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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصوص عرضة

الصفقرت العموضية.

مرسوم رقم 2.20.801 صادر في فاتح رمضان 1442 )14 أبريل 2021( بتغيير 
 1434 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم  وتتميم 
2376)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ....................................

بذو  الخز9نة.

14 من في  195.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 
جمادى اآلخرة 1442 )28 يناير 2021( يتعلق بإصدار أذون الخزينة عن 
2376طريق املزايدة ...........................................................................................

14 من في  196.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 
2021( يتعلق بعمليات إعادة شراء  يناير   28(  1442 جمادى اآلخرة 

2378وتبادل أذون الخزينة ..............................................................................

14 من في  197.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

جمادى اآلخرة 1442 )28 يناير 2021( يتعلق بعمليات استحفاظ أذون 

2380الخزينة .....................................................................................................

14 من في  198.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

جمادى اآلخرة 1442 )28 يناير 2021( يتعلق باالقتراضات ذات اآلجال 

2381القصيرة جدا ..........................................................................................

14 من في  200.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

جمادى اآلخرة 1442 )28 يناير 2021( بتغيير قرار وزير االقتصاد واملالية 

رقم 2329.12 الصادر في 22 من رجب 1433 )13 يونيو 2012( يتعلق 

2382بتوظيف فوائض الحساب الجاري للخزينة لدى البنوك ........................

تسنيد األصول.

14 من في  199.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

شهادات بإصدار  يتعلق   )2021 يناير   28(  1442 اآلخرة   جمادى 

2382الصكوك ..................................................................................................
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نصوص خرصة

املوافقة على تصرضيم وبنظمة التهيئة.

مرسوم رقم 2.21.105 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( باملوافقة 
ساحل  قطاع  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 

2383جماعة اثنين أكلو بإقليم تيزنيت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة....... 

مرسوم رقم 2.21.108 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( باملوافقة 
جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 

2383سمكت بإقليم بني مالل وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.................... 

مرسوم رقم 2.21.170 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( باملوافقة 
على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز أدوز تمشاط 
منفعة  ذلك  في  أن  وباإلعالن  مالل  بني  بإقليم  العنصر  فم  بجماعة 

2384عامة......................................................................................................... 

مرسوم رقم 2.21.171 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( باملوافقة 
على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة أوزيوة 

2385بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة................................ 

إقليم الدا9وش. - تعيي  حدود امللك العموضي البح ي.

مرسوم رقم  2.21.149 صادر في22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( بتعيين 
بين  املتوسط  األبيض  البحر  لساحل  البحري  العمومي  امللك  حدود 
بدائرة  أمجاو  لجماعة  الترابي  للنفوذ  التابع  النكور  وواد  واد كرت 

2386الدريوش بإقليم الدريوش....................................................................... 

إقليم ج سيف. - إعال  املنفعة العرضة.

مرسوم رقم 2.21.153 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء منشأة فنية على وادي ملوية بالنقطة 
الكيلومترية  383 + 973 على مستوى الطريق الوطنية رقم 6 بجماعتي 

 .......................................... 2388هوارة أوالد رحو وجرسيف بإقليم جرسيف.

إقليم إف ا . - نزع ضلكية قطعة باضية.

مرسوم رقم 2.21.166 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( بإعالن 
الشروب  باملاء  أزرو  مدينة  تزويد  بتقوية  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
انطالقا من الثقب رقم 1548/22 وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة 

 ...................................................................... 2389لهذا الغرض بإقليم إفران.

إقليمر الحوز ووازازات. - تجديد املنفعة العرضة.

مرسوم رقم 2.21.172 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( بتجديد 
الوطنية  الطريق  وتقوية  بتهيئة  تق�ضي  التي  العامة  املنفعة  إعالن 
 550+278 ن.ك  بين  فيما  وورزازات  مراكش  بين  الرابطة  رقم  9 

 ........................................... 2390و ن.ك 431+000 بإقليمي الحوز و ورزازات.

تعيي  آض  أرلص ف.

مرسوم رقم 2.21.183 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( بتعيين 
2390آمر بالصرف............................................................................................. 

تفو9ض اإلضمرء واملصردقة على الصفقرت.

 قرار لوزير الصحة رقم 676.21 صادر في 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020(
 1441 صفر  من   11 في  الصادر   3944.19 رقم  القرار  بتغيير 

 ......... 2391)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

 1442 األولى  جمادى  من   28 في  صادر   678.21 رقم  الصحة  لوزير  قرار 
من  11 في  الصادر   3942.19 رقم  القرار  بتغيير   )2021 يناير   12( 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10(  1441 صفر 

 ............................................................................................... 2391الصفقات.

في  صادر   713.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 2392على الصفقات.

في  صادر   714.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 2397على الصفقات.

في  صادر   715.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

2404على الصفقات......................................................................................... 

في  صادر   716.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
 ...................... 142408 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   717.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
 ...................... 142412 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتفويض اإلمضاء

تعيي  آض 9ن ضسرعدين أرلص ف.

 1442 األولى  جمادى  من   16 في  صادر   679.21 رقم  الصحة  لوزير  قرار 
2414)31 ديسمبر 2020( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم...... 

في  صادر   733.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
بالصرف مساعد  آمر  بتعيين   )2021 فبراير   17(  1442 رجب   5 
2415ونائب عنه................................................................................................ 

صادر  734.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   قرار 
بالصرف مساعد  آمر  بتعيين   )2021 فبراير   17(  1442 رجب   5  في 
 ............................................................................................. 2415ونائبين عنه.

في  صادر   735.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
5 رجب 1442 )17 فبراير 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب 

2416عنه........................................................................................................... 

في  صادر   736.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
5 رجب 1442 )17 فبراير 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب 

2416عنه........................................................................................................... 

في  صادر   737.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
5 رجب 1442 )17 فبراير 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب 

2417عنه........................................................................................................... 

في  صادر   738.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
5 رجب 1442 )17 فبراير 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائبين 

2417عنه........................................................................................................... 

في  صادر   739.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
5 رجب 1442 )17 فبراير 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب 

2418عنه........................................................................................................... 

في  صادر   740.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
5 رجب 1442 )17 فبراير 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب 

2418عنه........................................................................................................... 
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إقليمر سيدي سليمر  والقنيط ة. - املصردقة على لوائح ذوي 
حقوق جمرعرت ساللية.

 1442 األولى  جمادى   8 في  صادر   3283.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)23 ديسمبر 2020( باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق املالكين على 
العبابدة )فرعية أوالد  الساللية  للجماعة  الفالحية  الشياع لألرا�ضي 
بورحلة(، الكائنة بإقليم سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة 

2419الري بالغرب............................................................................................. 

قرار لوزير الداخلية رقم 622.21 صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( 
لألرا�ضي  الشياع  على  املالكين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة 
القنيطرة  بإقليم  الكائنة  الداللحة،  الساللية  للجماعة  الفالحية 

 ........................................... 2430الواقعة أراضيها داخل دائرة الري باللكوس.

قرار لوزير الداخلية رقم 623.21 صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( 
لألرا�ضي  الشياع  على  املالكين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة 
القنيطرة  بإقليم  الكائنة  اعكيل،  أوالد  الساللية  للجماعة  الفالحية 

 ........................................... 2434الواقعة أراضيها داخل دائرة الري باللكوس.

قرار لوزير الداخلية رقم 624.21 صادر في 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( 
لألرا�ضي  الشياع  على  املالكين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة 
بإقليم  الكائنة  الحدج،  ظهر  العنابسة  الساللية  للجماعة  الفالحية 

 ........................... 2438القنيطرة الواقعة أراضيها داخل دائرة الري باللكوس.

إقليم ضديونة. - التخلي عن ضلكية قطع باضية.

في  صادر   512.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 
12 من رجب 1442 )24 فبراير 2021( باإلذن بالتخلي عن ملكية القطع 
األرضية الالزمة لتثنية الطريق اإلقليمية رقم 3010 من ن.ك 7+760 

 .... 2440إلى ن.ك 600+13 بجماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة.

إقليم القنيط ة. - التخلي عن ضلكية قطع باضية.

في  صادر   516.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 
13 من رجب 1442 )25 فبراير 2021( باإلذن بالتخلي عن ملكية القطع 
األرضية الالزمة لتوسيع محرم الوعاء العقاري املخصص لبناء قنطرة 
السرعة  ذات  للقطارات  الحديدي  الخط  من   171.302 ن.ك  عند 

 ......... 2444العالية بين طنجة والقنيطرة بجماعة املناصرة بإقليم القنيطرة.

اإلذ  أممراسة الهندسة املعمرا9ة.

 1442 من شعبان   17 في  851.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )31 مارس 

2448الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   17 في  852.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )31 مارس 

2448الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   17 في  853.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )31 مارس 

2449الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   16 في  854.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )30 مارس 

2449الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   17 في  855.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )31 مارس 

2449الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   16 في  856.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )30 مارس 

2449الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   16 في  857.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )30 مارس 

2449الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   16 في  858.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )30 مارس 

2449الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   16 في  859.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )30 مارس 

2449الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   16 في  860.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )30 مارس 

2449الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   17 في  861.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )31 مارس 

2449الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   17 في  862.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )31 مارس 

2450الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   16 في  863.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )30 مارس 
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2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )31 مارس 

2450الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 من شعبان   16 في  865.21 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  )30 مارس 

2450الهندسة املعمارية ................................................................................... 
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ض سوم اقم) 1.81).))صردا في فرتح اضمر ))    )  )بأ 19) )1)) 

جمردى في)8) الصردا  ((. (.3 1 اقم) امل سوم  وتتميم   أتغيير 

األولى) 3   )1))ضراس)3 1)()املتعلق أرلصفقرت العموضية.

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور،)وال سيما الفصول)72)و90)و92)منه)؛

8)جمادى الصادر في) (2.12.349  وبعد االطالع على املرسوم رقم)

األولى)1434 )20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية،)كما تم)

تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)27)من رجب)1442 

)11)مارس)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

148)من املرسوم) تنسخ وتعوض،)على النحو التالي،)أحكام املادة)

املشار إليه أعاله رقم)2.12.349 :

»املادة)148

»إيداع بظ فة املتنرفسي  وسحبهر أط 9قة إلكترونية

»يتم إيداع أظرفة وعروض املتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية)

»في بوابة الصفقات العمومية.

بعد استطالع رأي اللجنة) »تحدد بقرار للوزير املكلف باملالية،)

أظرفة) إيداع  وكيفيات  شروط  العمومية،) للطلبيات  »الوطنية 

»وعروض املتنافسين وسحبها.«

املادة الثانية

148)أعاله،)كما تم تغييرها) يعمل بأحكام الفقرة األولى من املادة)

بموجب هذا املرسوم،)وفق الكيفيات وحسب اآلجال املحددة بقرار)

للوزير املكلف باملالية.

تظل أحكام املرسوم السالف الذكر رقم)2.12.349)املتعلقة بإيداع)

األظرفة وسحبها،)بكيفية مادية،)سارية املفعول،)بكيفية انتقالية،)إلى)

أعاله طبقا ألحكام) (148 حين العمل بأحكام الفقرة األولى من املادة)

الفقرة األولى من هذه املادة.

املادة الثالثة

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح رمضان)1442 )14)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اا لوز9  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم) ).15 )صردا في)

  )ضن جمردى اآلخ ة))    )8))ينري ) )1)()يتعلق أإصداا)

بذو  الخز9نة عن ط 9ق املزايدة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) (2021 للسنة املالية) (65.20 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.90)بتاريخ فاتح جمادى األولى)1442 

)16)ديسمبر)2020(،)وال سيما املادتين)37)و)38)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.723)الصادر في فاتح جمادى األولى)1442 

واملالية) االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض  ()2020 )16)ديسمبر)

إلى كل) وإصالح اإلدارة فيما يتعلق باالقتراضات الداخلية واللجوء)

أداة مالية أخرى،)وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

و38  (37 على اإلذن في االقتراض املنصوص عليه في املادتين) بناء)

السنة) يتم خالل  (،65.20 رقم) أعاله  إليه  املشار  املالية  قانون  من 

املالية)2021)إصدار أذون الخزينة عن طريق املزايدة.

املادة)2

يجوز لكل شخص ذاتي مقيم أو غير مقيم أو شخص اعتباري)

كان مقره االجتماعي باملغرب أو بالخارج أن يقدم عرضا في) سواء)

املزايدة ألذون الخزينة.

نصوص عرضة
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املادة)3

 100.000 تحدد القيمة اإلسمية لكل واحد من أذون الخزينة في)

درهم يتم إصدارها):

- آلجال قصيرة جدا )بين 7 أيام و45 يوما(؛

- آلجال قصيرة ) 13 و26 و52 أسبوعا وسنتين( ؛

 - آلجال متوسطة وطويلة )5 سنوات و10سنوات و15 سنة و20 سنة

و30 سنة وما فوق(.

املادة)4

يمكن للخزينة أن تصدر أذون ذات أمد)52)أسبوعا بقسيمة فوائد)

 تساوي أو تفوق مدتها سنة واحدة دون أن تصل إلى سنتين وأذونا

ذات األمد سنتان فما فوق بقسيمة فوائد أولى تقل أو تساوي أو تفوق)

مدتها عن سنة واحدة دون أن تصل إلى سنتين.

املادة)5

فائدة) بأسعار  أو  ثابتة  فائدة  بأسعار  إما  الخزينة  أذون  تصدر 

متغيرة وإما مرتبطة بمؤشر التضخم.

املادة)6

إن أذون الخزينة قابلة للتداول في السوق الثانوي بالترا�ضي أو عن)

من طرف) الغرض  لهذا  املحددة  اإللكتروني  التداول  منصة  طريق 

مديرية الخزينة واملالية الخارجية.

املادة)7

تبلغ تواريخ إصدار أذون الخزينة وخصائصها و تواريخ تسديدها)

املستثمرين علم  إلى  األولى  الفائدة  قسيمة  تسديد  تاريخ   بما فيها 

في الوقت املناسب.

