى اآلخرة)

التنظيم الداخلي لنظارات األوقاف ومندوبيات الشؤون اإلسالمية)

وعددها ودوائر نفوذها الترابي)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.194 رقم) املرسوم   وعلى 

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

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى نظار األوقاف واملكلف بتسيير نظارة أوقاف الحرم)

اإلسالمية) للشؤون  واإلقليميين  الجهويين  واملندوبين  اإلدري�ضي 

واملكلف بتسيير املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية إلقليم فجيج)

أو التأشير نيابة عن وزير األوقاف) املبينة أسماؤهم بعده اإلمماء)

والشؤون اإلسالمية على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة)

بتدبير املوارد البشرية التابعة لهم):

- االقتطاع من رواتب املوظفين املتغيبين عن العمل بصفة) )غير 

مشروعة ؛

- الرخصة السنوية ؛

- الرخصة االستثنائية ألسباب عائلية أو خطيرة ؛

- الرخصة االستثنائية ألداء فريمة الحج ؛

- رخصة املرض قصيرة األمد التي) )ال تتجاوز مدتها تسعين )90( يوما ؛

- رخصة الوالدة ؛

- شهادة العمل ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- الترخيص للموظفين باستعمال سياراتهم الخاصة قصد التنقل 

لحاجات املصلحة خارج املكان املعينين للعمل به ؛

لهم التابعين  باملوظفين  الخاصة  للتنقيط  الفردية  البطاقات   - 

وذلك) )بصفتهم رؤساء مباشرين لهم . 
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املفوض إليهم)-)السردة :

ب()نظرا األوقرف):

-)محمد اسبول،   ناظر أوقاف الرباط)؛

- ادريس كبيري،))ناظر أوقاف الدار البيماء)؛

- خالد مصلوحي،) )ناظر أوقاف سال ؛

- احمد فياللي كاوزي،) املكلف بتسيير نظارة أوقاف الحرم اإلدري�ضي )؛

-)ربيع واسين،   ناظر أوقاف فاس)؛

-)فيصل بوشكورت،   ناظر أوقاف مكناس)؛

-)محمد كمال حفيض،   ناظر أوقاف طنجة)؛

-)مصطفى اعساتن،   ناظر أوقاف وجدة)؛

-)يوسف لحرو�ضي،   ناظر أوقاف سطات)؛

)-)ادريس حسحاس،   ناظر أوقاف آسفي)؛

-)ياسين بلعباس،))ناظر أوقاف تارودانت)؛

-)املصطفى لشهب،   ناظر أوقاف بني مالل)؛

-)يحيى توتاو،   ناظر أوقاف ورزازات)؛

-)موالي عبد هللا الراوي،   ناظر أوقاف زاكورة)؛

-)احمد غنامي،   ناظر أوقاف مراكش)؛

- باسو مزيان،) )ناظر أوقاف الرشيدية ؛

- محمد الطيبي،) )ناظر أوقاف صفرو ؛

- عمر الهوفي، ناظر أوقاف تازة ؛

- )ياسين الزكريتي،) )ناظر أوقاف الناضور ؛

- محمد بنقلة،) )ناظر أوقاف الحسيمة ؛

- طارق حراق،) )ناظر أوقاف وزان ؛

- احمد الريسوني،) )ناظر أوقاف العرائش )؛

- امليلودي الواحدي،) )ناظر أوقاف شفشاون )؛

- بالل احديدان،) )ناظر أوقاف العيون )؛

- رشيد علوي،) )ناظر أوقاف تاونات ؛

- محمد حداد،) )ناظر أوقاف تطوان ؛

- املصطفى داحو،) )ناظر أوقاف الجديدة ؛

- بوشعيب طا�ضى،) )ناظر أوقاف قلعة السراغنة ؛

- عبد اللطيف بوبكري،) )ناظر أوقاف القصر الكبير ؛

- رضوان علوم،) )ناظر أوقاف القنيطرة ؛

- عمر عامر،) ناظر أوقاف زرهون ؛

- موالي عبد الصماد يزيدي،) )ناظر أوقاف ميدلت ؛

- محمد كرادة،) )ناظر أوقاف الصويرة ؛

- حسن عابد،) )ناظر أوقاف تيزنيت ؛

- الحو ماللي،) )ناظر أوقاف الحوز ؛

- محمد السعيدي،) )ناظر أوقاف بوملان.

ب()املندوبو  الجهو6و  للشؤو  اإلسالضية):

- محمد مقر،) )املندوب الجهوي) )للشؤون اإلسالمية لجهة الرباط - 

سال - القنيطرة ؛

- موالي املهدي حمداوي علوي،) )املندوب الجهوي) )للشؤون اإلسالمية 

لجهة الدار البيماء - سطات ؛

- الحاج عبد الرحمن طلحي،) )املندوب الجهوي) )للشؤون اإلسالمية 

لجهة سوس - ماسة ؛

- عبد الرحيم مسكور،) )املندوب الجهوي) )للشؤون اإلسالمية لجهة 

بني مالل - خنيفرة ؛

- محمد بحجا،) )املندوب الجهوي) )للشؤون اإلسالمية لجهة فاس - 

مكناس ؛
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 - محمد البقالي،) )املندوب الجهوي) )للشؤون اإلسالمية لجهة كلميم -

واد نون ؛

 - محمد عماري،) )املندوب الجهوي) )للشؤون اإلسالمية لجهة العيون -

الساقية الحمراء ؛

- عبد الرحيم بغزلي،) )املندوب الجهوي) )للشؤون اإلسالمية لجهة 

مراكش - آسفي ؛

- عبد القادر العليوي،) )املندوب الجهوي) )للشؤون اإلسالمية لجهة 

الداخلة - وادي) )الذهب ؛

- عبد الحميد االدري�ضي،) )املندوب الجهوي) )للشؤون اإلسالمية لجهة 

الشرق ؛

- محمد السعيد الحراق،) )املندوب الجهوي) )للشؤون اإلسالمية لجهة 

طنجة - تطوان - الحسيمة ؛

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

تافياللت.

ج()املندوبو  اإلقليميو  للشؤو  اإلسالضية):

السالم حمو رجال،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية  - عبد 

لعمالة الرباط ؛

- الحسن بوفيم،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية لعمالة سال ؛

- اسماعيل سا�ضي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية لعمالة 

الصخيرات - تمارة ؛

إلقليم  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  حمادي،) )املندوب  عثمان   -

القنيطرة ؛

- موالي امحمد ملراني،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

الخميسات ؛

- املصطفى املجدقي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

سيدي) )قاسم ؛

- ياسين الهالل،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم سيدي  

سليمان ؛

- عبد الوافي مدفون، )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية لعمالة 

مقاطعات الدار البيماء - أنفا ؛

لعمالة   اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  شايف،) )املندوب  محمد   -

 مقاطعات الفداء - مرس السلطان )؛

لعمالة  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  الفاتحي،) )املندوب  احمد   -

مقاطعات عين السبع - الحي املحمدي ؛

- عبد العزيز صابري،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية لعمالة 

مقاطعة الحي الحسني ؛

- سعد صو�ضي) )علوي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية لعمالة 

مقاطعة عين الشق ؛

- محمد علي القر�ضي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية لعمالة 

مقاطعات سيدي البرنو�ضي ؛

- عبد الحفيظ اسحيسح،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية 

لعمالة مقاطعات ابن مسيك ؛

لعمالة  اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية  بنحسون،) )املندوب  - محمد 

مقاطعات موالي رشيد ؛

)للشؤون  اإلقليمي)  )املندوب  )اإلسماعيلي،)  العلوي)  اإلاله  عبد   -

اإلسالمية لعمالة املحمدية ؛

إلقليم  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  بال،) )املندوب  ايت  محمد   -

الجديدة ؛

- بدر خلوق،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم النواصر ؛

- عبد العزيز ايت �ضي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

مديونة) )؛
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- مصطفى اعويش،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

بنسليمان ؛

- عبد اإلله بنعيش،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

برشيد ؛

- الجياللي العكاري،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

سطات ؛

- عبد املجيد حمري،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

سيدي) )بنور ؛

- رشيد طيابي، )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية لعمالة أكادير-

إداوتنان ؛

- احمد آيت عباس،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية لعمالة 

إنزكان - آيت ملول ؛

- محمد آيت محند،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

اشتوكة - آيت باها ؛

- عبد القادر ملانت،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

تارودانت ؛

- فريد صادق،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم تيزنيت ؛

- محمد اوحمو،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم طاطا ؛

- ادريس حبيبي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم الرشيدية ؛

إلقليم  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  خوزيط،) )املندوب  محماد   -

ورزازات ؛

- عبد السالم مقران،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

ميدلت ؛

- عبد املتين ازيدان،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

تنغير ؛

- عبد العزيز اعراب،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

زاكورة ؛

- محمد املرزوكي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم كلميم ؛

إلقليم اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  الدرعي،) )املندوب  ابراهيم   - 

أسا  - الزاك ؛

إلقليم  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  الحنافي،) )املندوب  محمد   -

طانطان ؛

- الحسن بن املختار،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

سيدي) )إفني) )؛

اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  امحمدي،) )املندوب  الدين  جمال   -

إلقليم بني مالل )؛

اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم  العرجوني،) )املندوب  احمد   -

أزيالل )؛

إلقليم  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  الفميل،) )املندوب  بغداد   -

الفقيه بن) )صالح ؛

- الحبيب الكردودي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

خنيفرة ؛

- محمد الفرساوي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

خريبكة ؛

- عبد السالم ماء العينين،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية 

إلقليم العيون ؛

اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  بوهدا،) )املندوب  يحميه  سيدي   -

إلقليم بوجدور ؛

- عي�ضى الليلي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم طرفاية ؛

- سيدي عيبة بالعالم،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

السمارة ؛

لعمالة  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  كباب،) )املندوب  املصطفى   -

مراكش ؛

- سعيد اعزي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم) شيشاوة ؛

- التهامي بن ادريس،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم   

الحوز ؛

- محمد السرحاني،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم  

قلعة السراغنة ؛
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إلقليم  اإلسالمية  )للشؤون  اإلقليمي)  )املندوب  بنعباد،)  كريم   -

الصويرة ؛

إلقليم  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  ملعاطه،) )املندوب  محمد   -

الرحامنة ؛

اإلسالمية إلقليم  اإلقليمي) )للشؤون  الحسين جمامو،) )املندوب   -

آسفي ؛

إلقليم  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  النجمي،) )املندوب  محمد   -

اليوسفية ؛

لعمالة اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  خثيري،) )املندوب  زكرياء   - 

وجدة - أنجاد ؛

إلقليم  اإلسالمية  )للشؤون  اإلقليمي)  )املندوب  بلحاج،)  احمد   -

الناضور ؛

- محمد القادري بوتشي�ضي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية 

إلقليم الدريوش ؛

إلقليم  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  غميظ،) )املندوب  لحسن   -

جرادة ؛

- محمد املشنق،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم بركان ؛

إلقليم  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  محمد) )غداري،) )املندوب   -

تاوريرت ؛

- علي) بوزياني،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم جرسيف ؛

- عبد الكريم اخشين،) )املكلف بتسيير املندوبية اإلقليمية) )للشؤون 

اإلسالمية إلقليم فجيج ؛

لعمالة  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  بوعلي،) )املندوب  يوسف   -

طنجة  - أصيلة ؛

اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  الحا�ضي،) )املندوب  السالم  عبد   -

لعمالة املميق-الفنيدق ؛

- محمد نور الدين الحراق،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية 

إلقليم تطوان ؛

إلقليم  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  محمد) )الخطاب،) )املندوب   -

الفحص) )- أنجرة ؛

اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  الشعيري،) )املندوب  ياسر  محمد   -

إلقليم) العرائش ؛

إلقليم  اإلسالمية  )للشؤون  اإلقليمي)  )املندوب  فهيم،)  محمد   -

الحسيمة ؛

إلقليم  اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  الخراز،) )املندوب  محمد   -

شفشاون ؛

اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  محجوبي،) )املندوب  الرحمن  عبد   -

إلقليم وزان) ؛

اإلسالمية  اإلقليمي )للشؤون  الطاهر،) )املندوب  بن  الرفيع  - عبد 

لعمالة فاس ؛

لعمالة  للشؤون اإلسالمية  اإلقليمي  املندوب  املجدوبي،  - محمد 

مكناس ؛

- عبد الناصر منصور،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

الحاجب ؛

- ابراهيم حسناوي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

إفران ؛

- محمد يونس،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم موالي  

 يعقوب ؛

- محمد االخصا�ضي،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

صفرو ؛

- محمد املومني،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم بوملان ؛

- عبد الحق الصبوني،) )املندوب اإلقليمي) )للشؤون اإلسالمية إلقليم 

تاونات ؛

اإلسالمية  اإلقليمي) )للشؤون  الطالبي،) )املندوب  الحفيظ  عبد   -

إلقليم تازة.

املادة الثانية

اإلسالمية) للشؤون  واإلقليميين  الجهويين  املندوبين  إلى  يفوض 

واملكلف بتسيير املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية إلقليم فجيج)

نيابة) اإلمماء) كل واحد منهم فيما يخصه،) املبينة أسماؤهم أعاله،)

عن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية على قرارات تكليف القيمين)

الدينيين.

املادة الثالثة

ينشـــر هــذا القـــرار بالجـــريدة الرســمية))وينسخ القرار رقم)2917.16 

بتفويض  ()2016 سبتمبر) (27( (1437 من ذي الحجة) (25 الصادر في)

1440 جمادى اآلخرة) (7 الصادر في) (364.19 والقرار رقم)  اإلمماء)

)13)فبراير)2019()بتفويض اإلمماء.)

وحرر بالرباط في)13)من رجب)1442 )25)فبراير)2021(. 

اإلمماء) : )أحمد التوفيق.
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ق اا لوز6  األوقرف والشؤو  اإلسالضية اقم  ).8 1 صردا في 3  ضن اجب )    )5) فبراي   )1)( أتفو6ض اإلضمرء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350  )20)سبتمبر)1931()بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات)

كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم)2.73.312)بتاريخ)10)صفر)1394  )5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.03.300)الصادر في)2)ربيع األول)1425 )22)أبريل)2004()بإعادة تنظيم املجالس العلمية كما)

وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.194)الصادر في)20)من رجب)1438 )18)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون)

اإلسالمية،

قرر ما يلي :)

املادة األولى

يفوض إلى رؤساء)املجالس العلمية املحلية الواردة أسماؤهم في الجدول التالي اإلمماء)نيابة عن وزير األوقاف والشؤون)

اإلسالمية على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمجالس العلمية املحلية في إطار االختصاص الترابي املبين في نفس الجدول)

للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا الوثائق املتعلقة بالترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة قصد التنقل لحاجات)

املصلحة خارج املكان املعينين للعمل به):
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املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)468.12)الصادر في)10)ربيع األول)1433 

)3)فبراير)2012()بتفويض اإلمماء.