املادة)8

يمكن) التي  جدا  القصيرة  اآلجال  ذات  الخزينة  أذون  باستثناء)

املزايدة حسب) تجرى عمليات  زمني محدد،) إصدارها دون جدول 

الجدول الزمني التالي):

- يومي الثالثاء األول والثالث من كل شهر، ويوم الثالثاء ما قبل 

 األخير إذا كان الشهر يتضمن 5 ثالثاء فيما يخص أذون الخزينة

ذات األمد 13 أسبوعا و52 أسبوعا وسنتين ؛

الخزينة أذون  يخص  فيما  شهر  كل  من  الثاني  الثالثاء  يوم   - 

ذات األمد 26 أسبوعا و52 أسبوعا و5 سنوات و15 سنة ؛

- يوم الثالثاء األخير من كل شهر فيما يخص األذون ذات األمد 26 
أسبوعا وسنتين و10 سنوات و20 سنة ؛

األذون يخص  فيما  أشهر  ثالثة  كل  من  األخير  الثالثاء  يوم   - 

ذات األمد 30 سنة وما فوق.

إذا كان يوم الثالثاء)يوم عطلة تؤجل عملية املزايدة إلى يوم العمل)
املوالي.

على) تغييرات  إدخال  الخارجية  واملالية  الخزينة  ملديرية  يمكن 
الجدول الزمني إلصدار أذون الخزينة.)تبلغ هذه التغييرات في الوقت)

املناسب إلى علم املستثمرين.

املادة)9

يتم تلقي العروض بطريقتين):
تساوي أو  تقل  التي  اآلجال  ذات  األذون  إلى  بالنسبة  بالسعر   - 

26 أسبوعا ؛

- وبالثمن بالنسبة إلى اآلجال األخرى.

املادة)10

 تتلقى مديرية الخزينة واملالية الخارجية العروض دون اإلشارة
إلى األسماء)عن طريق نظام اإلرسال اإللكتروني للعروض املسير من)

قبل بنك املغرب.

جدوال) املغرب  بنك  يعد  النظام  هذا  استعمال  تعذر  حالة  وفي 
ويتم إرساله بالفاكس أو بالبريد) للعروض دون اإلشارة إلى األسماء)

اإللكتروني إلى مديرية الخزينة واملالية الخارجية.

تحدد مديرية الخزينة واملالية الخارجية السعر أو الثمن الحدي)
للمزايدة.)وال تقبل إال العروض املقدمة بسعر يقل أو يساوي سعر)

الفائدة الحدي أو بثمن يساوي أو يفوق الثمن الحدي.

باألسعار أو األثمان املقترحة من) يؤدى عن العروض املقبولة،)
لدن املكتتبين.

يتم تسديد األذون املكتتبة يوم االثنين املوالي ليوم املزايدة بالنسبة)
إلى األذون التي يفوق أجلها أو يساوي)13)أسبوعا واليوم املوالي ليوم)

املزايدة بالنسبة إلى األذون ذات اآلجال القصيرة جدا.

يؤجل) عطلة،) يوم  مع  املكتتبة  األذون  تسديد  يوم  تزامن  إذا 
تسديدها إلى يوم العمل املوالي.

املادة)11

يتم إخبار الجمهور بنتائج املزايدة.

املادة)12

تسجل أذون الخزينة بحساب جار للسندات لدى الوديع املركزي)
باسم املؤسسات املقبولة لتقديم العروض.
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املادة)13

يمكن أن تصدر أذون الخزينة بنفس مواصفات أسعار الفائدة)
يمكن أن تصدر) الحالة،) وفي هذه  بها.) املرتبطة  وآجال اإلصدارات 

األذون املذكورة بقيمتها اإلسمية أو بما يفوقها أو يقل عنها.

يؤدي) سابقة،) بإصدارات  املرتبطة  الخزينة  أذون  أداء) وعند 
املشاركون في املزايدة،)باإلضافة إلى ثمن األذون التي آلت إليهم،)مبلغ)
الفوائد املستحقة بين تاريخ اإلصدار أو تاريخ تسديد قسيمة الفائدة)

السابقة وتاريخ تسديد األذون املذكورة.

املادة)14

وتدفع) تسدد أذون الخزينة بقيمتها اإلسمية يوم حلول أجلها،)
الفوائد املترتبة عن األذون عند حلول أجلها بالنسبة إلى األذون التي)
52)أسبوعا وسنويا بالنسبة لألذون التي تفوق) تقل مدتها أو تساوي)

مدتها)52)أسبوعا.

سابقة،) أخرى  بإصدارات  املرتبطة  الخزينة  أذون  يخص  فيما 
تدفع الفوائد في نفس تواريخ حلول آجال أذون االرتباط.

في حالة إصدار أذون الخزينة ذات األمد)52)أسبوعا فما فوق ذات)
قسيمة الفوائد األولى تفوق أو تقل مدتها عن سنة واحدة،)يتم تسديد)
اإلصدار) تاريخ  بين  املمتدة  الزمنية  املدة  باحتساب  القسيمة  هذه 
وتاريخ استحقاقها،)فيما يتم تسديد قسيمات الفائدة املتبقية سنويا)

عند حلول أجلها.

إذا تزامن تاريخ تسديد أذون الخزينة أو الفوائد املترتبة عنها مع)
يوم عطلة يؤجل تسديدها إلى يوم العمل املوالي.

املادة)15

 يمكن أن تكون أذون الخزينة محل عمليات إعادة شراء)أو تبادل
أو استحفاظ قبل حلول تاريخ أجلها.

في إطار عمليات إعادة الشراء)والتبادل املنجزة من طرف مديرية)
الخزينة واملالية الخارجية،)تتوقف األذون التي يتم إعادة شرائها عن)

إنتاج الفوائد ابتداء)من تاريخ أداء)هذه العمليات.

بينما تلغى أذون الخزينة التي تم استحفاظها من طرف مديرية)
الخزينة واملالية الخارجية عند تاريخ استرجاعها.

املادة)16

اتفاقيات مع) الخارجية  الخزينة واملالية  تبرم مديرية  يمكن أن 
بعض املؤسسات املالية تلتزم بموجبها هذه املؤسسات باملشاركة في)
يؤذن) تنشيط سوق املزايدة وكذا السوق الثانوي ألذون الخزينة.)
أن تقدم عروضا غير) مقابل هذه االلتزامات،) للمؤسسات املذكورة،)

.)ONC2((وثانية()ONC1((تنافسية أولى

املبالغ) من  (% (5 في حدود) التنافسية األولى  العروض غير  تقدم 

املصدرة حسب اآلجال منها)50)%)وفق معدل السعر أو معدل الثمن)

املرجح و50)%)حسب السعر أو الثمن الحدي.

من املبالغ) (%(20 تقدم العروض غير التنافسية الثانية في حدود)

املصدرة حسب اآلجال وفق معدل السعر أو معدل الثمن املرجح.

()ONC1((تحدد كيفيات منح وتوزيع العروض غير التنافسية األولى

فيما بين هذه املؤسسات في االتفاقيات السالفة) ()ONC2( والثانية)

الذكر.

املادة)17

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا القرار،)

مديرية الخزينة واملالية الخارجية وبنك املغرب،)كل واحد منهما فيما)

يخصه.

وحرر بالرباط في)14)من جمادى اآلخرة)1442 )28)يناير)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اا لوز9  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم) ).16 )صردا في)

  )ضن جمردى اآلخ ة))    )8))ينري ) )1)()يتعلق بعمليرت)

إعردة ش اء)وتبردل بذو  الخز9نة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) (2021 للسنة املالية) (65.20 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.90)بتاريخ فاتح جمادى األولى)1442 

)16)ديسمبر)2020(،)وال سيما املادة)38)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.723)الصادر في فاتح جمادى األولى)1442 

واملالية) االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض  ()2020 )16)ديسمبر)

إلى كل) وإصالح اإلدارة فيما يتعلق باالقتراضات الداخلية واللجوء)

أداة مالية أخرى،)وال سيما املادة الثانية منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الداخلي) للدين  النشيط  التدبير  بإنجاز عمليات  اإلذن  على  بناء)

أعاله) إليه  املشار  املالية  قانون  من  (38 املادة) في  عليه  املنصوص 

يمكن ملديرية الخزينة واملالية الخارجية القيام بإعادة) رقم)65.20،)

شراء)وتبادل أذون الخزينة املصدرة عن طريق املزايدة.
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املادة)2

تتمثل عمليات إعادة الشراء)في شراء)أذون الخزينة املصدرة قبل)
السنة التي تمت فيها عملية إعادة الشراء)على مستوى السوق الثانوي.)

املادة)3

تتمثل عمليات التبادل في إنجاز العمليتين التاليتين،)في آن واحد):

- إعادة شراء، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة املصدرة 
قبل السنة التي تمت فيها عملية التبادل ؛

- إصدار لفائدة حائز األذون املعاد شراؤها، املشار إليه بعده بالطرف 
اآلخر، أذون خزينة جديدة بدال من األذون املعاد شراؤها.

املادة)4

بالترا�ضي) إما  الخزينة  أذون  وتبادل  إعادة شراء) تنجز عمليات 
أو عن طريق طلب العروض.

املادة)5

بالنسبة لعمليات إعادة الشراء،))والتبادل املنجزة عن طريق طلب)
العروض،)تبلغ إلى علم املستثمرين في الوقت املناسب،)تواريخ إنجاز)
وأداء)هذه العمليات وكذا مواصفات أذون الخزينة التي سيتم إعادة)

شرائها أو تبادلها.

املادة)6

بالنسبة لعمليات إعادة الشراء)والتبادل املنجزة عن طريق طلب)
املعبر) تتلقى مديرية الخزينة واملالية الخارجية العروض،) العروض،)
عنها بالثمن،)دون اإلشارة إلى األسماء)عبر نظام اإلرسال اإللكتروني)

للعروض في سوق املزادات املسير من قبل بنك املغرب.

جدوال) املغرب  بنك  يعد  النظام  هذا  استعمال  تعذر  حالة  وفي 
ويتم إرساله بالفاكس أو البريد) للعروض دون اإلشارة إلى األسماء)

اإللكتروني إلى مديرية الخزينة واملالية الخارجية.)

املادة)7

بالنسبة لعمليات إعادة الشراء)املشار إليها في املادة)6)أعاله،)تحدد)
الشراء.) إلعادة  الحدي  الثمن  الخارجية  واملالية  الخزينة  مديرية 
الحدي) الثمن  يساوي  أو  يقل  بثمن  املقدمة  العروض  إال  وال تقبل 

إلعادة الشراء.)

يؤدى عن العروض املقبولة،)باألثمان املقترحة من لدن املكتتبين.

املادة)8

بالنسبة لعمليات التبادل املنصوص عليها في املادة)6)أعاله،)يمكن)
ملديرية الخزينة واملالية الخارجية أن تحدد ثمن أذون الخزينة التي)
يتم إعادة شرائها أو ثمن أذون الخزينة التي يتم إصدارها.)وتحدد هذه)

األثمان بناء)على شروط السوق.

املادة)9

عندما يتم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم إعادة شرائها،)

تحدد مديرية الخزينة واملالية الخارجية الثمن الحدي ألذون الخزينة)

التي سيتم إصدارها.)

ال تقبل إال العروض املقدمة بثمن يفوق أو يساوي الثمن الحدي)

ألذون الخزينة التي سيتم إصدارها.

عندما يتم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها،)تحدد)

مديرية الخزينة واملالية الخارجية الثمن الحدي ألذون الخزينة التي)

سيتم إعادة شرائها.)

ال تقبل إال العروض املقدمة بثمن يقل أو يساوي الثمن الحدي)

ألذون الخزينة التي سيتم إعادة شرائها.

يؤدى في الحالتين سالفتي الذكر عن العروض املقبولة باألثمان)

املقترحة من لدن املكتتبين.)

املادة)10

يتم إخبار الجمهور بنتائج عمليات إعادة الشراء)والتبادل املنجزة)

عن طريق طلب العروض.

املادة)11

يتم) والتبادل املنجزة بالترا�ضي،) بالنسبة لعمليات إعادة الشراء)

االتفاق مع األطراف األخرى بشأن تواريخ إنجاز وأداء)هذه العمليات)

يتم) العمليات.) وكذا بشأن مواصفات أذون الخزينة موضوع هذه 

التي سيتم) أثمان أذون الخزينة  التفاوض مع الطرف اآلخر بشأن 

إعادة شرائها وتلك التي سيتم إصدارها بناء)على شروط السوق.)

املادة)12

ثمن أذون) (، في حالة عملية إعادة الشراء) يستلم الطرف اآلخر،)

الجارية) الفائدة  قسيمة  مبلغ  إليه  يضاف  شراؤها  املعاد  الخزينة 

تاريخ) إلى  السابقة  الفائدة  قسيمة  أداء) تاريخ  من  ابتداء) املحتسب 

تسديد األذون املعاد شراؤها.

املادة)13

اإلجمالية ألذون) القيمة  استبدال  يتم  التبادل،) في حالة عملية 

تم) التي  الخزينة  ألذون  اإلجمالية  بالقيمة  شراؤها  املعاد  الخزينة 

إصدارها.)

تعادل القيمة اإلجمالية ألذون الخزينة املعاد شراؤها ثمن هذه)

األذون يضاف إليها قيمة قسيمة الفوائد الجارية املحتسبة ابتداء)من)

تاريخ أداء)قسيمة الفائدة السابقة إلى تاريخ تسديد األذون املذكورة.))
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تعادل القيمة اإلجمالية ألذون الخزينة التي تم إصدارها ثمن هذه)

األذون يضاف إليها في حالة ارتباط هذه األذون بإصدارات سابقة،)

من تاريخ اإلصدار) قيمة قسيمات الفوائد الجارية املحتسبة ابتداء)

األذون) أداء) تاريخ  إلى  السابقة  الفائدة  قسيمة  أداء) تاريخ  أو من 

املذكورة.

إذا كان الفرق بين القيمة اإلجمالية ألذون الخزينة املعاد شراؤها)

يستلم) والقيمة اإلجمالية ألذون الخزينة التي تم إصدارها موجبا،)

الطرف اآلخر مبلغ الفرق املحصل عليه.)

يؤدي الطرف اآلخر مبلغ الفرق املحصل) إذا كان الفرق سالبا،)

عليه.

أما عند انعدام الفرق،)فإنه ال ينتج عن عملية التبادل أي أداء.

املادة)14

تتوقف أذون الخزينة املعاد شراؤها في إطار عمليات إعادة الشراء)

والتبادل عن إنتاج الفوائد ابتداء)من تاريخ يوم أداء)هذه العمليات.

املادة)15

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا القرار،)

كل واحد منهما في) مديرية الخزينة واملالية الخارجية وبنك املغرب،)

ما يخصه.