وحرر بالرباط في)13)من رجب)1442 )25)فبراير)2021(.

اإلمماء : أحمد التوفيق.

 ق اا لوز6  األوقرف والشؤو  اإلسالضية اقم  ).9 1 صردا في
3  ضن اجب )    )5) فبراي   )1)( أتفو6ض اإلضمرء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1367  وعلى املرسوم رقم)
2005()بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات) )2)ديسمبر)

العمومية و ال سيما املادة الثانية منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.09.236)الصادر في)8)ربيع األول)1431 
املتعلق بمدونة األوقاف كما وقع تغييره وتتميمه) ()2010 )23)فبراير)

وال سيما املادة)153)منه)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.194 رقم) املرسوم   وعلى 
والشؤون) األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى املراقب املالي املركزي واملراقبين املاليين املساعدين)

له واملراقبين املحليين بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املبينة)

أسماؤهم بعده اإلمماء)أو التأشير نيابة عن وزير األوقاف والشؤون)

اإلسالمية))على الوثائق التالية املتعلقة بتدبير املوارد البشرية التابعة)

لهم):

-)الرخصة السنوية)؛

-)الرخصة االستثنائية ألسباب عائلية أو خطيرة)؛

-)الرخصة االستثنائية ألداء)فريمة الحج)؛

- البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة باملوظفين التابعين لهم وذلك 

بصفتهم رؤساء مباشرين لهم،

املفوض إليهم):

أ()املراقب املالي املركزي):)مصطفى قر�ضي.
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ب()املراقبون املاليون املساعدون):)

-)حليمة بنكيران،)املراقبة املالية املساعدة)؛

-)سعيد مليكي،)املراقب املالي املساعد.

ج()املراقبون املحليون):

-)فايزة السمري،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف الرباط)؛

-)ايمان اقزيبرة،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف الدار البيماء)؛

-)لبنى هالل،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف سال)؛

-)نجوى التجكاني،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف الحرم اإلدري�ضي)؛

-)سميرة وحمو،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف فاس)؛

-)عبد الحق حموش،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف مكناس)؛

-)ابتسام العكي،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف طنجة)؛

-)صباح هراس،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف وجدة)؛

-)عبد الحق ايت الكوش،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف سطات)؛

-)كريمة منانة السلموني،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف آسفي)؛

-)محمد ايت عبو،)املراقب))املحلي بنظارة أوقاف تارودانت)؛

-)محمد امين الصالحي،)املراقب))املحلي بنظارة أوقاف بني مالل)؛

-)سيدي الحسين اوفا،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف ورزازات)؛

-)املصطفى ازروف،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف زاكورة)؛

-)عبد الرحيم الكرعي،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف مراكش)؛

-)صباح ومان،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف الرشيدية)؛

-)حسن منصور،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف صفرو)؛

-)عمار محجوبي،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف تازة)؛

-)سناء)زروقي،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف الناضور)؛

-)مصطفى بن يدير،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف الحسيمة)؛

-)سهيل حداد،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف وزان)؛

-)محمد الصمدي،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف العرائش)؛

-)حسن املعطي عزوز،)املراقب))املحلي بنظارة أوقاف شفشاون)؛

-)سعيد البلعم�ضي،)املراقب))املحلي بنظارة أوقاف العيون)؛

-)محمد بنكاد،)املراقب))املحلي بنظارة أوقاف تاونات)؛

-)جمال الدين الخميري،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف تطوان)؛

-)سلوى ثمدي،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف الجديدة)؛

-)كبير املخلوفي،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف قلعة السراغنة)؛

- سلوى ندمو�ضى والي، املراقبة املحلية بنظارة أوقاف القصر الكبير ؛

-)احمد تاهسوت،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف القنيطرة)؛

-)هشام الصغير،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف زرهون)؛

-)جمال بوزياني،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف ميدلت)؛

-)عز الدين لحميدي،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف الصويرة)؛

-)محمد املهدي املعتصم،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف))تيزنيت)؛

-)محمد را�ضي،)املراقب املحلي بنظارة أوقاف الحوز)؛

-)بوشرى مشتاقي،)املراقبة املحلية بنظارة أوقاف بوملان.

املادة الثانية

 941.17 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)

الصادر في فاتح شعبان)1438 )28)أبريل)2017()بتفويض اإلمماء.

وحرر بالرباط في)13)من رجب)1442 )25)فبراير)2021(.

اإلمماء : أحمد التوفيق.
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ق اا لوز6  األوقرف والشؤو  اإلسالضية اقم  ).1)1 صردا في 

3  ضن اجب )    )5) فبراي   )1)( أتفو6ض اإلضمرء

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1426 29)من شوال) 2.05.1367)الصادر في) ))وعلى املرسوم رقم)

2005()بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات) )2)ديسمبر)

العمومية وال سيما املادة الثانية منه)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.194 رقم) املرسوم   وعلى 

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

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى املفتش العام واملديرين ورؤساء)األقسام واملصالح بوزارة)

األوقاف والشؤون اإلسالمية التالية أسماؤهم اإلمماء)أو التأشير نيابة)

عن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية على البطاقات الفردية للتنقيط)

الخاصة باملوظفين التابعين لهم وذلك بصفتهم رؤساء)مباشرين لهم):

 املفوض إليهم :

ب()املفتش العرم):)عبد الغرني ايت يوسف.

ب()املدي و ):

 عبد القادر كراعي، مدير األوقاف ؛- 

 احمد قسطاس، مدير الشؤون اإلسالمية ؛- 

 عبد العزيز الدرويش، مدير املساجد ؛- 

 موالي عبد الواحد غنمور، مدير تدبير شؤون القيمين الدينيين ؛- 

 عبد الواحد بنداود، مدير التعليم العتيق ومحو األمية باملساجد ؛- 

 محمد ملعملة، مدير الشؤون اإلدارية والتعاون ؛- 

 عبد القادر البوخاري، مدير الشؤون القانونية ؛- 

ج()اؤسرء)األقسرم):

 ياسين اغزر، رئيس قسم املراقبة واالفتحاص ؛- 

 عبد الهادي ارزيقي، رئيس قسم البناء واالستثمار ؛- 

 خالد سهيل، رئيس قسم املحافظة على األصول الوقفية ؛- 

 رجاء الشاط، رئيسة قسم تسيير األمالك الوقفية ؛- 

 عبد القادر أزيرار، رئيس قسم الشؤون املالية ؛- 

 عبد الوحيد الصديق، رئيس قسم املنازعات الوقفية ؛- 

 حميد شعيبي، رئيس قسم الدراسات اإلسالمية ؛- 

 احمد عاطف، رئيس قسم األنشطة الثقافية ؛- 

 خليد بوطيب، رئيس قسم الحج ؛- 

 عمر العمراوي، رئيس قسم التوعية الدينية ؛- 

 أمينة البقالي، رئيسة قسم التخطيط والبرمجة ؛- 

 شكيب حفو، رئيس قسم البناء ؛- 

 توفيق بهجاوي، رئيس قسم اإلصالحات والصيانة ؛- 

 حمزة ملتوني، رئيس قسم التسيير والتجهيز ؛- 

 هشام الشاوي الفائز، رئيس قسم امليزانية والتتبع ؛- 

 ملياء علمي دريدب، رئيسة قسم التسيير ؛- 

 ادريس الهاشمي، رئيس قسم التكوين والتعاون ؛- 

 محمد ايت بيهي، رئيس قسم امليزانية ؛- 

 امبارك بتها، رئيس قسم التخطيط واإلحصاء ؛- 

 طاريق وساط، رئيس قسم بناء وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق ؛- 