وحرر بالرباط في)14)من جمادى اآلخرة)1442 )28)يناير)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اا لوز9  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم) ).17 )صردا في)
  )ضن جمردى اآلخ ة))    )8))ينري ) )1)()يتعلق بعمليرت)

استحفرظ بذو  الخز9نة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) (2021 للسنة املالية) (65.20 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.90)بتاريخ فاتح جمادى األولى)1442 

)16)ديسمبر)2020(،)وال سيما املادة)38)منه)؛

املتعلق بعمليات االستحفاظ الصادر) (24.01 وعلى القانون رقم)

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.04.04)بتاريخ فاتح ربيع األول)1425

)21)أبريل)2004()كما تم تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.723)الصادر في فاتح جمادى األولى)1442 

واملالية) االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض  ()2020 )16)ديسمبر)

إلى كل) وإصالح اإلدارة فيما يتعلق باالقتراضات الداخلية واللجوء)

أداة مالية أخرى،)وال سيما املادة الثانية منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الداخلي) للدين  الفعال  التدبير  عمليات  بإنجاز  اإلذن  على  بناء)

أعاله إليه  املشار  املالية  قانون  من  (38 املادة) في  عليه   املنصوص 

واملالية) الخزينة  ملديرية  يمكن  (،2021 املالية) للسنة  (65.20 رقم)

بعض) لدى  استحفاظها  أجل  من  الخزينة  أذون  إصدار  الخارجية 

البنوك التي تم إبرام اتفاقيات معها تلزمها بتنشيط السوق األولي)

والسوق الثانوي ألذون الخزينة.

املادة)2

تتمثل عمليات استحفاظ أذون الخزينة في القيام،)في نفس اليوم،)

بالعمليتين التاليتين):

- إصدار، بطلب من البنوك املعنية باألمر، أذون خزينة جديدة ؛ 

- واستحفاظ هذه األذون لفائدة نفس البنوك مقابل دفعها ثمن 

التفويت للخزينة.

املادة)3

يجب أن تكون أذون الخزينة املصدرة في إطار عمليات االستحفاظ)

مرتبطة بإصدارات سابقة.

املادة)4

تهم عمليات االستحفاظ،)أذون الخزينة التي ال يمكن طوال مدة)

هذه العملية أن تكون محل أداء)حق مرتبط بقسيمة الفائدة املتعلق)

باألذون املذكورة.)

املادة)5 

تنجز عمليات االستحفاظ بالترا�ضي.

املادة)6

للتجديد ألجل) قابل  واحد  يوم  هو  االستحفاظ  عمليات  آجال 

أقصاه يتم تحديده من طرف مديرية الخزينة واملالية الخارجية على)

مستوى اتفاقية اإلطار املتعلقة بعمليات االستحفاظ.

املادة)7

في حالة تجديد عملية االستحفاظ،)يطابق تاريخ استرجاع أذون)

الخزينة تاريخ االستحقاق النهائي.

املادة)8

ال تكون أذون الخزينة املستحفظة لدى البنوك املعنية موضوع)

استبدال ويتم الغاؤها عند تاريخ االسترجاع.
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املادة)9 

يتم احتساب الفوائد املؤداة من طرف الخزينة على أساس ثمن)

التفويت حسب الصيغة التالية):

ثمن التفويت)*)ف)*)أ

360

البنوك) مع  مسبقا  عليه  املتفق  الفائدة  سعر  )ف() تمثل) حيث 

املعنية و))أ()عدد األيام املتراوحة بين تاريخ دفع ثمن التفويت وتاريخ)

االستحقاق.

املادة)10 

تحدد قيمة أذون الخزينة املستحفظة على أساس منحنى األسعار)

بين) حشردة خطية  بإجراء) وذلك  املغرب،) بنك  املنشور من طرف 

أقرب النقطتين اللتين تمثالن مباشرة اآلجال الدنيا و العليا لآلجال)

املتبقية ألذون الخزينة املذكورة.

املادة)11

يتم دفع ثمن التفويت في نفس يوم إجراء)عملية استحفاظ أذون)

الخزينة.

املادة)12

يطابق ثمن التفويت املؤدى من قبل األطراف األخرى قيمة أذون)

إليها) أعاله يضاف  (10 الخزينة في السوق املنصوص عليها في املادة)

قسط)5)%.

يجب أن يكون ثمن التفويت يساوي على) عند تاريخ التفويت،)

األقل القيمة االسمية ألذون الخزينة املستحفظة.

املادة)13

التفويت) ثمن  األخرى  األطراف  تتلقى  االسترجاع،) تاريخ  عند 

يضاف إليه الفوائد الناتجة عنه.)

املادة)14 

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا القرار،)

مديرية الخزينة واملالية الخارجية وبنك املغرب،)كل واحد منهما فيما)

يخصه.)

وحرر بالرباط في)14)من جمادى اآلخرة)1442 )28)يناير)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

صردا) اقم) ).18 ) اإلدااة  وإصالح  واملرلية  االقتصرد  لوز9   ق اا 
يتعلق) ينري ) )1)() ((8(     ( اآلخ ة) جمردى  ضن  في)  )

أرالقتراضرت ذات اآلجرل القصيرة جدا.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) (2021 للسنة املالية) (65.20 على قانون املالية رقم) بناء)
بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.90)بتاريخ فاتح جمادى األولى)1442 

)16)ديسمبر)2020(،)وال سيما املادة)37)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.723)الصادر في فاتح جمادى األولى)1442 
واملالية) االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض  ()2020 )16)ديسمبر)
إلى كل) وإصالح اإلدارة فيما يتعلق باالقتراضات الداخلية واللجوء)

أداة مالية أخرى،)وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي):

املادة األولى

بناء)على اإلذن في االقتراض املنصوص عليه في املادة)37)من قانون)
يمكن ملديرية الخزينة واملالية) (،65.20 املالية املشار إليه أعاله رقم)
لدى األبناك،) الخارجية القيام باقتراضات ذات آجال قصيرة جدا،)

خالل السنة املالية)2021.

املادة)2

 ينجز االقتراض عن طريق طلب العروض أو بالترا�ضي ملدة تتراوح
بين يوم واحد))1()وسبعة))7()أيام عمل.

املادة)3

علم) إلى  تبلغ  العروض،) طلب  طريق  عن  االقتراض  حالة  في 
املستثمرين،)في الوقت املناسب،)تواريخ ومواصفات االقتراض.

املادة)4

مديرية) تحدد  العروض،) طلب  طريق  عن  االقتراض  أنجز  إذا 
الخزينة واملالية الخارجية سعر الفائدة الحدي لالقتراض.)

ال تقبل إال االقتراحات املقدمة بسعر فائدة يقل أو يساوي سعر)
الفائدة الحدي.

ويؤدى عن العروض املقبولة بأسعار الفائدة املقترحة من لدن)
املكتتبين.

هي) فإن نسبة الفائدة املعتمدة،) بالترا�ضي،) إذا أنجز االقتراض 
النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة واملالية الخارجية)

والبنك املعني بناء)على شروط السوق.

يتم أداء)االقتراض في نفس يوم طلب العروض أو في اليوم املتفق)
عليه مع البنك املعني،)في حالة االقتراض بالترا�ضي.
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املادة)5 

الفوائد املستحقة على االقتراض حسب الصيغة) يتم احتساب 
التالية):

ثمن التفويت)*)ف)*)أ

360

حيث تمثل))ف()سعر الفائدة املقترح في حالة االقتراض عن طريق)
طلب العروض أو سعر الفائدة املتفاوض بشأنه مع البنك املعني في)
)عدد األيام املتراوحة بين تاريخ أداء) )أ() حالة االقتراض بالترا�ضي و)

االقتراض وتاريخ استحقاقه.

املادة)6

الناتجة عن هذا) إلى الفوائد  يتم تسديد املبلغ املقترض إضافة 
االقتراض عند حلول أجل االستحقاق.

املادة)7

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مديرية)
الخزينة واملالية الخارجية وبنك املغرب،)كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في)14)من جمادى اآلخرة)1442 )28)يناير)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اا لوز9  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم) ).11))صردا في)
  )ضن جمردى اآلخ ة))    )8))ينري ) )1)()أتغيير ق اا وز9 )
االقتصرد واملرلية اقم)) .1)3))الصردا في))))ضن اجب)33   
)3 )يونيو)) 1)()املتعلق أتوظيف فوائض الحسرب الجراي)

للخز9نة لدى البنوك.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 2329.12 رقم) واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
املتعلق بتوظيف) ()2012 يونيو) (13(  1433 من رجب) (22 الصادر في)

فوائض الحساب الجاري للخزينة لدى البنوك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

8)من قرار وزير االقتصاد واملالية املشار إليه أعاله) تنسخ املادة)
رقم)2329.12)الصادر في)22)من رجب)1433 )13)يونيو)2012(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من جمادى اآلخرة)1442 )28)يناير)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اا لوز9  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم) ).11 )صردا في)

  )ضن جمردى اآلخ ة))    )8))ينري ) )1)()يتعلق أإصداا)

شهردات الصكوك.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) (2021 للسنة املالية) (65.20 على قانون املالية رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.90)بتاريخ فاتح جمادى األولى)1442 

)16)ديسمبر)2020(،)وال سيما املادة)37)منه)؛

وعلى القانون رقم)33.06)املتعلق بتسنيد األصول،)الصادر بتنفيذه)

 الظهير الشريف رقم)1.08.95)بتاريخ)20)من شوال)1429 )20)أكتوبر)2008(،

كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادتين)7-2)و)7-3)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.723)الصادر في فاتح جمادى األولى)1442 

واملالية) االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض  ()2020 )16)ديسمبر)

إلى كل) وإصالح اإلدارة فيما يتعلق باالقتراضات الداخلية واللجوء)

أداة مالية أخرى،)وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بناء)على اإلذن في اللجوء)إلى كل أداة مالية أخرى كما هو منصوص)

 65.20 رقم) أعاله  إليه  املشار  املالية  قانون  من  (37 املادة) في  عليه 

للسنة املالية)2021،)يتم خالل السنة املالية)2021)اللجوء)إلى إصدار)

 شهادات الصكوك في السوق الداخلي طبقا للقانون املشار إليه أعاله

رقم)33.06)املتعلق بتسنيد األصول.

املادة الثانية

وكذا) الصكوك  شهادات  إصدار  عملية  كل  خصائص  تحدد 

مواصفات األصول املتعلقة بها في نظام التسيير الخاص بكل عملية.

املادة الثالثة

إلى العمليات املشار إليها في املادة األولى أعاله) تبلغ تواريخ اللجوء)

من طرف مديرية الخزينة واملالية الخارجية إلى علم املستثمرين في)

الوقت املناسب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من جمادى اآلخرة)1442 )28)يناير)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ض سوم اقم)15 . ).))صردا في))))ضن شعبر ))    )5)بأ 19) )1)) 

أرملوافقة على التصميم والنظرم املتعلق أه املوضوعي  لتهيئة)

قطرع سرح1 جمرعة اثني  بكلو أإقليم تيزنيت وبرإلعال  ب  في)

ذلك ضنفعة عرضة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.85)الصادر في)20)من رمضان)1436

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992(،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)28)من رجب)1441 

)23)مارس)2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية)

وإجراءات اإلعالن عنها،)كما وقع تغييره)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)16)أبريل)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة اثنين أكلو خالل الفترة)

املمتدة من)13)يناير))إلى)11)فبراير))2020)؛

أكلو املجتمع خالل دورته) اثنين  وعلى مداوالت مجلس جماعة 

العادية املنعقدة بتاريخ)6)و)18)فبراير))2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)13)يناير)2021)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم)1/2021)والنظام املتعلق به املوضوعين)

لتهيئة قطاع ساحل جماعة اثنين أكلو بإقليم تيزنيت وباإلعالن أن في)

ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

في هذا) يسند إلى رئيس مجلس جماعة اثنين أكلو تنفيذ ما جاء)

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ض سوم اقم)18 . ).))صردا في))))ضن شعبر ))    )5)بأ 19) )1)) 

أرملوافقة على التصميم والنظرم املتعلق أه املوضوعي  لتهيئة)

ض كز جمرعة سمكت أإقليم أني ضالل وبرإلعال  ب  في ذلك)

ضنفعة عرضة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.85)الصادر في)20)من رمضان)1436

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992(،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)28)من رجب)1441 

)23)مارس)2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية)

وإجراءات اإلعالن عنها،)كما وقع تغييره)؛

نصوص خرصة
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 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

1441 من صفر) (18 الصادر في) (2.19.948 (  وعلى املرسوم رقم)

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)24)يوليو)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة سمكت خالل الفترة)

املمتدة من)27)ديسمبر)2019)إلى)27)يناير)2020)؛

دورته) خالل  املجتمع  سمكت  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)19)أغسطس)2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)4)ديسمبر))2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به) املتعلق  والنظام  (PA 16/2018 رقم) التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة سمكت بإقليم بني مالل وباإلعالن أن)

في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا) في  جاء) ما  تنفيذ  سمكت  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ض سوم اقم)71 . ).))صردا في))))ضن شعبر ))    )5)بأ 19) )1)) 

أرملوافقة على التصميم والنظرم املتعلق أه املوضوعي  لتهيئة)

ضالل) أني  أإقليم  العنص   فم  أجمرعة  تمشرط  بدوز  ض كز 

وبرإلعال  ب  في ذلك ضنفعة عرضة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.85)الصادر في)20)من رمضان)1436

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992(،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)28)من رجب)1441 

)23)مارس)2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية)

وإجراءات اإلعالن عنها،)كما تم تغييره)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

1441 من صفر) (18 الصادر في) (2.19.948 (  وعلى املرسوم رقم)

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)24)يوليو)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة فم العنصر خالل الفترة)

املمتدة من)5)ديسمبر)2019)إلى)5)يناير)2020)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة فم العنصر املجتمع خالل دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)5)مارس)2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)22)سبتمبر)2020)؛
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واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به) املتعلق  والنظام  (PA 07/2019 رقم) التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة مركز أدوز تمشاط بجماعة فم العنصر بإقليم بني)

مالل وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

في هذا) يسند إلى رئيس مجلس جماعة فم العنصر تنفيذ ما جاء)

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ض سوم اقم) 7 . ).))صردا في))))ضن شعبر ))    )5)بأ 19) )1)) 