 عبد الرزاق عازم، رئيس قسم الشؤون التربوية ؛- 

 نجيبة اغرابي، رئيسة قسم تسيير مؤسسات التعليم العتيق ؛- 

 احمد الطالبي، رئيس قسم محو األمية باملساجد ؛- 

 يونس مسهل، رئيس قسم املوارد البشرية ؛- 

 محسن غزوف، رئيس قسم امليزانية واملحاسبة ؛- 

 عبد الكريم هاني، رئيس قسم التعاون والشؤون االجتماعية ؛- 

 عواطف بلقايد، رئيسة قسم أنظمة املعلومات ؛- 

 الزهرة الدويعي�ضي، رئيسة قسم التشريع ؛- 

 محمد لحبيب، رئيس قسم الدراسات القانونية والتوثيق ؛- 

 بوشعيب بنجنان، رئيس قسم املنازعات غير الوقفية ؛- 
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د()اؤسرء)املصرلح):)

 لبنى اليتربي، رئيسة مصلحة املراقبة ؛- 

فاطمة عمري، رئيسة مصلحة االفتحاص  ؛- 

 زينب جابري، رئيسة مصلحة الدراسات ؛- 

 زكية يخلف، رئيسة مصلحة البرمجة والصفقات ؛- 

 موالي عبد هللا العلوي، رئيس مصلحة تنفيذ املشاريع ؛- 

 لينة النماوي، رئيسة مصلحة االستثمارات الوقفية ؛- 

 زكرياء لعي�ضي، رئيس مصلحة التدبير املالي للمشاريع ؛- 

 نزهة معشا، رئيسة مصلحة املحافظة على األمالك ؛- 

 يسمينة اجديرة، رئيسة مصلحة املعامالت العقارية لألوقاف ؛- 

 احمد املحب، رئيس مصلحة األحباس املعقبة وأحباس الزوايا - 

واألضرحة ؛

 احمد بنفميل، رئيس مصلحة نظم املعلومات والتوثيق ؛- 

حسن قبوري، رئيس مصلحة تسيير األمالك الفالحية ؛- 

فدوى العماري، رئيسة مصلحة تسيير األمالك الحمرية ؛- 

 مصطفى بهردة، رئيس مصلحة تدبير ومراقبة االستغالل ؛- 

 كميلية جلتي، رئيسة مصلحة الدراسات والتوقعات ؛- 

فتيحة دعائشة، رئيسة مصلحة امليزانية ؛- 

طارق بوغابة، رئيس مصلحة أداء الرواتب واألجور ؛- 

 لبنى الحامدي، رئيسة مصلحة املحاسبة ؛- 

 سعاد ايت بلخير، رئيسة مصلحة املنازعات املدنية ؛- 

 محمد الكواكبي، رئيس مصلحة املنازعات العقارية ؛- 

 عبد الواحد توالن، رئيس مصلحة املنازعات اإلدارية ؛- 

 سعاد بنجانى، رئيسة مصلحة التنفيذ ؛- 

 هندا االدري�ضي، رئيسة مصلحة الدراسات ؛- 

 علي الكناوي، رئيس مصلحة إحياء التراث اإلسالمي ؛- 

 مو�ضى البهجة، رئيس مصلحة تنظيم املسابقات ؛- 

 عبد السالم الخوداري، رئيس مصلحة املكتبات واملتاحف والعمل - 

الثقافي ؛ 

 خالد كرواز، رئيس مصلحة مراكز التوثيق واألنشطة الثقافية ؛- 

 حسن جعيط، رئيس مصلحة البرمجة والتنسيق والتقييم ؛- 

 رشيد الطاهري، رئيس مصلحة تنظيم الحج ؛- 

 ادريس روعي، رئيس مصلحة تأطير الحجاج ومراقبة األهلة ؛- 

 عبد الرحمان لحنين، رئيس مصلحة الشؤون املالية ؛- 

 يامنة القيقالن، رئيسة مصلحة األنشطة الدينية ؛- 

لطيفة الشايخي، رئيسة مصلحة التأطير الديني للجالية املغربية - 
املقيمة بالخارج ؛

 محسن الرو�ضي، رئيس مصلحة تتبع أنشطة الزوايا واألضرحة ؛- 

 نيرة مداني، رئيسة مصلحة التخطيط ؛- 

 لطيفة الوكماني، رئيسة مصلحة البرمجة ؛- 

 خالد برحو، رئيس مصلحة التدبير العقاري للمشاريع ؛- 

 عبد الرحيم ديكوك، رئيس مصلحة تدبير املعلومات ؛- 

 الهام برقي، رئيسة مصلحة الدراسات العامة ؛- 

 سمية حجاج، رئيسة مصلحة دراسات مشاريع البناء ؛- 

طارق الطالع، رئيس مصلحة البناء ؛- 

ياسين ميطالي، رئيس مصلحة تتبع رخص بناء املساجد ؛- 

 عادل انوش، رئيس مصلحة دراسات مشاريع اإلصالحات ؛- 

 محمد عادل جبرو، رئيس مصلحة اإلصالحات ؛- 

 حافظ عبد الودود ملراني، رئيس مصلحة تدبير الصيانة ؛- 

 ليلى بلحاج الخمير، رئيسة مصلحة تتبع حالة بنايات املساجد ؛- 

 سمية بنطسيل، رئيسة مصلحة التسيير ؛- 

 خديجة زاهيدي، رئيسة مصلحة التجهيز ؛- 

 جهان بوشريط، رئيسة مصلحة اإلحصاء ؛- 

 سعيد الحدادي، رئيس مصلحة امليزانية ؛- 

 رشيد محفوظي، رئيس مصلحة صفقات الدراسات ؛- 

 عواطف التسولي، رئيسة مصلحة صفقات األشغال والتوريدات ؛- 

 امينة امغار، رئيسة مصلحة التتبع واملراقبة ؛- 

 عبد الرقيب مولوع، رئيس مصلحة القيمين الدينيين املتعاقدين ؛- 

 محمد املالكي، رئيس مصلحة القيمين الدينيين املكلفين ؛- 

 عمر اسفى، رئيس مصلحة نهاية املهام ؛- 

 هجر بعير، رئيسة مصلحة اإلحصاء والتقييم ؛- 

 مليكة حمزة، رئيسة مصلحة التكوين ؛- 
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 عبد الحق صبري، رئيس مصلحة التأهيل ؛- 