أرملوافقة على التصميم والنظرم املتعلق أه املوضوعي  لتهيئة)

ض كز جمرعة بوز9وة أإقليم تراودانت وبرإلعال  ب  في ذلك)

ضنفعة عرضة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.85)الصادر في)20)من رمضان)1436

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992(،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)28)من رجب)1441 

)23)مارس)2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية)

وإجراءات اإلعالن عنها،)كما تم تغييره)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

1441 من صفر) (18 الصادر في) (2.19.948 (  وعلى املرسوم رقم)

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)20)يونيو)2019)؛

الفترة) أوزيوة خالل  املباشر بجماعة  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

املمتدة من)31)يناير إلى)29)فبراير)2020)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة أوزيوة املجتمع خالل دورته العادية)

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر))2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)24)فبراير)2021)؛

واإلسكان والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من   وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

05/21)والنظام املتعلق به املوضوعين) يوافق على التصميم رقم)

لتهيئة مركز جماعة أوزيوة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك)

منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة أوزيوة تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم)

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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ض سوم اقم  2.21.149 صردا في)) ضن شعبر  )    )5 بأ 19  )1)( أتعيي  حدود امللك العموضي البح ي لسرح1 البح  

األأيض املتوسط أي  واد ك ت وواد النكوا التربع للنفوذ الترابي لجمرعة بضجرو أدائ ة الدا9وش أإقليم الدا9وش

رئيس الحكومة،

1914()املتعلق بامللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه) 1332))فاتح يوليو) 7)شعبان) بناء)على الظهير الشريف الصادر في)

وال سيما الفصلين األول والسابع منه)؛

وبعد االطالع على ملف البحث العمومي املباشر من)12)سبتمبر إلى غاية)11)أكتوبر))2018)بمكاتب قيادة بني سعيد بدائرة)

الدريوش بإقليم الدريوش)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي):

املادة األولى

تعين حدود امللك العمومي البحري لساحل البحر األبيض املتوسط بين واد كرت وواد النكور التابع للنفوذ الترابي لجماعة)

)B96()حسب الخط املعلم عليه باللون البنفسجي في التصاميم) إلى الوتد رقم) ()BO( أمجاو بإقليم الدريوش من الوتد رقم)

التجزيئية ذات املقياس)1/2000)امللحقة بأصل هذا املرسوم ووفق جدول إحداثيات الحدود اآلتي بعده):
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املادة الثانية).-)يودع نظير من التصاميم املشار إليها في املادة األولى أعاله بجماعة أمجاو وباملحافظة على األمالك العقارية)

وبمصلحة املسح العقاري بإقليم الناضور.

املادة الثالثة).-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز  والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ض سوم اقم)53 . ).))صردا في))))ضن شعبر ))    )5)بأ 19) )1)()أإعال  ب  املنفعة العرضة تق�ضي أبنرء)ضنشأة فنية على)

وادي ضلو9ة أرلنقطة الكيلوضترية))383 + 173)على ضستوى الط 9ق الوطنية اقم)6)أجمرعتي هوااة بوالد احو وج سيف)

أإقليم ج سيف.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)منشأة فنية على وادي ملوية بالنقطة الكيلومترية)383 + 973)على مستوى الطريق الوطنية

6)بجماعتي هوارة أوالد رحو وجرسيف بإقليم جرسيف،)وذلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس) رقم)

1/50.000)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)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



381)الجريدة الرسمية عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021( 

ض سوم اقم)66 . ).))صردا في))))ضن شعبر ))    )5)بأ 19) )1)()أإعال  ب  املنفعة العرضة تق�ضي أتقو9ة تزو9د ضدينة)

بزاو أرملرء)الش وب انطالقر ضن الثقب اقم)))/8 5 )وبنزع ضلكية القطعة األاضية الالزضة لهذا الغ ض أإقليم إف ا .

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()لتطبيق القانون املشار إليه أعاله)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر بمكاتب جماعة بن صميم من)27)يونيو إلى)27)أغسطس)2018)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

)وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتقوية تزويد مدينة أزرو باملاء)الشروب انطالقا من الثقب رقم)1548/22.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها باللون األخضر في التصميمين التجزيئيين)

ذوي املقياس)1/1000)امللحقين بأصل هذا املرسوم):

باقرم ال سوم العقرا9ةاقم البقعة
املسرحةاسم وعنوا  املالك بو املفترض بنهم املالك

سآاهالعنوا اإلسم

1
غير محفظة

التحديد اإلداري عدد 293 د )ب 2(

الجماعة الساللية ايت الطالب 

سعيد

اوكماس ايت فاصكة، جماعة بن صميم، دائرة أزرو، 

إقليم يفرن.
015183

املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى املكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب.

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

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

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



عدد)6979 -)6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (311

ض سوم اقم))7 . ).))صردا في))))ضن شعبر ))    )5)بأ 19) )1)) 

وتقو9ة) أتهيئة  تق�ضي  التي  العرضة  املنفعة  إعال   أتجديد 

الط 9ق الوطنية اقم))1)ال اأطة أي  ض اكش و وازازات فيمر أي )

 .ك)78)+551)و  .ك.) 3 +111)أإقليمي الحوز و وازازات.

رئيس الحكومة،

املنفعة امللكية ألجل  بنزع  املتعلق  (7.81 رقم) القانون  على   بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة 

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(

لتطبيق القانون املشار إليه أعاله)؛

جمادى من  (20 في) الصادر  (2.15.216 رقم) املرسوم   وعلى 

تق�ضي) العامة  املنفعة  أن  بإعالن  ()2015 أبريل) (10(  1436 اآلخرة)

بتهيئة وتقوية الطريق الوطنية رقم)9)الرابطة بين مراكش وورزازات)

فيما بين ن.ك)278+550)و ن.ك)431+000)بإقليمي الحوز وورزازات)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يجدد وفقا ملقتضيات الفصل)7)من القانون رقم)7.81)املشار إليه)

أعاله،)إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي بتهيئة وتقوية الطريق الوطنية)

 550+278 ن.ك) بين  فيما  وورزازات  مراكش  بين  الرابطة  (9 رقم)

وذلك حسب املخطط) بإقليمي الحوز وورزازات،) و ن.ك.)000+431)

امللحقين) (1/50.000 املقياس) ذوي  املوقعيين  التصميمين  في  املبين 

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)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ض سوم اقم 83 . ).) صردا في )) ضن شعبر  )    )5 بأ 19  )1)( 

أتعيي  آض  أرلص ف

رئيس الحكومة،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387

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

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

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

وعلى قانون املالية رقم)65.20)للسنة املالية)2021)الصادر بتنفيذه)

1442 األولى) جمادى  فاتح  بتاريخ  (1.20.90 رقم) الشريف   الظهير 

)16)ديسمبر)2020()وال سيما املادة)11)منه)؛

1441 4)جمادى اآلخرة) الصـــادر في) (2.19.1086  وعلى املرسوم رقم)

)30)يناير)2020()بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية)؛

ونظرا لحاجات املصلحة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعين املدير العام للجماعات الترابية آمرا بصرف نفقات وقبض)

لوزارة) التابعة  الرقمي  والتحول  الكفاءات  تنمية  مديرية  موارد 

الداخلية واملعتبرة مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة.

املادة الثانية

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)

لدى وزارة الداخلية.

املادة الثالثة

1437 من رجب) (21 في) الصادر  (2.16.255  ينسخ املرسوم رقم)

)29)أبريل)2016())بتعيين آمر بالصرف.

املادة الرابعة

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



عدد)6979 -)6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(   31)الجريدة الرسمية

   ( اآلخ ) ابيع  ( 1 في) صردا  اقم) ).676) الصحة  لوز9    ق اا 

في) الصردا  (31  . 1 اقم) الق اا  أتغيير  ()(1(1 نوفمبر) ((6(

أتفو9ض اإلضمرء) ()(1 1 بكتوب ) ( 1( ضن صف )      (  

واملصردقة على الصفقرت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3944.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات كما) )10)أكتوبر)

وقع تغييره وتتميمه؛

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

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه أعاله) بالقرار املشار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  يغير على 

رقم)3944.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختصرص الترابي

 جهة  الدار البيضاء -

سطات

 جهة  الدار البيضاء -

سطات
.................................................................

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

.................................................................إقليم سطات

إقليم سيدي بنور

رمح،  العظيم  عبد  السيد 

مندوب وزارة الصحة بإقليم 

سيدي بنور بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 ق اا لوز9  الصحة اقم) ).678)صردا في)8))ضن جمردى األولى))   

في) الصردا  (31 (. 1 اقم) الق اا  أتغيير  ينري ) )1)() ( ((

أتفو9ض اإلضمرء) ()(1 1 بكتوب ) ( 1( ضن صف )      (  

واملصردقة على الصفقرت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3942.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات كما) )10)أكتوبر)

وقع تغييره وتتميمه؛

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

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه أعاله) بالقرار املشار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  يغير على 

رقم)3942.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختصرص الترابي

 جهة  طنجة -

  تطوان - 

الحسيمة

 جهة  طنجة - تطوان - 

الحسيمة
..............................................................................................

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

..............................................................................................إقليم العرائش

إقليم الحسيمة
............................................................_

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

..............................................................................................إقليم شفشاون

إقليم وزان

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

املركز  مدير  واقاس،  هشام  السيد 

االستشفائي اإلقليمي بوزان بالنيابة.
..................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من جمادى األولى)1442 )12)يناير)2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.



عدد)6979 -)6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (31(

اقم) ).3 7)صردا) ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)
أتفو9ض اإلضمرء) فبراي ) )1)() ((6(     ( ضن اجب) في)  )

واملصردقة على الصفقرت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349 وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

التابعة لهم):

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

واملاء :

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

ال يفوق 30.000.000 درهم ؛

وكذا  التفاوضية  املسطرة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   •
مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

ال يفوق 1.000.000 درهم.

- مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئات 

شخص  املكلف  األثقال  وحامالت  املصاعد  ومراقبة  الستالم 

بمرافقتها ؛

العمومية  واألشغال  البناء  مقاوالت  وتصنيف  تكييف  شواهد   -

بالنسبة للمقاوالت املرتبة في األصناف 3 و 4 و 5 ؛

- شواهد اعتماد مكاتب الدراسات ؛

- شواهد اعتماد املختبرات املرتبة في األصناف 3 و 4 ؛

باملوانئ  املتعلقة  واملالية  واالقتصادية  االستراتيجية  الدراسات   -

وامللك العمومي البحري ذات الطابع الجهوي ؛

بتتبع  املتعلقة  والوثائق  املينائية  واملشاريع  املديرية  املخططات   -

تنفيذ املخطط املديري للهيدروغرافيا وتجميع املعطيات الهيدر-

أقيانوغرافية على صعيد الجهة ؛

- الدراسات املتعلقة بوضع خريطة هشاشة السواحل ؛

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -

البحرية ؛

- التصرفات اإلدارية الخاصة بتأمين التركيبة املالية وتتبع املشاريع 

 ذات الطابع الجهوي املمولة من طرف مانحي القروض الوطنية

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

- املخططات والبرامج الخاصة بالدراسات التقنية للمشاريع املتعلقة 

بالتجهيزات والبنيات التحتية املينائية والبحرية املنجزة من طرف 

كل من املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التابعة 

للجهة واملؤسسات الشريكة غير التابعة للوزارة واملصادقة عليها ؛

- اإلجراءات املتعلقة بإعداد وتنفيذ وتتبع امليزانية املخصصة للجهة ؛

- الوثائق املتعلقة باملعطيات الخاصة باملشاريع املبرمجة في إطار 

قوانين املالية على صعيد الجهة ؛

- التقارير املنجزة من طرف املديرية الجهوية واملتعلقة بتنفيذ وتدبير 

قوانين املالية على صعيد الجهة ؛

- مؤشرات األهداف املسطرة لبرامج االستثمار على الصعيد الجهوي 

املعدة من طرف املديرية الجهوية ؛

املينائية  التقني لإلعدادات  بالتنسيق والتأطير  املتعلقة  الوثائق   -

والبحرية على مستوى الجهة ؛

- اإلجراءات املتعلقة بدراسة مشاريع عقود واتفاقيات الشراكة التي 

واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  باختصاصات  تتعلق 

على صعيد الجهة ؛
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املوقعة االتفاقيات  وتنفيذ  بتتبع  املتعلقة  اإلدارية  التصرفات   - 

من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء على صعيد 

الجهة ؛

- تفحص وتتبع امللفات الخاصة بالبيئة والتنمية املستدامة املتعلقة 

باالتفاقيات املبرمة في إطار التعاون والعالقات الدولية ؛

- التصرفات اإلدارية املساهمة في تحسين جودة األشغال وبلورة 

املعايير وإنجاز دفاتر التحمالت املشتركة ودالئل اإلرشادات وكذا 

دفاتر التحمالت الخاصة واملساطر ؛

لفائدة  الخبرة  ونقل  القانونية  باالستشارات  املتعلقة  الوثائق   -

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء  لوزارة  املديريات اإلقليمية 

التابعة للجهة ؛

- الوثائق املتعلقة بتتبع مؤشرات التنافسية للموانئ التابعة للجهة ؛

على  البحري  العمومي  امللك  لتثمين  االستراتيجية  الدراسات   -

الصعيد الجهوي ؛

- املصادقة على الدراسات التقنية املتعلقة بحماية الساحل ؛

- تسليم تصاريح مطابقة املوانئ واملنشآت املينائية للمدونة الدولية 

ألمن السفن واملوانئ ؛

- تخطيط وجدولة ومراقبة تنفيذ األشغال املينائية للمشاريع ذات 

الطابع الترابي ؛

- دراسات البرمجة املعمارية والتقنية للمشاريع التابعة للوزارة ذات 

البعد الجهوي التي ال تتجاوز كلفتها عشرون مليون )20.000.000( 

درهم ؛

العمومية  املباني  وتأهيل  صيانة  بمشاريع  املتعلقة  الدراسات   -

واملاء على صعيد  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  التابعة 

الجهة ؛

- الدراسات العامة املتعلقة بالتجهيزات العامة على صعيد الجهة ؛

- الدراسات املتعلقة بمشاريع بناء التجهيزات العامة الخاصة بوزارة 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء على صعيد الجهة ؛

بالتجهيزات  املتعلقة  باملشاريع  الخاصة  التقني  التدقيق  - ملفات 

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات  طرف  من  املنجزة  العامة 

واللوجيستيك التابعة للجهة ؛

- الدراسات واألبحاث والتجارب املتعلقة بتطوير وتثمين التقنيات 

املحلية للبناء وتطوير اإلجراءات املتعلقة بتكييف املعايير التقنية 

مع الخصوصيات املحلية ؛

- الدراسات املتعلقة بكل من :

والجهوية  الوطنية  الطرق  تهم  التي  الطرقية  املخططات   •

واإلقليمية باستثناء الطرق السيارة ؛

التمهيدية  الدراسات  ذلك  في  بما  العادية  الفنية  املنشآت   •

والتفصيلية والتنفيذية باستثناء املنشآت الفنية ذات الطابع 

الخاص ؛

• البطاقات التقنية الخاصة بصيانة الطرق الوطنية والجهوية 

واإلقليمية ؛

• البرامج السنوية للصيانة الطرقية االعتيادية ؛

• طرق الولوج إلى مشاريع االستثمار ؛

• برامج التشوير الطرقي وتجهيزات السالمة الطرقية املخطط إنجازها 

من طرف املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك على 

صعيد الجهة.

الشبكة  وتحديث  وتهيئة  صيانة  برامج  وتتبع  إنجاز  إجراءات   -

الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

- محاضر تقييم العمليات املنجزة والتتبع السنوي ملؤشرات نجاعة 

األداء للبرامج على املستوى الجهوي ؛

الطابع  ذات  املهنيين  مطالب  وتتبع  بمعالجة  املتعلقة  الوثائق   -

الجهوي ؛

- قرارات وبطاقات التكليف بشرطة ملك الدولة العام وبمراقبة 

املقالع واللوحات اإلشهارية على جوانب طرق املواصالت التابعة 

للدولة الخاصة باملوظفين التابعين للجهة ؛

اإلداري لالتمركز  املديري  التصميم  بتنفيذ  املتعلقة  اإلجراءات   - 

على مستوى الجهة ؛

- قرارات تعيين املوظفين ونوابهم لإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق 

ألصولها على صعيد الجهة ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

الخاصة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام بالنسبة للمشاريع 

لوالة  املفوضة  االختصاصات  تدخل ضمن  ال  التي  االستثمارية 

الجهات والتي ال تفوق قيمتها مائتي مليون درهم )200.000.000 

درهم( ؛

- قرارات الترخيص بوضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات الترابية ؛

- اتفاقيات وضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات الترابية تطبيقا 

والنقل  التجهيز  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين  املشتركة  للدورية 

واللوجيستيك واملاء حول تدبير الشواطئ من طرف الجماعات ؛
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- الوثائق والتصرفات الخاصة بتدبير وحماية واملحافظة على ملك 

الدولة العام على الصعيد الجهوي املتعلقة باإلجراءات التالية :

• تتبع مشاريع االستثمار املفوضة إلى والة الجهات ؛

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

• املصادقة على امللفات التقنية للتحديد اإلداري الخاصة بامللك 

العمومي املينائي والبحري ؛

• ملفات تحديد ملك الدولة العام ؛

• ضمان تتبع عمليات مراقبة وحماية ملك الدولة العام ؛

• تتبع تحصيل اإلتاوات املترتبة عن استغالل ملك الدولة العام.

- إجراءات سالمة وأمن وتتبع االستغالل املينائي على الصعيد الجهوي 

وخاصة املتعلقة منها بـ :

• ضمان تجميع املعطيات املتعلقة بالوسط البحري ؛

)اللواء  بالشواطئ  املتعلقة  الحكامة  منتديات  في  املساهمة   •

األزرق، شواطئ نظيفة( ؛

• املشاركة في تنفيذ املخطط االستعجالي الوطني ملحاربة التلوث 

البحري وتتبع تدابيره ؛

• تخطيط وتتبع وتقييم العمليات املرتبطة بتشوير الشواطئ ؛

• املشاركة في التداريب واملحاكاة واألنشطة املرتبطة بحماية البيئة 

املينائية والبحرية ؛

• السهر على إنجاز الدراسات املتعلقة بمعرفة الوسط البحري ؛

• جمع واستغالل وتوزيع املعطيات اإلحصائية املينائية ؛

• التصديق على تقييمات ومخططات أمن املوانئ واملنشآت املينائية.

- قرارات الترخيص بتصوير األفالم والروبورتاجات داخل املباني 

التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بناء على رأي 

املديرية اإلقليمية املعنية ؛

- قرارات إسناد املساكن اإلدارية التابعة للجهة بناء على اقتراح 

لجنة اإلسناد ؛

- محاضر تتبع أعمال اللجنة اإلدارية لتقييم العقارات موضوع نزع 

امللكية ؛

- انتداب املحامين للدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي 

تكون وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- تدبير املنازعات وتنفيذ األحكام الصادرة في مختلف القضايا التي 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها على  تكون وزارة 

صعيد الجهة ؛

- مقررات أداء أتعاب املحامين الذين تم انتدابهم على صعيد الجهة 
من أجل الدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي تكون 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- التهيئة الخاصة بالسالمة الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

- الوثائق املتعلقة بسالمة املالحة والسباحة على صعيد الجهة ؛

- تجديد شواهد االمتثال املتعلقة بأمن املوانئ والتجهيزات املينائية ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

- التنسيق بين البرامج القطاعية على صعيد الجهة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

• تدبير الشؤون اإلدارية الخاصة باملديرين اإلقليميين للتجهيز 
إمضاء  ذلك  في  بما  الجهة  على صعيد  واللوجيستيك  والنقل 

األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

باستثناء  الجهة  صعيد  على  املوظفين  حركية  قرارات  اتخاذ   •
حركية املسؤولين ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   •
اململكة ؛

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات حوادث وإصابات العمل ؛

السكن  عن  االستثنائية  والتعويضات  العائلية  التعويضات   •
وتعويضات موزعي املكاملات الهاتفية ؛

• إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين 
املرتبين في السلم 11 ؛

 • إنزال العقوبات من الدرجة الثانية باملوظفين املرتبين في السلم 10
وما تحت ؛

• العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛

• اإلحالة على التقاعد ؛

• التنقيط ؛

املياومين  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير   •
والعرضيين ؛

• تنظيم وإنجاز دورات تكوينية ملوظفي املصالح التابعة للجهة ؛

• تنفيذ برامج التكوين املستمر بالنسبة لألطر التابعين للجهة.
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االختصرص الترابيالنواباملفوض إليهم

 - فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس -

ماسة بأكادير.

- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم - 

واد نون.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  السنو�ضي،  محمد   -

باشتوكة - إنزكان.

- عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لتارودانت.

باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة  رئيس  عريكة،  اهللا  عبد   -

الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

والية جهة

سوس - ماسة

 - حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم -

واد نون بكلميم.

 - لسوس  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  بنمان،  فضلي   - 

ماسة.

- خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم.

- أوصالح املختار، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم - واد نون.

والية جهة

كلميم - واد نون

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء بالعيون.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الفن،  الحق  عبد   -

بالعيون.

واملقالع  العمومي  امللك  تدبير  مصلحة  رئيس  مجدوبي،  محمد   -

باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون.

والية جهة

العيون - الساقية الحمراء

- رشيد جوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للداخلة - 

وادي الذهب بوادي الذهب بالنيابة.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء.

- الحسين الهكسوس، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة - وادي الذهب.

والية جهة

الداخلة - وادي الذهب

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

ملراكش - آسفي بمراكش.

 - فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس -

ماسة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  فرندي،  هشام   -

بمراكش.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  سحيتة،  الجياللي   -

بالحوز.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  لطرش،  مصطفى   -

بآسفي.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  رئيس مصلحة  بنتوكي،  - محمد   

للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

والية جهة

مراكش - آسفي

- عبد الباقي األزهري، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الزوين،  سعيد   -

بالدار البيضاء.

 - عبد املالك أبو النجاح، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

بسطات.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  زهير،  محمد   - 

باملحمدية.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيسة  العربي،  إلهام   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

والية جهة

الدار البيضاء - سطات



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (316

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  برادة،  منصف   - 

لبني مالل - خنيفرة ببني مالل.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،  مصطفى   -

ملراكش - آسفي.

 - عبد الهادي لفريد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

ببني مالل.

- مصطفى تفسوت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بأزيالل.

- إبراهيم العزاوي، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.

والية جهة

بني مالل - خنيفرة

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط - سال -القنيطرة بالرباط.

 - عبد الباقي األزهري، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

للدار البيضاء - سطات.

- منير فكال، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  أحجي،  سليمان   -

بالخميسات.

االقتصادية  والدراسات  التخطيط  مصلحة  رئيس  بوجة،  عزيز   -

- سال   - للرباط  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية   باملديرية 

القنيطرة.

والية جهة

الرباط - سال - القنيطرة

 - محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة -

تطوان - الحسيمة بطنجة.

- عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط - سال -القنيطرة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  تشيكرت،  محمد   -

بطنجة.

- خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

- احساين الحضري، رئيس مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

والية جهة

طنجة - تطوان - الحسيمة

 - محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس -

مكناس بفاس.

- ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة 

- تافياللت.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديرة  نعيمة خديدج،   -

بفاس.

- الحسين أيت يشو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بمكناس.

- منى جيبر، رئيسة مصلحة اإلدارة العامة باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

والية جهة

فاس - مكناس

- عزيز أسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق 

بوجدة.

 - محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - 

مكناس.

 - معمر دحماني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة - 

أنجاد.

- عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالناضور.

- الهبري الزكراوي، رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية 

باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.

والية جهة

الشرق

 - ميمون زمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لدرعة -

تافياللت بالرشيدية.

 -محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - 

مكناس.

- عبد الكريم العالوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالرشيدية.

- محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  بمصلحة  املكلف  نازي،  سعيد   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بدرعة - تافياللت.

والية جهة

درعة - تافياللت

املادة الثانية.-)ينسخ القرار رقم)2744.20)الصادر في)18)من محرم)1442 )7)سبتمبر)2020()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة)
على الصفقات.

املادة الثالثة.-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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اقم) ).  7)صردا) ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)
أتفو9ض اإلضمرء) فبراي ) )1)() ((6(     ( ضن اجب) في)  )

واملصردقة على الصفقرت.

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

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

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

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

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

واللوجيستيك واملاء،
قرر ما يلي :

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

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

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

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

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

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

ذات البعد اإلقليمي ؛

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

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

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

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

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

واملعدات البحرية الترفيهية ؛
- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 
الخاصة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام بالنسبة للمشاريع 
لوالة  املفوضة  االختصاصات  تدخل ضمن  ال  التي  االستثمارية 
الجهات والتي ال تفوق قيمتها عشرون مليون درهم )20.000.000 درهم( ؛
- اإلجراءات املتعلقة بمسطرة نزع ملكية العقارات الالزمة إلنجاز  
املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة 

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

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

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

• محاضر االتفاق بالترا�ضي ؛
• انتداب املحامين من أجل تقديم دعاوى الحيازة ونقل امللكية ؛

 • مقررات تنفيذ األحكام الصادرة عن مختلف محاكم اململكة
في موضوع نزع امللكية ؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وسباقات القوارب ؛
- اإلجراءات املتعلقة بإحصاء رجال البحر ؛

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

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

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

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

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

قوارب النجاة ؛

باحترام املجهزين والبحارة لكل من املدونة  املتعلقة  - اإلجراءات 
البحرية ومدونة الشغل واالتفاقيات الجماعية ؛

- إجراء بث اإلشعارات للبحارة في إطار املساعدة على اإلبحار ؛

- تقارير التحقيقات في الحوادث البحرية ؛

- قرارات الترخيص ملحطات الخدمات ومراقبة السفن ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

- انتداب املحامين للدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي 
تكون وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- تدبير املنازعات وتنفيذ األحكام الصادرة في مختلف القضايا التي 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها على  تكون وزارة 

الصعيد اإلقليمي ؛

صعيد  على  انتدابهم  تم  الذين  املحامين  أتعاب  أداء  مقررات   -
اإلقليم من أجل الدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي 

تكون وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- الوثائق املتعلقة باستغالل األنظمة املعلوماتية وقاعدة البيانات 
املتعلقة باملنشآت الفنية ؛

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -
البحرية ؛

- التصرفات اإلدارية املتعلقة بتتبع وتنفيذ االتفاقيات املوقعة من 
طرف الوزارة على الصعيد اإلقليمي ؛

الخاص  الدولة  ملك  وتدبير  بإجراءات صيانة  املتعلقة  الوثائق   -
املخصص للوزارة على صعيد اإلقليم ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

باستثناء  املوظفين على صعيد اإلقليم  اتخاذ قرارات حركية   •
حركية املسؤولين ؛

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   •
اململكة ؛

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛
• ملفات حوادث وإصابات العمل ؛

السكن  عن  االستثنائية  والتعويضات  العائلية  التعويضات   •
وتعويضات موزعي املكاملات الهاتفية ؛

• إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين 
املرتبين في السلم 11 ؛

• إنزال العقوبات من الدرجة الثانية باملوظفين املرتبين في السلم 
10 وما تحت ؛

• العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛
• اإلحالة على التقاعد ؛

• التنقيط ؛
املياومين  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير   •

والعرضيين.
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االختصرص الترابيالنواباملفوض إليهم

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

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

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

واللوجيستيك بأكادير - إداوتنان.

- موالي سعيد الداودي، مكلف بمصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بأكادير - إداوتنان فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

أكادير - إداوتنان.

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

إنزكان.

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

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

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

واللوجيستيك باشتوكة - إنزكان. 

اشتوكة - آيت باها

إنزكان - آيت ملول

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

-محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

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

والنقل واللوجيستيك بتارودانت.

تارودانت

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

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

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

واللوجيستيك بتيزنيت.

تيزنيت

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

-محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

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

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطاطا.

طاطا

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

- علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطانطان.

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

واللوجيستيك بكلميم.

كلميم

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

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

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

- علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطانطان.

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

واللوجيستيك بأسا - الزاك.

أسا - الزاك

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

- خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم.

- هاجر إد حجي، رئيسة مصلحة التجهيزات األساسية باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بطانطان.

طانطان

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

بالعيون -  الساقية الحمراء.

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

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون.