 ليلى الغاريبي، رئيسة مصلحة التعاون والتواصل ؛- 

 إكرام بلعربي، رئيسة مصلحة امليزانية ؛- 

 حسن تويس، رئيس مصلحة تدبير املكافآت ؛- 

 حنان افقير، رئيسة مصلحة التغطية الصحية ؛- 

 عبد الرحيم بوزياني، رئيس مصلحة التخطيط واإلحصاء ؛- 

 عادل إزياجن، رئيس مصلحة تدبير املعلومات ؛- 

 كوثر بلعباس، رئيسة مصلحة التتبع والتواصل ؛- 

 عبد الرحيم البوملاني، رئيس مصلحة الدراسات والبرمجة ؛- 

 يحيى مسعودي، رئيس مصلحة البناء ؛- 

 عبد العزيز بن الطالب مو�ضى، رئيس مصلحة التجهيز ؛- 

 محمد حميدي، رئيس مصلحة التدبير املالي للمشاريع ؛- 

 هشام ولشكر، رئيس مصلحة البرامج واملناهج والتكوين ؛- 

 محمد روشدي، رئيس مصلحة التأطير والتوجيه التربوي ؛- 

 خالد الرزكي، رئيس مصلحة التقويم واالمتحانات ؛- 

البيداغوجي -  الدعم  مصلحة  رئيس  طهير،  بن  املهدي  موالي   
واألنشطة املوازية ؛

 الحسن الطاو�ضي، رئيس مصلحة تدبير شؤون التالميذ والطلبة ؛- 

 نوال الشنة، رئيسة مصلحة تدبير شؤون العاملين بمؤسسات - 
التعليم العتيق ؛

سامية القجبال، رئيسة مصلحة الترخيصات واملراقبة اإلدارية ؛- 

صالح جبران، رئيس مصلحة التدبير املالي ؛- 

 نوال االدري�ضي، رئيسة مصلحة الدراسات وتدبير املعطيات ؛- 

 بشرى العلوي، رئيسة مصلحة البرامج واملناهج والتقويم ؛- 

واالستشارة -  والتعاون  التكوين  مصلحة  رئيسة  بنعباد،  فوزية   
التربوية ؛

 امل بنرغاي، رئيسة مصلحة التدبير اإلداري واملالي ؛- 

 مصطفى بنعبوبو، رئيس مصلحة تدبير شؤون موظفي امليزانية - 
العامة للدولة ؛

 ليلى باجا، رئيسة مصلحة تدبير شؤون موظفي امليزانية الخاصة - 
لألوقاف ؛

 شيماء العرو�ضي، رئيسة مصلحة تدبير شؤون املتعاقدين والتدبير - 
املندمج للموظفين ؛

 عبد الصمد املرابط، رئيس مصلحة املباريات واالمتحانات ؛- 

 سناء محاسن، رئيسة مصلحة التكوين والتدبير التوقعي للوظائف - 

والكفاءات ؛

 سليمة قسيوي، رئيسة مصلحة امليزانية واملحاسبة ؛- 

 لبنى صلحاوي، رئيسة مصلحة التدبير املندمج للنفقات ؛- 

-)امال حماوي،)رئيسة مصلحة الصفقات)؛

-)عبد الحميد برطال،)رئيس مصلحة األدوات واملعدات)؛

-)حسناء)شيبة،)رئيسة مصلحة التعاون)؛

-)انوار املليحي،)رئيس مصلحة الشؤون االجتماعية)؛

-)مراد مجاوي،)رئيس مصلحة التواصل)؛

-)ابتسام الحمومي،)رئيسة مصلحة األرشيف)؛

-)املختار نوار،)رئيس مصلحة تطوير البرامج املعلوماتية)؛

-)وديع زيبوح،)رئيس مصلحة استغالل وصيانة أنظمة املعلومات)؛

-)فؤاد محوت،)رئيس مصلحة الشبكات املعلوماتية)؛

-)الخليل برقية،)رئيس مصلحة النصوص التشريعية)؛

-)رشيد اغربي،)رئيس مصلحة النصوص التنظيمية)؛

-)ريم فوكالن،)رئيسة مصلحة الهياكل واألنظمة)؛

-)كوثر بلعيد،)رئيسة مصلحة الدراسات القانونية)؛

-)هشام حنافي علوي،)رئيس مصلحة حوسبة النظم القانونية)؛

-)محمد وعكي،)رئيس مصلحة التوثيق)؛

-)محمد أشرف اكريران،)رئيس مصلحة الترجمة والنشر)؛

-)الهام بن املدني،)رئيسة مصلحة ضبط املعطيات)؛

-)صالح الدين الزباخ،)رئيس مصلحة القمايا املدنية والعقارية)؛

-)عبد االله املعتصم،)رئيس مصلحة القمايا اإلدارية)؛

-)عماد الدين املارودي،)رئيس مصلحة التنفيذ.

املادة الثانية

 287.17 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)

بتفويض) ()2017 فبراير) (15(  1438 من جمادى األولى) (17 الصادر في)

اإلمماء.

وحرر بالرباط في)13)من رجب)1442 )25)فبراير)2021(.

اإلمماء : أحمد التوفيق.
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قـــ اا لوز6  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم  ).5)1 صردا في 
   ضن اجب )    )1) فبراي   )1)( أتفو6ض اإلضمرء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في في فاتح ربيع األول)1441 
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أو التأشير نيابة) يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمماء)
عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة)
باملهام املنوطة بهم بمديرية أمالك الدولة ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية):

بالقطب  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  همو،  الله  عبد   -
القانوني وحماية الرصيد العقاري ؛

املكلف  املمتازة  الدرجة  من  الرئيس  املهندس  اشباني،  هشام   -
بقطب االستثمار وتثمين الرصيد العقاري والتحديث ؛

- مرشد الشرقي، رئيس قسم حماية الرصيد العقاري ؛

- محمد نبيل حرزان، رئيس قسم الشركاء العامون ؛

- محمد مندر، رئيس قسم تصفية املمتلكات ؛

- محمد بوعياد، رئيس قسم الخواص ؛

- جواد بواخري، رئيس قسم االستثمار ؛

- رئيس قسم تثمين الرصيد العقاري )شاغر( ؛

- الحسن أولياس، رئيس مصلحة حماية أمالك الدولة ؛

- مصطفى بوستى، رئيس مصلحة العالقات مع األنظمة العقارية ؛

- حمو جناح، رئيس مصلحة التجهيزات العمومية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)4193.19 
بتفويض) ()2019 ديسمبر) (11(  1441 من ربيع اآلخر) (14 الصادر في)

اإلمماء.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : محمد بنشعبون.

قـــ اا لوز6  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم  ).1)1 صردا في 

   ضن اجب )    )1) فبراي   )1)( أتفو6ض اإلضمرء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و64)منه)؛

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)

من (28 بتاريخ) (1.00.175 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

محرم)1421 )3)ماي)2000()وال سيما املادة)8)منه)؛)

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

مدير أمالك الدولة،) يفـوض إلى السيـد عبد اللطيف العمراني،)

اإلمماء)أو التأشير نيابة عن وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

خصوصية) ألمور  املرصد  بالحساب  املتعلقة  الوثائق  جميع  على 

رقم)3.2.0.0.1.13.009)الحامل عنوان)»صندوق اإلصالح الزراعي«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني اإلمماء)أو التأشير على)

األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة)

ألمور) املرصد  الحساب  إطار  في  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

خصوصية رقم)3.2.0.0.1.13.009)الحامل عنوان)»صندوق اإلصالح)

الزراعي«.