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  التجارية  املالحة  بمصلحة  مكلف  بوكيوض،  - حسن 

والنقل واللوجيستيك بالعيون فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

العيون

واللوجيستيك - عبد الكريم نصر، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بطرفاية. والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد   -

بالعيون - الساقية الحمراء.

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

طرفاية

- محمد عبد الحفيظ األبشيهي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

بالعيون - الساقية الحمراء.

- صالح يابسة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالسمارة.

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

واللوجيستيك ببوجدور.

بوجدور

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

بالعيون - الساقية الحمراء.

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

واللوجيستيك بالسمارة.

السمارة

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

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

واللوجيستيك بالداخلة.
الداخلة
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- عمر الخراش، املتصرف من الدرجة الثانية باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالداخلة - وادي الذهب.

أوسرد-- رشيد الجوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة.

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

- الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.

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

والنقل واللوجيستيك بمراكش.

مراكش

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.- عبد العالي لزرق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشيشاوة.

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

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

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

- إسماعيل حريم، رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالحوز.

الحوز

بقلعة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الهاللي،  الدين  عز   -

السراغنة.

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

- الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.

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

واللوجيستيك بقلعة السراغنة.

قلعة السراغنة

الرحامنة

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

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

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

- مصطفى لطرش، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي.

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

واللوجيستيك بالصويرة.

الصويرة

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

- فتح الـله بوغرارة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالصويرة

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

والنقل واللوجيستيك بآسفي.

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

واللوجيستيك بآسفي فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

آسفي

 - عبد الباقي األزهري، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء -- سعيد الزوين، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء.

سطات.

- محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  الدواحدي،  - شعيب 

والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء.

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

والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

الدار البيضاء

 - عبد الباقي األزهري، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء -- مصطفى جهري، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك ببرشيد.

سطات.

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

برشيد

 - عبد الباقي األزهري، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء -- محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

سطات.

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

واللوجيستيك باملحمدية.

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

واللوجيستيك باملحمدية فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

املحمدية

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  بلعايزا،  أحمد   -

والنقل واللوجيستيك بالجديدة.

 - عبد الباقي األزهري، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء -

سطات.

- منير ايوبي، مكلف بمصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالجديدة فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

الجديدة

سيدي بنور

 - عبد الباقي األزهري، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء -- أحمد كليدة، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي بنور.

سطات.

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

واللوجيستيك بالجديدة.

سيدي بنور
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 - عبد الباقي األزهري، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء -- أحمد إدوم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببنسليمان.

سطات.

- محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

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

واللوجيستيك ببنسليمان.

بنسليمان

 - عبد الباقي األزهري، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء -- عبد املالك أبو النجاح، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بسطات.

سطات.

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

والنقل واللوجيستيك بسطات.

سطات

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

- مصطفى تفسوت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأزيالل.

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

واللوجيستيك ببني مالل.

بني مالل

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

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

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

واللوجيستيك بخنيفرة.
خنيفرة

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

- سارة األصمعي، مكلفة بمصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بخريبكة.
خريبكة

 - عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط - سال -- منير فوكال، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

القنيطرة.

- عزيز بوجة، رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهوية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة.

الرباط

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

القنيطرة.

- سليمان أحجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالخميسات.

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

والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

- عبد الله سحيب، مكلف بمصلحة املالحة التجارية باملديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

القنيطرة

- عبد اللطيف سابحي، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي 

سليمان.

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

القنيطرة.

- جمال بوعبيد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

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

سيدي سليمان

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

القنيطرة.

الخميسات

بسيدي  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  أمباركي،  العالي  - عبد 

قاسم.

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

القنيطرة.

بسيدي  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  مصلحة  رئيس  سابحي،  اللطيف  - عبد 

سليمان.

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

والنقل واللوجيستيك بسيدي قاسم.

سيدي قاسم

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

الحسيمة.

- خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

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

واللوجيستيك بطنجة.

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

واللوجيستيك بطنجة فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

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

الحسيمة.

- محمد تشيكرت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطنجة.

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

واللوجيستيك بتطوان.

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

واللوجيستيك بتطوان فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

تطوان

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

الحسيمة.

- هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

العرائش

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

الحسيمة.

- عباس السعدي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

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

واللوجيستيك بالحسيمة.

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

والنقل واللوجيستيك بالناضور فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

الحسيمة

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

الحسيمة.

- خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

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

والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

شفشاون

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

الحسيمة.

- هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

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

واللوجيستيك بوزان.

وزان

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

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

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

- نعيمة خديدج، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفاس.

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

والنقل واللوجيستيك بمكناس.

مكناس

- نعمان تفراوتي، مهندس الدولة من الدرجةاملمتازة باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بفاس - مكناس.

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

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

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

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

- نوال ولقا�ضي، رئيسة مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بإفران.

إفران

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

- زكرياء العيا�ضي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببوملان.

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

واللوجيستيك بصفرو.

صفرو

- محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.- زكرياء العيا�ضي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببوملان.

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

واللوجيستيك ببوملان.

بوملان

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

- عباس السعدي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

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

واللوجيستيك بتاونات.

تاونات

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

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

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

واللوجيستيك بتازة.

تازة

جرسيف
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- - محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.- محمد حاكمي، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بجرسيف.

جرسيف- عباس السعدي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.- معمر دحماني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

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

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

واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

وجدة

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

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

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

واللوجيستيك بالناضور.

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

والنقل واللوجيستيك بالناضور فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

الناضور - الدريوش

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.- عادل التجريني، رئيس مصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالدريوش.

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

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

- زهير بنسبو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

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

واللوجيستيك ببركان.

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

والنقل واللوجيستيك بالناضور فيما يتعلق باختصاصات املالحة التجارية.

بركان

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

- فوزي الرهدوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفجيج.

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

واللوجيستيك بتاوريرت.

تاوريرت

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق.- فوزي الرهدوني، املديري اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفجيج.

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

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

تافياللت.

- محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيسة  ركي،  - زينب 

واللوجيستيك بالرشيدية.

الرشيدية

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

تنغير

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

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

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

للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  والبرامج  التدبير  رئيس مصلحة  قسماوي،  - مصطفى 

والنقل واللوجيستيك بميدلت.

ميدلت

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

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

املادة الثانية.)-)ينسخ القرار رقم)2745.20)الصادر في)18 من محرم 1442 )7 سبتمبر 2020()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

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

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء اقم  ).5 7 صردا في    ضن اجب )    )6) فبراي   )1))

أتفو9ض اإلضمرء واملصردقة على الصفقرت

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات

كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم)2.73.312)بتاريخ)10)صفر)1394 )5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.12.349)الصادر في)8)جمادى األولى)1434 )20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

التالية):

-)إمضاء)األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة)؛

-)تشغيل األعوان املياومين.
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املصلحة املعنيةالنواباملفوض إليهم

- فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لسوس - ماسة بأكادير.

- عبد هللا عريكة، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات 

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية 

لسوس - ماسة.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

- محمد عبد الحفيظ األبشيهي، املدير الجهوي للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء بالعيون.

- السيد الركيبي، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات 

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية 

للعيون - الساقية الحمراء.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء.

- مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

ملراكش - آسفي بمراكش.

- سعيد سهامي، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات 

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية 

ملراكش - آسفي.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األزهري،  الباقي  عبد   -

واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

- صفوان بياض، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية 

الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لبني مالل - خنيفرة ببني مالل.

- عبد املنعم املودن، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات 

باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل 

- خنيفرة.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  العلواوي،  الكبير  - عبد 

واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة بالرباط.

- إبراهيم الزوهري، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات 

باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك للرباط 

- سال - القنيطرة.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك للرباط - سال -  القنيطرة.

 - محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

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

والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان -  الحسيمة.

 - محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

لفاس - مكناس بفاس.

- سعيد العالم، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات 

 باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس -

مكناس.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

 - عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

للشرق بوجدة.

- عز الدين شلخ، رئيس مصلحة السوقيات واملعدات 

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية 

للشرق.

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  واملعدات  السوقيات  مصلحة 

والنقل واللوجيستيك للشرق.

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

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

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

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

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

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

بصورة مستقلة التابعة للجهة إذا كان مبلغ عقد االلتزام ال يفوق ثالثون مليون درهم )30.000.000 درهم( كما يفوض إليهم 

إمضاء اإلعذارات املتعلقة بتلك الصفقات :
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املصرلح املعنيةالنواباملفوض إليهم

السادة : 

- فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لسوس - ماسة بأكادير.

السيدات والسادة :

التخطيط  مصلحة  رئيس  أوح�ضي،  الحسان   -

للتجهيز  الجهوية  باملديرية  االقتصادية  والدراسات 

والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات 

بأكادير - إداوتنان واشتوكة - إنزكان وتارودانت وتيزنيت 

وطاطا.

مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة.

- حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

–لكلميم - واد نون بكلميم.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات 

بكلميم وأسا - الزاك وطانطان ومصلحة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك بسيدي إفني.

للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  - محمد عبد 

والنقل واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء بالعيون.

–

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات 

بالعيون وبوجدور والسمارة ومصلحة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك بطرفاية.

مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء.

- رشيد الجوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للداخلة - وادي الذهب بوادي الذهب بالنيابة.

والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  بولباز،  الحسن   -

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية 

بالداخلة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديرية 

بالداخلة وأوسرد.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،  مصطفى   -

واللوجيستيك ملراكش - آسفي بمراكش.

- حنان الحيمر، رئيسة مصلحة التخطيط والدراسات 

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  االقتصادية 

واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمراكش 

وآسفي  والصويرة  السراغنة  وقلعة  والحوز  وشيشاوة 

ومصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالرحامنة.

مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األزهري،  الباقي  عبد   -

واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

والدراسات  التخطيط  مصلحة  رئيسة  الرزاني،  شامة   -

االقتصادية باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للدار البيضاء - سطات.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  اإلقليمية   املديريات 

وبنسليمان  والجديدة  واملحمدية  البيضاء  بالدار 

وسطات ومصلحتي التجهيز والنقل واللوجيستيك بكل 

من برشيد وسيدي بنور.

مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لبني مالل - خنيفرة ببني مالل.
–

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات 

ببني مالل وأزيالل وخنيفرة وخريبكة.

مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

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

واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة بالرباط.

والدراسات  التخطيط  مصلحة  رئيس  بوجة،  عزيز   -

االقتصادية باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط - سال - القنيطرة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات 

قاسم  وسيدي  والخميسات  والقنيطرة  بالرباط 

بسيدي  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  ومصلحة 

سليمان.

مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة.

- محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لطنجة - تطوان - الحسيمة بطنجة.

- عبد اللطيف القصاري، رئيس مصلحة التخطيط 

والدراسات االقتصادية  باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات 

بطنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان.

 مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحفيان،  محمد   -

واللوجيستيك لفاس - مكناس بفاس.

- إيمان بوكطوب، رئيسة مصلحة التخطيط والدراسات 

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  االقتصادية  

واللوجيستيك لفاس - مكناس.

املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفاس 

ومكناس وإفران وصفرو وبوملان وتاونات وتازة ومصلحة 

التجهيز والنقل واللوجيستيك بجرسيف.

 مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك لفاس - مكناس.

- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للشرق بوجدة.

والدراسات  التخطيط  مصلحة  رئيس  زكراوي،  الهبري   -

االقتصادية باملديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للشرق.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات 

وفجيج  وتاوريرت  وبركان  والناضور  أنجاد   - بوجدة 

ومصلحة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالدريوش.

مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك للشرق.

- ميمون الزمزامي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

–لدرعة - تافياللت بالرشيدية.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات 

ومصلحة  وزاكورة  وميدلت  وورزازات  بالرشيدية 

التجهيز والنقل واللوجيستيك بتنغير.

املادة الثالثة.)-)ينسخ القرار رقم)2748.20)الصادر في)18)من محرم)1442 )7)سبتمبر)2020()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة)
على الصفقات.

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

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء اقم  ).6 7 صردا في 

   ضن اجب )    )6) فبراي   )1)( أتفو9ض اإلضمرء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املبينة أسماؤهم ومهامهم بعده اإلمضاء إلى األشخاص   يفوض 

عـــــلى) أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية):

في ضجرل النق1 الط قي لألشخرص والبمرئع):

- تأشيرة ورقة الطريق للنقل العر�ضي الدولي لألشخاص ؛

للمسافرين العمومي  بالنقل  املتعلق  النقل  لجنة  بيان  منح   - 

عبر الطرق والنقل املزدوج والنقل السياحي ؛

العمومي  النقل  بحافالت  املتعلقة  اإلذن  بطاقة  وتجديد  منح   -

للمسافرين والنقل املزدوج والنقل السياحي والنقل الدولي ؛

لألشخاص  العمومي  النقل  ملقاوالت  االستثنائية  الرخص  منح   -

للقيام بالرحالت وتقوية الخطوط ؛

نقل  باستغالل مركبات  املتعلقين  والترخيص  املبدئية  املوافقة   -

املستخدمين وكذا تجديد وتغيير الرخص ؛

- املوافقة املبدئية والترخيص باستغالل مركبات النقل املدر�ضي 

وكذا تغيير الرخص ؛

والنقل  املستخدمين  بنقل  املتعلقة  السير  رخص  وتجديد  منح   -

املدر�ضي ؛

- القيد في السجل الخاص بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ؛

- القيد في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة ؛

- القيد في السجل الخاص بمؤجر مركبات نقل البضائع ؛

- املوافقة املبدئية لتسجيل املركبات في نشاط نقل البضائع ؛

لنقل  املعدة  العربات  وسحب  الترخيص  بطاقة  وتجديد  منح   -

البضائع لحساب الغير ؛

- منح شهادة األهلية الخاصة بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ؛

- الترخيص لعربات نقل البضائع للحساب الخاص وتجديد دفتر 

السير ؛

- املوافقة املبدئية لتسجيل عربات اإلغاثة ؛

- منح وتجديد ورقة السير بالنسبة لعربات اإلغاثة ؛

- املوافقة املبدئية والترخيص املتعلقين بفتح واستغالل مؤسسات 

كراء السيارات بدون سائق وبفتح استغالل املؤسسات الفرعية 

وكذا تغيير الرخص لتحيين بعض عناصرها ؛

- منح وتجديد وسحب رخص السير املتعلقة بكراء السيارات بدون 

سائق.

في ضجرل السيرقة املهنية :

- الترخيص بفتح مؤسسة خصوصية لتكوين السائقين املهنيين ؛

- منح بطاقة السائق املنهي.

في ضجرل املخرلفرت وبداء الغ اضرت اإلداا9ة :

 24 الفصل  في  عليها  املنصوص  اإلدارية  الغرامة  إنزال  قرارات   -

24 من جمادى  في  1.63.260 الصادر  من الظهير الشريف رقم 

اآلخرة 1383 )12 نوفمبر 1963( بشأن النقل بواسطة السيارات 

على الطرق وفي املرسوم امللكي املعتبر بمثابة قانون رقم 848.66 

الصادر في 10 جمادى األولى 1388 )5 أغسطس 1968( املتعلق 

بسير السيارات الخاصة لنقل البضائع ؛

- األوامر بأداء الغرامات اإلدارية املنصوص عليها في املادة 119 من 

الصادر  الطرق  السير على  املتعلق بمدونة   52.05 القانون رقم 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 

)11 فبراير 2010( كما وقع تغييره وتتميمه.
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االختصرص الترابيالنواباالختصرص الترابياملفوض إليهم

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

سوس - ماسة 

- هشام تيكى، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع 

والتواصل.

- عبد الجليل العبا�ضي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.

سوس - ماسة 

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

إنزكان.

اشتوكة - آيت باها

إنزكان - أيت ملول
- سعيد مغناوي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.

اشتوكة - آيت باها

إنزكان - أيت ملول

تارودانت- محمد أيت منصور، رئيس مصلحة النقل الطرقي.تارودانت- عبد العزيز بوقسيم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتارودانت.

تيزنيت - سيدي إفني- صالح إثري، رئيس مصلحة النقل الطرقي.تيزنيت - سيدي إفني- محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

طاطا–طاطا- منى الهردوزي، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطاطا.

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

بكلميم.

والية جهة

كلميم - واد نون

- عمر بوديه، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع 

والتواصل.
كلميم - واد نون

- أحمد قوبي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأسا - الزاك.
أسا - الزاك

والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية  تقني  الحمداوي،  رشيد   -

واللوجيستيك.
أسا - الزاك

كلميم - سيدي إفني- مولود شكى، رئيس مصلحة النقل الطرقي.كلميم - سيدي إفني- خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم.

طانطان- البشير بوشلكة، رئيس مصلحة النقل الطرقي.طانطان- علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطانطان.

 - محمد عبد الحفيظ األبشيهي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك

 للعيون - الساقية الحمراء بالعيون.

والية جهة

العيون - الساقية الحمراء

- بوبكر جباج، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع 

والتواصل.
العيون - الساقية الحمراء

العيون - طرفاية- بشرى الجياللي، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.العيون- عبد الحق الفن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعيون.

- محمد عبد الحفيظ األبشيهي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

ببوجدور بالنيابة.
بوجدور- عبد الله الطرفاوي، مكلف بمصلحة النقل الطرقي.بوجدور

السمارة- املعلوم محمد فاضل، رئيس مصلحة النقل الطرقي.السمارة- صالح يابسة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالسمارة.

 - للداخلة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الجوي،  رشيد   -

وادي الذهب بالداخلة بالنيابة.

والية جهة

الداخلة - وادي الذهب

- محمد السالك برو، رئيس مصلحة النقل الطرقي باملديرية اإلقليمية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة.
الداخلة - وادي الذهب

الداخلة - أوسرد- محمد السالك برو، رئيس مصلحة النقل الطرقي.الداخلة- رشيد الجوي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة.

 - مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ملراكش -

آسفي بمراكش.

والية جهة

مراكش - آسفي

وتنشيط  النقل  أنواع  بين  التنسيق  مصلحة  رئيس  بوقدير،  محمد   -

القطاع والتواصل.
مراكش - آسفي

مراكش- ياسين فيو، رئيس مصلحة النقل الطرقي.مراكش- هشام فرندي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمراكش.

شيشاوة- إدريس بوشمامة، رئيس مصلحة النقل الطرقي.شيشاوة- عبد العالي لزرق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشيشاوة.

الحوز- عبد الرزاق ايت بو الشيرب، رئيس مصلحة النقل الطرقي.الحوز- الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.

بقلعة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الهاللي،  الدين  عز   -

السراغنة.

قلعة السراغنة

الرحامنة

قلعة السراغنة- عبد الصمد العسولي، املكلف بمصلحة النقل الطرقي.

الرحامنة

اإلقليمية الصويرة- فتح الـله بوغرارة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالصويرة. باملديرية  والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  ثابت،  مصطفى   -

للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالصويرة.

الصويرة

آسفي- الحسين وعداد، رئيس مصلحة النقل الطرقي.آسفي- مصطفى لطرش، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي.
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واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األزهري،  الباقي  عبد   - 

للدار البيضاء - سطات.

والية جهة

الدار البيضاء - سطات
الدار البيضاء - سطات–

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

الدار البيضاء الشمالية- فتيحة كريمة، رئيسة مصلحة النقل الطرقي بالدار البيضاء الشمالية.

البيضاء  بالدار  الطرقي  النقل  مصلحة  رئيس  العدالني،  محمد  سيدي   -

الجنوبية.
الدار البيضاء الجنوبية

البيضاء  بالدار  الطرقي  النقل  مصلحة  رئيس  داوود،  ابن  منصف   -

الشرقية وسيدي البرنو�ضي.

الدار البيضاء

الشرقية وسيدي البرنو�ضي

املحمدية- عبد اللطيف مستقيم، رئيس مصلحة النقل الطرقي.املحمدية- محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األزهري،  الباقي  عبد   - 

للدار البيضاء - سطات.
الجديدة - سيدي بنور- خالد نميري، رئيس مصلحة النقل الطرقي بالنيابة.الجديدة - سيدي بنور

بنسليمانموالي بوشعيب شعيرات، رئيس مصلحة النقل الطرقي.بنسليمان- احمد إدوم، املدير اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببنسليمان.

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  النجاح،  أبو  املالك  عبد   -

بسطات.

سطات

برشيد
- سلوى واكريم، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.

سطات

برشيد

- منصف برادة، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة 

ببني مالل.

والية جهة

بني مالل - خنيفرة

وتنشيط  النقل  أنواع  بين  التنسيق  رئيس مصلحة  لبرش،  - مصطفى 

القطاع والتواصل.
بني مالل - خنيفرة

بني مالل- مصطفى لبرش، مكلف بمصلحة النقل الطرقي.بني مالل- عبد الهادي لفريد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببني مالل.

أزيالل- رضوان باسووي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.أزيالل- مصطفى تفسوت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأزيالل.

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

بخنيفرة.
خنيفرة- رضوان الرحالي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.خنيفرة

خريبكة- عبد اإلاله الليطاوي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.خريبكة- الحسين طلحة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخريبكة.

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

سال - القنيطرة.

والية 

جهة الرباط - سال - القنيطرة

- مصطفى املنصوري، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط 

القطاع والتواصل.

الرباط - سال -

القنيطرة

الرباط- منير فوكال، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

 - عبد الله شنوف، رئيس مصلحة النقل الطرقي بالرباط - الصخيرات - 

تمارة.
الرباط - الصخيرات - تمارة

سال- حسن نمار، رئيس مصلحة النقل الطرقي بسال.

القنيطرة - سيدي سليمان- صالح الدين بنطاهر، رئيس مصلحة النقل الطرقي.القنيطرة - سيدي سليمان- جمال بوعبيد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

الخميسات- رشيد ناجد، رئيس مصلحة النقل الطرقي.الخميسات- سليمان أحجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالخميسات.

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  امباركي،  العالي  عبد   - 

بسيدي قاسم.
سيدي قاسم- موالي الحسن أمراني علوي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.سيدي قاسم

- محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة - تطوان 

- الحسيمة.

 والية جهة طنجة - تطوان -

الحسيمة

- عبد العالي ضالج، رئيس مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط 

القطاع والتواصل.
طنجة -تطوان - الحسيمة

طنجة- احمد رفيق، رئيس مصلحة النقل الطرقي.طنجة- محمد تشيكرت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطنجة.

تطوان- محمد النفي�ضي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.تطوان- خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

العرائش–العرائش- نبيل الناجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعرائش.

الحسيمة- عاهدة أوالد على، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.الحسيمة- علي حمايمو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحسيمة.

شفشاون- أحمد الهيشاوي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.شفشاون- هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

وزان- املصطفى الفاضل، رئيس مصلحة النقل الطرقي.وزان- يوسف السحيمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوزان.

 - لفاس  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحفيان،  محمد   -

مكناس بفاس.
فاس - مكناس- سومية الحضري، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.والية جهة فاس - مكناس
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فاس- سومية الحضري، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.فاس- نعيمة خديدج، املدير ة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفاس.

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

مكناس–

الحاجب- حميد برغوز، رئيس مصلحة النقل الطرقي.

إفران- سعيد اللي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.إفران- يونس املسكيني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بإفران.

صفرو- إلياس شرقاني حسني، رئيس مصلحة النقل الطرقي.صفرو- ياسين النويني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بصفرو.

بوملان- أوتيل عمر، مكلف بمصلحة النقل الطرقي.بوملان- زكرياء العيا�ضي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببوملان.

تاونات-  لحسن الغازي، مكلف بمصلحة النقل الطرقي.تاونات- عبد اإلله عزمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاونات.

تازة - جرسيف- خالد زيراك، مكلف بمصلحة النقل الطرقي.تازة - جرسيف- عباس السعدي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

والية الجهة الشرقية- عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق بوجدة.
- اللة مليكة علوي امحمدي، رئيسة مصلحة التنسيق بين أنواع النقل 

وتنشيط القطاع والتواصل.
الشرق

وجدة- نجاة مرزاق، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.وجدة- معمر دحماني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوجدة - أنجاد.

الناضور - الدريوش- عبد املجيد الصادقي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.الناضور - الدريوش- عبد العظيم زورق، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالناضور.

بركان-  أمينة أو عريرم، مكلفة بمصلحة النقل الطرقي.بركان- ياسين بلعوفي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببركان.

تاوريرت- محمد الغيطي، رئيس مصلحة النقل الطرقي.تاوريرت- زهير بنسبو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

––فجيج- فوزي رهدوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفجيج.

 - لدرعة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  زمزامي،  ميمون   -

تافياللت بالرشيدية.
والية جهة درعة - تافياللت

باملديرية  الطرقي  النقل  بمصلحة  الرحمان، مكلف  أيت عبد  - محمد 

اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرشيدية.
درعة - تافياللت

واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمي  املدير  العالوي،  الكريم  عبد   -

بالرشيدية.
الرشيدية- محمد أيت عبد الرحمان، مكلف بمصلحة النقل الطرقي.الرشيدية

ورزازات - تنغير- فاطمة بعمراني، رئيسة مصلحة النقل الطرقي.ورزازات - تنغير- عمر بنيكن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات.

ميدلت- رضوان امكون، رئيس مصلحة النقل الطرقي.ميدلت- محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

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

املادة الثانية.)-)ينسخ القرار رقم)702.20)الصادر في)15)من جمادى اآلخرة)1441 )10)فبراير)2020()بتفويض اإلمضاء.

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

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة. 
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 ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء اقم  ).7 7 صردا في    ضن اجب )    )6) فبراي   )1))

أتفو9ض اإلضمرء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

قرر ما يلي):

املادة األولى

أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل) يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول التالي اإلمضاء)
على قرارات افتتاح البحث عن املنافع واملضار املتعلقة بالترخيص للمؤسسات املصنفة وغير املالئمة  واللوجيستيك واملاء)

أو الخطيرة من الدرجة األولى وتبليغ قرارات الترخيص):

االختصرص الترابيالنواباملفوض إليهم

 فضلي بنمان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس -

ماسة بأكادير.

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

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

إنزكان.

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

- محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتيزنيت.

- منى الهردوزي، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطاطا.

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

واللوجيستيك لسوس - ماسة.

والية جهة

سوس - ماسة

 حسن الربعي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لكلميم -

واد نون بكلميم.

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

- خالد الشرادي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بكلميم.

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

- علي النحاس، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطانطان.

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

واللوجيستيك لكلميم - واد نون.

والية جهة

كلميم - واد نون

والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األبشيهي،  الحفيظ  عبد  محمد 

واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء بالعيون.

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

بالنيابة.

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

- صالح يابسة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالسمارة. 

والية جهة

العيون - الساقية الحمراء

 رشيد الجوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للداخلة -

وادي الذهب بالنيابة.

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

الساقية الحمراء.

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

واللوجيستيك  بالداخلة -  وادي الذهب.

والية جهة

الداخلة - وادي الذهب

مصطفى الحمداوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

ملراكش - آسفي بمراكش.

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

- هشام فرندي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بمراكش.

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

- الجياللي سحيتة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحوز.

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

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

- مصطفى لطرش، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي.

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

واللوجيستيك ملراكش - آسفي.

والية جهة مراكش - آسفي
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للتجهيز والنقل واللوجيستيك  الجهوي  املدير  الباقي األزهري،  عبد 

للدار البيضاء - سطات بالدار البيضاء.

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

القنيطرة.

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

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

- محمد زهير، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك باملحمدية.

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

واللوجيستيك بالجديدة.

- أحمد إدوم، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببنسليمان.

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

واللوجيستيك للدار البيضاء - سطات.

 والية جهة الدار البيضاء -

سطات

واللوجيستيك والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  برادة،   منصف 

لبني مالل - خنيفرة ببني مالل.

- ملراكش  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الحمداوي،   مصطفى 

آسفي.

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

- مصطفى تفسوت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بأزيالل.

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

- الحسين طلحة، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخريبكة.

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

واللوجيستيك لبني مالل - خنيفرة.

والية جهة

بني مالل - خنيفرة

عبد الكبير العلواوي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

للرباط - سال - القنيطرة بالرباط.

- البيضاء  للدار  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  األزهري،  الباقي  عبد   - 

سطات.

- منير فوكال، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

- جمال بوعبيد، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالقنيطرة.

- سليمان أحجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالخميسات.

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

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

والنقل واللوجيستيك للرباط - سال - القنيطرة.