املـادة الثالثة

التأشير) أو  اإلمماء) العمراني  اللطيف  عبد  السيـد  إلى  يفـوض 

خصوصية ألمور  املرصد  بالحساب  املتعلقة  الوثائق  جميع   على 

»الحساب الخاص باستبدال) الحامل عنوان) (3.2.0.0.1.13.003 رقم)

أمالك الدولة«.
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املادة الرابعة

يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني اإلمماء)أو التأشير على)
األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة)
ألمور) املرصد  الحساب  إطار  في  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 
خصوصية رقم)3.2.0.0.1.13.003)الحامل عنوان)»الحساب الخاص)

باستبدال أمالك الدولة«.

املادة الخامسة

يفـوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني اإلمماء)أو التأشير على)
بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل وتذييلها بصيغة التنفيذ وذلك فيما)

يتعلق):

خصوصية ألمور  الـــمرصد  بالحساب  الـــمدرجة   • بالـــموارد 
الخاص  »الحساب  عنوان  الحامل   3.2.0.0.1.13.003 رقم 

باستبدال أمالك الدولة«.

• بعائدات وموارد أمالك الدولة املدرجة بامليزانية العامة :

* الفصل 1.1.0.0.0.13.000 املصلحة 8800 طبيعة املورد 10 : 
بيع عقارات مخزنية  قروية ؛

* الفصل 1.1.0.0.0.13.000 املصلحة 8800 طبيعة املورد 20 : 
دخول أمالك الدولة )اإليجار والتكاليف اإليجارية الخ( ؛

* الفصل 1.1.0.0.0.13.000 املصلحة 8800 طبيعة املورد 40 : 
النسبة املائوية املتحصلة من البيوعات واإليجارات العامة ؛

 * الفصل 1.1.0.0.0.13.000 املصلحة 8800 طبيعة املورد 50 :
حصيلة بيع املنقوالت والحطام واملعدات غير املستعملة ؛

* الفصل 1.1.0.0.0.13.000 املصلحة 8800  طبيعة املورد 60 : 
مـوارد متنوعـة.

املـادة السادسة

أسند) عائق  عاقه  أو  العمراني  اللطيف  عبد  السيد  تغيب  إذا 
التفويض املشار إليه في املادتين األولى والثانية أعاله إلى السادة عبد)
املهندس) اشباني،) وهشام  األولى  الدرجة  من  املتصرف  همو،) اللـه 
الرئيس من الدرجة املمتازة وجواد بواخري،)املتصرف من الدرجة)

األولى ومراد التلوحي،)املتصرف من الدرجة الثانية.

املادة السابعة

أسند) عائق  عاقه  أو  العمراني  اللطيف  عبد  السيد  تغيب  إذا 
التفويض املشار إليه في املادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار إلى)
املتصرف من الدرجة األولى وهشام اشباني،) السادة عبد اللـه همو،)
البح�ضي،) الرحيم  وعبد  املمتازة  الدرجة  من  الرئيس  املهندس 
الجرفاوي،) الشريف  فدوى  والسيدة  األولى  الدرجة  من  املتصرف 
املتصرف من) التلوحي،) مراد  والسيد  األولى  الدرجة  املتصرفة من 

الدرجة الثانية.)كما ينوب عنه كل من):

• السيدين محمد نبيل حرزان ومصطفى بوستى، املتصرفين من 

الدرجة األولى والسيد حمو جناح، املتصرف من الدرجة الثانية  

وذلك فيما يخص :

- نفقات االقتناءات العقارية والصوائر املختلفة املتعلقة بها ؛

واملؤسسات  الدولة  مصالح  طرف  من  املنجزة  الدفعات   -

العمومية قصد اقتناءات عقارية لفائدتها ؛

- الدفعات املنجزة من طرف املصالح العمومية قصد تخصيص 

أمالك الدولة ؛

- مصاريف إعداد عقود االقتناءات العقارية.

• السيد محمد بوعياد، املتصرف من الدرجة األولى وذلك فيما 

يخص املبالغ املرجعة من ثمن البيع أو من األداءات الجزئية.

• السيدين مرشد الشرقي والحسن أولياس، املتصرفين من الدرجة 

األولى وذلك فيما يخص :

- تسوية وتنفيذ القرارات القمائية واإلدارية ؛

- املبالغ املرجعة من ثمن البيع أو من األداءات الجزئية ؛

- األتعاب.

املادة الثامنة

أسند) عائق  عاقه  أو  العمراني  اللطيف  عبد  السيد  تغيب  إذا 

التفويض املشار إليه في املادة الخامسة أعاله إلى السادة عبد اللـه)

همو،)املتصرف من الدرجة األولى وهشام اشباني،)املهندس الرئيس)

املتصرف من الدرجة األولى) من الدرجة املمتازة وجواد بواخري،)

ومراد التلوحي،)املتصرف من الدرجة الثانية.

املادة التاسعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)4188.19 

بتفويض) ()2019 ديسمبر) (11(  1441 من ربيع اآلخر) (14 الصادر في)

اإلمماء.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : محمد بنشعبون.



عدد)6978)مكرر - 3)رممان)1442 )16)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (35(
 ق اا لوز6  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم  ).7)1 صردا في    ضن اجب )    )1) فبراي   )1))

أتفو6ض اإلضمرء

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

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

1998()املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال) 1418 )2)فبراير) 4)شوال) 2.97.1053)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)
السيارات الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويمات الكيلومترية)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)
واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر مـا يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده اإلمماء)نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر الصادرة)
للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة وعلى الوثائق املتعلقة بالترخيص لهم الستعمال سياراتهم الخاصة قصد)
التنقل لحاجات املصلحة خارج املكان املعينين للعمل به وكذا على الوثائق التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين كل حسب)

اختصاصه الترابي):

-)شهادة األجرة)؛

-)شهادة العالوة)؛

-)شهادة العمل)؛

-)مقرر العطلة اإلدارية)؛

-)مقرر العطلة االستثنائية)؛

-)مقرر رخصة الوالدة)؛

-)إنذار املوظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة.

النوابالمفوض إليهم
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املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)3016.20)الصادر في)21)من ربيع اآلخر)1442 

)7)ديسمبر)2020()بتفويض اإلمماء.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : محمد بنشعبون.

رايض،

بكلميم
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 ق اا لوز6  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم  ).8)1 صردا في    ضن اجب )    )1) فبراي   )1))
أتفو6ض اإلضمرء

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

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

 وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.00.175)بتاريخ
28)من محرم)1421 )3)ماي)2000()وال سيما املادة)8)منه)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)
واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر مـا يلي :

املادة األولى

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح) يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي اإلمماء)
اإلدارة على أوامر املداخيل وتذييلها بصيغة التنفيذ وذلك فيما يتعلق بعائدات وموارد أمالك الدولة املدرجة):

بامليزانية العامة):

-)الفصل)1.1.0.0.0.13.000)املصلحة)8800)طبيعة املورد)20):)دخول أمالك الدولة))اإليجار والتكاليف اإليجارية الخ()؛

-)الفصل)1.1.0.0.0.13.000)املصلحة)8800)طبيعة املورد)40):)النسبة املائوية املتحصلة من البيوعات واإليجارات العامة)؛

-)الفصل)1.1.0.0.0.13.000)املصلحة)8800)طبيعة املورد)50):)حصيلة بيع املنقوالت والحطام واملعدات غير املستعملة)؛

-)الفصل)1.1.0.0.0.13.000)املصلحة)8800)طبيعة املورد)60):)موارد متنوعة.

بالحسابين الخصوصيين للخزينة):

-)رقم)3.2.0.0.1.13.003)الحامل عنوان)»الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة«)؛

-)رقم)3.2.0.0.1.13.009)الحامل عنوان)»صندوق اإلصالح الزراعي«.

املحرسبو  املكلفو االختصرص الترابيالنواباملفوض إليهم
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 1442 من ربيع اآلخر) (21 الصادر في) (3015.20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم) (- املادة الثانية.)
)7)ديسمبر)2020()بتفويض اإلمماء.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : محمد بنشعبون.
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قـــ اا لوز6  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم) ).9)1)صردا في)
اإلضمرء) أتفو6ض  فبراي ) )1)() ((1(     ( اجب) ضن  (  

واملصردقة على الصفقرت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في في فاتح ربيع األول)1441 
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

أو التأشير نيابة) يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمماء)
عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة)

باملهام املنوطة بهم ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

- سعيد خاملدني، املدير الجهوي ألمالك الدولة بالرباط ؛

- علي الزواكي، املدير الجهوي ألمالك الدولة بمراكش ؛

- محسن كتامي، املدير الجهوي ألمالك الدولة بطنجة ؛

- حفيظ الحر، املدير الجهوي ألمالك الدولة بالدار البيماء ؛

- محمد الزاوي، املدير الجهوي ألمالك الدولة بوجدة ؛

- عبد الصمد املناني، املدير الجهوي ألمالك الدولة بفاس ؛

- موالي ادريس العمري علوي، املدير الجهوي ألمالك الدولة بأكادير ؛

- هشام أبو المياء، املدير الجهوي ألمالك الدولة بالعيون ؛

- عمر بن داود، املدير الجهوي ألمالك الدولة بكلميم ؛

- محمود البافور، املدير الجهوي ألمالك الدولة بالرشيدية ؛

- ر�ضى املسلمي، املدير الجهوي ألمالك الدولة بالداخلة ؛

- كريم درقاوي، املدير الجهوي ألمالك الدولة ببني مالل بالنيابة.

املادة الثانية

يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله املصادقة على صفقات)
الجهوية) باملديريات  املتعلقة  الخدمات  أو  التوريدات  أو  األشغال 

ألمالك الدولة التي يشرفون عليها وكذا فسخها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)3014.20 
بتفويض) ()2020 ديسمبر) (7(  1442 اآلخر) ربيع  من  (21 في) الصادر 

اإلمماء)واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : محمد بنشعبون.

قـــ اا لوز6  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم  ). 13 صردا في 
   ضن اجب )    )1) فبراي   )1)( أتفو6ض اإلضمرء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 
)24)فبراير)1958()في شأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية)؛

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

الجمارك والمرائب غير املباشرة)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي):

املادة األولى
الجمارك) العام إلدارة  املدير  نبيل االخمر،) السيد  إلى  يفوض 
والمرائب غير املباشرة،)اإلمماء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد)
بتدبير شؤون) املتعلقة  الوثائق  واملالية وإصالح اإلدارة على جميع 

املوظفين التابعين إلدارة الجمارك والمرائب غير املباشرة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد نبيل االخمر أو عاقه عائق ناب عنه السادة محمد)
الزهاوي،)مدير املوارد والبرمجة وأحمد البوعزاوي،)رئيس قسم املوارد)

البشرية وسعيد عليلة،)رئيس مصلحة التسيير اإلداري للموظفين.

املادة الثالثة

 330.20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)
بتفويض) ()2020 يناير) (17(  1441 من جمادى األولى) (21 الصادر في)

اإلمماء.
وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمماء : محمد بنشعبون.
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 قـــ اا لوز6  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم  ).)13 صردا في    ضن اجب )    )1) فبراي   )1))

أتفو6ض اإلضمرء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 )24)فبراير)1958()في شأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة)
العمومية)؛

2020()بشان النظام األسا�ضي الخاص بهيئة) 1442 )22)ديسمبر) 7)جمادى األولى) 2.19.453)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)
موظفي إدارة الجمارك والمرائب غير املباشرة)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)
واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده،)كل حسب اختصاصه الترابي،)اإلمماء)أو التأشير نيابة عن)
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين):

- الترخيص للموظفين للمشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة قصيرة األمد باملغرب ؛

- الترخيص للموظفين للمشاركة في املباريات واالمتحانات املنظمة من طرف وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

- الترخيص للموظفين املتابعين لدراساتهم العليا باملؤسسات الجامعية وغير التابعة للجامعات بالتغيب 3 ساعات في األسبوع ؛

- الترخيص للموظفين للقيام بالتداريب ؛

- الترخيص لغير موظفي وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بإجراء تداريب باملصالح التابعة للمديرية وكذا تخويل الشهادات 
املرتبطة بذلك ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين املدعويين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية 
داخل املغرب ؛

- الترخيص للموظفين بتقديم دروس في مؤسسات للتكوين بصفة مدرسين مؤقتين خارج أوقات العمل الرسمية ؛

- الرخص اإلدارية داخل املغرب لفائدة املوظفين ؛

- الترخيص بمغادرة التراب الوطني للموظفين بمناسبة استفادتهم من إجازتهم السنوية ؛

- الرخص ألسباب صحية قصيرة األمد األقل من 90 يوما ؛

- رخصة الوالدة للموظفات ؛

- رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام لفائدة املوظفات واملوظفين ؛

- الرخص االستثنائية بالتغيب ملبررات عائلية وألسباب خطيرة واستثنائية ال تتعدى مدتها 10 أيام في السنة ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين األعماء في الجمعيات ذات املنفعة العامة والتعاضديات لحمور مؤتمرات واجتماعات 
الهيئات التي يمثلونها ؛
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- شهادة مشاركة املوظفين في دورات التكوين املستمر املرخص للمشاركة فيها ؛

- اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالحياة اإلدارية للموظفين ألصولها ؛

- تخويل شهادة األجرة ؛

- تخويل شهادة العمل ؛

- استدعاء أعماء اللجان اإلدارية املتساوية األعماء ؛

- استدعاء املوظفين املساءلين تأديبا للمثول أمام املجلس التأديبي ؛

- إنذار املوظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئناف عملهم ؛

- استفسار املوظفين املخلين بالتزاماتهم املهنية ؛

- توقيع عقوبتي اإلنذار والتوبيخ ؛

- إعادة انتشار املوظفين داخل النفوذ الترابي للمديرية لحاجيات املصلحة ؛

- مقرر النقل داخل النفوذ الترابي للمديرية ؛

- األمر بإجراء الفحص الطبي املماد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض بالنسبة للموظفين ؛

- البطاقة السنوية لتنقيط وتقييم املوظفين.

النواباملفوض إليهماالختصرص الترابي

- السيد رشيد صروخ، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية - السيد حسن بتربتني، املدير اجلهوي للدار البيضاء-سطات.الدار البيضاء-سطات

الجهوية للدارالبيماء-سطات.

- السيدة دليلة عدنان، رئيسة مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة ملديرية - السيد أحمد جييد، مدير الجمارك مليناء الدار البيماء.ميناء الدار البيماء

الجمارك مليناء الدار البيماء.

 - رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للرباط - سال -- السيد عبد الحكيم زحاف، املدير الجهوي للرباط-سال-القنيطرة.الرباط-سال-القنيطرة 

القنيطرة )شاغر(.

- السيد محمد مو�ضى، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية - السيد عبد السالم الكبير، املدير الجهوي لفاس-مكناس.فاس-مكناس

الجهوية لفاس-مكناس.

- السيد عبد اللطيف بصوري، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة - السيد عزالعرب الرحماني، املدير الجهوي للوسط الجنوبي.الوسط الجنوبي

للمديرية الجهوية للوسط الجنوبي.

- السيدة نوال حيدار، رئيسة مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية - السيد مراد بوشعرة، املدير الجهوي لطنجة-تطوان-الحسيمة.طنجة-تطوان-الحسيمة 

الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة.

- السيد أحمد لعفو، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة ملديرية السيد رشيد مليموني، مدير الجمارك مليناء طنجة-املتوسط.ميناء طنجة-املتوسط

الجمارك مليناء طنجة-املتوسط.

-  رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للشرق - السيد عبد الرحيم قلوش، املدير الجهوي للشرق.الشرق

)شاغر(.

- السيد الحسين املودن، رئيس مصلحة تدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة للمديرية - السيد عبد هللا ادريش، املدير الجهوي ألكادير. أكادير

الجهوية ألكادير.

املكلف)- السيد لحسن حر�ضي، املدير الجهوي للجنوب.الجنوب والتكوين  البشرية  املوارد  تدبير  مصلحة  رئيس  حمزاوي،) حسن  السيد  (-

بمصلحة اللوجيستيك والنظام املعلوماتي باملديرية الجهوية للجنوب.

 1441 األول) ربيع  من  (28 في) الصادر  (3744.19 رقم) القرار  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر  (- الثانية.) املادة 

)26)نوفمبر)2019()بتفويض االمماء.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2019(.

اإلمماء : محمد بنشعبون.
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 ق اا لوز6  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم  ).713 صردا في  ) ضن اجب )   

)8 ضراس  )1)( أتفو6ض اإلضمرء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 وعلى القانون التنظيمي رقم)130.13)لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.62)بتاريخ)14)من شعبان)1436

)2)يونيو)2015()وال سيما املواد)8)و)14)و)42)و)58)منه)؛

2016()بتحديد كيفيات تنفيذ) 1437 )21)يناير) 10)ربيع اآلخر) 193.16)الصادر في) وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية رقم)

النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيمات واإلرجاعات المريبية)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى املديرين الجهويين ومديري الجمارك باملوانئ واملديرين اإلقليميين ومديري الواردات والصادرات واملسافرين)

ومخازن وساحات االستخالص الجمركي واآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والمرائب غير)

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على) املباشرة الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده اإلمماء)

مقررات التسديدات واإلرجاعات المريبية املثبتة داخل دائرة نفوذهم.

املادة الثانية

يفوض إلى اآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والمرائب غير املباشرة الواردة أسماؤهم في)

الجدول التالي اإلمماء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على مقررات التخفيمات المريبية املثبتة)

داخل دائرة نفوذهم):

المفوض إليهم االختصاص الترابي
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املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)30.21)الصادر في)13)من جمادى األولى)1442 

)28)ديسمبر)2020()بتفويض اإلمماء.

وحرر بالرباط في)24)من رجب)1442 )8)مارس)2021(.

اإلمماء : محمد بنشعبون.
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 ق اا لوز6  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم  ). 71 صردا في  ) ضن اجب )   

)8 ضراس  )1)( أتفو6ض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

املتعلق بزجر جنح نظام الصرف والسيما) ()1949 أغسطس) (30(  1368 ذي القعدة) (5 وعلى الظهير الشريف الصادر في)

الفصول)9)و)10)و)11)و)20)منه)؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.74.447)الصادر في)11)من رممان)1394 )28)سبتمبر)1974()باملصادقة على نص)

قانون املسطرة املدنية وال سيما الفصل)34)منه)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املتابعات القمائية) تفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والمرائب غير املباشرة التالية أسماؤهم السلطة قصد إجراء)

وعرض القمايا أمام املحاكم وإبرام املصالحات املتعلقة بقمايا نظام الصرف وكذا تمثيل اإلدارة املذكورة أمام محاكم اململكة)

والقيام في هذا اإلطار بجميع اإلجراءات املرتبطة بذلك):
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 املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)31.21)الصادر في)13)من جمادى األولى)1442

)28)ديسمبر)2020()بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)24)من رجب)1442 )8)مارس)2021(.

اإلمماء : محمد بنشعبون.

 ق اا لوز6  الداخلية اقم  ).118 صردا في  ) ضن اجب )   

)5 ضراس  )1)( أتفو6ض اإلضمرء

وزير الداخلية،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

من جمادى (28 في) الصادر  (1.17.71  وعلى الظهير الشريف رقم)

األولى)1439 )15)فبراير)2018()املتعلق بإعادة تنظيم القوات املساعدة)

وبتحديد النظام األسا�ضي الخاص بأفرادها)؛

 1438 رجب) من  (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم  وعلى 

)18)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير) لوالي،) األولى رشيد  الطبقة  املمتاز من  املفتش  إلى  يفوض 

شطر) املساعدة  للقوات  واللوجيستيك  واملالية  اإلدارية  الشؤون 

األوامر) الداخلية على  نيابة عن وزير  التأشير  أو  اإلمماء) الشمال،)

بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

الحسابية) الوثائق  املوارد وبصفة عامة على جميع  واألوامر بقبض 

املتعلقة بميزانية املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الشمال.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1658.19 

الصادر في)16)من رممان)1440 )22)ماي)2019()بتفويض اإلمماء.

وحرر بالرباط في)21)من رجب)1442 )5)مارس)2021(.

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.
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 قـــ اا لوز6  الداخلية اقم  ).  7 صردا في 3 شعبر  )   

)7  ضراس  )1)( أتفو6ض اإلضمرء

وزير الداخلية،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم   وعلى 

وقع) كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد رشيد عبد اللوي،)رئيس قسم الوثائق املؤمنة)

وزير) عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمماء) واملستندات،) األمن  بمديرية 

الداخلية على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة للقسم املذكور)

واملديرية) الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  املوجهة  الوثائق  عدا  ما 

العامة ملراقبة التراب الوطني واملديرية العامة للدراسات واملستندات)

والدرك امللكي وكذا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1951.17 

الصادر في)4)ذي القعدة)1438 )28)يوليو)2017()بتفويض اإلمماء.

وحرر بالرباط في)3)شعبان)1442 )17)مارس)2021(.

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.

 قـــ اا لوز6  الداخلية اقم  ).1 7 صردا في   شعبر  )   

)8  ضراس  )1)( أتفو6ض اإلضمرء

وزير الداخلية،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم   وعلى 

وقع) كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

رئيسة مصلحة تدبير األنظمة) يفـوض إلى السيدة حياة فرسان،)

األنظمة) تدبير  مصلحة  رئيس  الصرايدي،) محمد  والسيد  الخاصة 

املشتركة،)اإلمماء)أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق)

 املتعلقة بقسم تدبير املسارات اإلدارية التابع ملديرية املوارد البشرية

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفـوض إلى السيدة بشرى الخاوة،)رئيسة مصلحة التكوين بمديرية)

أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على) اإلمماء) املوارد البشرية،)

جميع الوثائق املتعلقة باملصلحة املذكورة ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)شعبان)1442 )18)مارس)2021(.

اإلمماء : عبد الوافي لفتيت.