والية جهة

الرباط - سال - القنيطرة

محمد املودن، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لطنجة - 

تطوان - الحسيمة بطنجة.

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

القنيطرة.

- محمد تشيكرت، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطنجة.

- خالد مزيكل، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتطوان.

- نبيل الناجي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعرائش.

- علي حمايمو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالحسيمة.

- هشام الشابي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بشفشاون.

- يوسف السحيمي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بوزان.

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

واللوجيستيك لطنجة - تطوان - الحسيمة.

والية جهة 

طنجة - تطوان - الحسيمة 

 محمد الحفيان، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لفاس -

مكناس بفاس.

- لدرعة  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  الزمزامي،  ميمون   - 

تافياللت.

- نعيمة خديدج، املديرة اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفاس.

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

- يونس املسكيني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بإفران.

- ياسين النويني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بصفرو.

- زكرياء العيا�ضي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببوملان.

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

- محمد العوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتازة.

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

لفاس - مكناس.

والية جهة

فاس - مكناس

عزيز اسعيدي، املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للشرق 

بوجدة.

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

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

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

- ياسين بلعوفي، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببركان.

- زهير بنسبو، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بتاوريرت.

- فوزي الرهدوني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بفجيج.

والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديرية  العامة  اإلدارة  مصلحة  رئيس  غموري،  هللا  عبد   -

واللوجيستيك بالشرق.

والية جهة

الشرق
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واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوي  املدير  زمزامي،  ميمون 

لدرعة - تافياللت بالرشيدية.

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

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

- عمر بنيكن، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات.

- محمد مريني، املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.

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

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

واللوجيستيك بدرعة - تافياللت.

والية جهة

درعة - تافياللت

املادة الثانية.)-)ينسخ القرار رقم)2746.20)الصادر في)18)من محرم)1442 )7)سبتمبر)2020()بتفويض اإلمضاء.

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

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق اا لوز9  الصحة اقم) ).671)صردا في)6 )ضن جمردى األولى))    

1)1)()أتعيي  آض 9ن ضسرعدين أرلص ف ونواب) ) 3)ديسمبر)

عنهم.

وزير الصحة،

 1387 10)محرم) 330.66)الصادر في)  بناء)على املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين)

مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من)

لدن وزير الصحة من امليزانية العامة لوزارة الصحة وكذا الحساب)

بالصيدلية) الخاص  »الحساب  عنوان) الحامل  للخزينة  الخصو�ضي 

املركزية«.

االختصرص 

الترابي
املحرسبر  املكلفر النواباآلض و  املسرعدو  أرلص ف

تراب  مجموع 

اململكة.

الدم  لتحاقن  الوطني  املركز  مدير 

ومبحث الدم.

الخازن الوزاري لدى وزارة --

الصحة

من كذلك للوقاية  الوطني  املركز  مدير  

اإلشعاعات.

كذلك--

كذلك--مدير املعهد الوطني للصحة.كذلك

كذلك--مديرة املركز الوطني ملحاربة التسممات.كذلك

الدمكذلك لتحاقن  الجهوي  املركز   مدير 

بالدار البيضاء.

خازن عمالة الدار البيضاء - --

مركز غرب

املادة الثانية

املساعدين) اآلمرين  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف) يقومون  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  إليهم  املشار  بالصرف 

النفقات منها.

املادة الثالثة

يسري مفعول هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء)من)

فاتح يناير إلى غاية)31)ديسمبر)2021)وينسخ ابتداء)من نفس التاريخ)

القرار رقم)384.20)الصادر في)6)ربيع اآلخر)1441 )3)ديسمبر)2019()

بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في)16)من جمادى األولى)1442 )31)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.



5  )الجريدة الرسمية عدد)6979 -)6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(  

ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)اقم) ).733)صردا في)
5)اجب))    )7 )فبراي ) )1)()أتعيي  آض  ضسرعد أرلص ف)

ونرئب عنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف) مساعدا  آمرا  البري  والنقل  للطرق  العام  املدير  يعين 
االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء)من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
وكذا ميزانية الحساب الخصو�ضي للخزينة الحامل عنوان)»الصندوق)

الخاص بالطرق«.

املادة الثانية

إذا تغيب املدير العام للطرق والنقل البري أو عاقه عائق ناب عنه)
رئيس قسم الشؤون املالية واإلدارية باملديرية العامة للطرق والنقل)

البري.

املادة الثالثة

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)
لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

1441 شعبان) من  (12 في) الصادر  (1571.20 رقم) القرار   ينسخ 
)6)أبريل)2020()بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائبين عنه.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)رجب)1442 )17)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)اقم) ). 73)صردا في)
 5)اجب))    )7 )فبراي ) )1)()أتعيي  آض  ضسرعد أرلص ف

ونرئبي  عنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف) مساعدا  آمرا  والتواصل  املعلومات  أنظمة  مدير  يعين 
االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء)من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير أنظمة املعلومات والتواصل أو عاقه عائق ناب)
عنه كل من رئيس قسم الدراسات والبرمجة املعلوماتية ورئيس قسم)
الشبكات املعلوماتية واألنظمة بمديرية أنظمة املعلومات والتواصل.

املادة الثالثة

تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)
لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

1441 شعبان) من  (12 في) الصادر  (1573.20 رقم) القرار   ينسخ 
)6)أبريل)2020()بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائبين عنه.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)رجب)1442 )17)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



عدد)6979 -)6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (  6

ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)اقم) ).735)صردا في)
5)اجب))    )7 )فبراي ) )1)()أتعيي  آض  ضسرعد أرلص ف)

ونرئب عنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف) مساعدا  آمرا  واللوجيستيك  البري  النقل  مدير  يعين 

االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير النقل البري واللوجيستيك أو عاقه عائق ناب عنه)

رئيس قسم الدراسات بمديرية النقل البري واللوجيستيك.

املادة الثالثة

تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)

لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

1441 شعبان) من  (12 في) الصادر  (1572.20 رقم) القرار   ينسخ 

)6)أبريل)2020()بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)رجب)1442 )17)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)اقم) ).736)صردا في)

5)اجب))    )7 )فبراي ) )1)()أتعيي  آض  ضسرعد أرلص ف)

ونرئب عنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف) مساعدا  آمرا  الطرقي  واالستغالل  األشغال  مدير  يعين 

االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير األشغال واالستغالل الطرقي أو عاقه عائق ناب)

عنه رئيس قسم أشغال وصيانة الطرق بمديرية األشغال واالستغالل)

الطرقي.

املادة الثالثة

تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)

لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)رجب)1442 )17)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



7  )الجريدة الرسمية عدد)6979 -)6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(  

ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)اقم) ).737)صردا في)

5)اجب))    )7 )فبراي ) )1)()أتعيي  آض  ضسرعد أرلص ف)

ونرئب عنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرا مساعدا) الطرقي  والبحث  والتطوير  الدراسات  مدير  يعين 

والنقل) التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف 

والنقل) التجهيز  لوزارة  العامة  امليزانية  من  واملاء) واللوجيستيك 

واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير الدراسات والتطوير والبحث الطرقي أو عاقه عائق)

ناب عنه رئيس قسم الدراسات الطرقية والتعيير بمديرية الدراسات)

والتطوير والبحث الطرقي.

املادة الثالثة

تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)

لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)رجب)1442 )17)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)اقم) ).738)صردا في)
5)اجب))    )7 )فبراي ) )1)()أتعيي  آض  ضسرعد أرلص ف)

ونرئبي  عنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير املوانئ وامللك العمومي البحري آمرا مساعدا لصرف)
االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء)من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
 وكذا ميزانية الحساب الخصو�ضي للخزينة رقم)3.1.0.0.1.17.003)-
املوارد)3.2.0.0.1.17.003)-)النفقات املسمى)»صندوق تحديد وحماية)

وتثمين امللك العام البحري واملينائي«.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املوانئ وامللك العمومي البحري أو عاقه عائق ناب)
عنه كل من رئيس قسم االستراتيجية والتخطيط بمديرية املوانئ)
واإلدارية) املالية  الشؤون  قسم  ورئيس  البحري  العمومي  وامللك 

باملديرية العامة للموانئ واملالحة التجارية.

املادة الثالثة

تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)
لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

1438 من رمضان) (24 في) الصادر  (1961.17 رقم) القرار   ينسخ 
)19)يونيو)2017()بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)رجب)1442 )17)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



عدد)6979 -)6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (  8

ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)اقم) ).731)صردا في)
5)اجب))    )7 )فبراي ) )1)()أتعيي  آض  ضسرعد أرلص ف)

ونرئب عنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف) مساعدا  آمرا  بآسفي  الجديد  امليناء) إعداد  مدير  يعين 

االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير إعداد امليناء)الجديد بآسفي))أو عاقه عائق ناب عنه)

الجديد) رئيس إعداد تتبع الدراسات ومراقبة الجودة بإعداد امليناء)

بآسفي.

املادة الثالثة

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي)

بآسفي.

املادة الخامسة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية)31)أغسطس)2021.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)رجب)1442 )17)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق اا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)اقم) ).1 7)صردا في)

5)اجب))    )7 )فبراي ) )1)()أتعيي  آض  ضسرعد أرلص ف)

ونرئب عنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين رئيس قسم املشتريات بمديرية الشؤون اإلدارية والقانونية)

آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء)من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب رئيس قسم املشتريات أو عاقه عائق ناب عنه رئيس)

مصلحة التدبير املحاسباتي بمديرية الشؤون اإلدارية والقانونية.

املادة الثالثة

تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)

لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)رجب)1442 )17)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



1  )الجريدة الرسمية عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021( 

1)1)()أرملصردقة على الئحة ذوي الحقوق) )    )3))ديسمبر) 8)جمردى األولى) 1).83)3)صردا في) ق اا لوز9  الداخلية اقم)

املرلكي  على الشيرع لألاا�ضي الفالحية للجمرعة الساللية العبرأدة))ف عية بوالد أواحلة(،)الكرئنة أإقليم سيدي سليمر )

الواقعة بااضيهر داخ1 دائ ة ال ي أرلغ ب.

وزير الداخلية،

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

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

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

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

رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)33)منه)؛

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

املشار إليه أعاله)؛

املحدد بإحدى دوائر الري بالغرب ()1969 يوليو) (25(  1389 جمادى األولى) (10 الصادر في) (2.69.31  وعلى املرسوم رقم)

بإقليم القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق)

بقانون االستثمارات الفالحية كما وقع تغييره)؛

)فرعية أوالد) وبعد االطالع على محضر اجتماع جماعة النواب بإعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية العبابدة)

بورحلة()؛

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

وعلى سجلي الطعون املوقعين من طرف السلطة املحلية املعنية)؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي سليمان بتاريخ)23)نوفمبر)2020،)الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد)

هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية العبابدة))فرعية أوالد بورحلة()

الكائنة بإقليم سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   ( (1

رقم البطاقة الوطنيةاإلسم والنسبالرقم الترتيبي



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(  ) )الجريدة الرسمية



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   ( ((

رقم البطاقة الوطنيةاإلسم والنسبالرقم الترتيبي



3) )الجريدة الرسمية عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021( 



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   ( ( 

رقم البطاقة الوطنيةاإلسم والنسبالرقم الترتيبي



5) )الجريدة الرسمية عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021( 

رقم البطاقة الوطنيةاإلسم والنسبالرقم الترتيبي



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   ( (6



7) )الجريدة الرسمية عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021( 

رقم البطاقة الوطنيةاإلسم والنسبالرقم الترتيبي



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   ( (8



1) )الجريدة الرسمية عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021( 

رقم البطاقة الوطنيةاإلسم والنسبالرقم الترتيبي



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   ( 31
ق اا لوز9  الداخلية اقم) ).))6)صردا في)  )ضن اجب))    )6))فبراي ) )1)()أرملصردقة على الئحة ذوي الحقوق املرلكي )

على الشيرع لألاا�ضي الفالحية للجمرعة الساللية الداللحة،)الكرئنة أإقليم القنيط ة الواقعة بااضيهر داخ1 دائ ة ال ي)

أرللكوس.

وزير الداخلية،

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

 1.19.117 64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)

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

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

رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)33)منه)؛

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

املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.73.698)الصادر في)7)ربيع األول)1394))فاتح أبريل)1974()بتحديد دوائر الري بوادي لكوس بإقليمي)

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

بمثابة قانون لالستثمارات الفالحية كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر اجتماع جماعة النواب إلعداد اللوائح))لذوي حقوق الجماعة الساللية الداللحة؛

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

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية املعنية)؛

الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد هذه) (2020 أكتوبر) (22 وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي للقنيطرة بتاريخ)

الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية الداللحة،)الكائنة بإقليم القنيطرة)

الواقعة أراضيها داخل دائرة الري باللكوس كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(  3 )الجريدة الرسمية

رقم ب ت واإلسم الكاملر.ترقم ب ت واإلسم الكاملر.ت



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   ( 3(

رقم ب ت واإلسم الكاملر.ترقم ب ت واإلسم الكاملر.ت



33 )الجريدة الرسمية عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021( 

رقم ب ت واإلسم الكاملر.ترقم ب ت واإلسم الكاملر.ت



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   ( 3 
ق اا لوز9  الداخلية اقم) ).3)6)صردا في)  )ضن اجب))    )6))فبراي ) )1)()أرملصردقة على الئحة ذوي الحقوق املرلكي )

على الشيرع لألاا�ضي الفالحية للجمرعة الساللية بوالد اعكي1،)الكرئنة أإقليم القنيط ة الواقعة بااضيهر داخ1 دائ ة)

ال ي أرللكوس.

وزير الداخلية،

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

 1.19.117 64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)33)منه)؛

وعلى القانون رقم)62.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(،)

بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها)؛

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

وال سيما املادة)49)منه)؛

املحدد بإحدى دوائر الري بالغرب ()1969 يوليو) (25(  1389 جمادى األولى) (10 الصادر في) (2.69.31  وعلى املرسوم رقم)

بإقليم القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق)

بقانون االستثمارات الفالحية كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة النواب بإعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد اعكيل؛

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

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية املعنية)؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي بتاريخ)22)أكتوبر)2020)الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائنة اعكيل،) أوالد  الساللية  للجماعة  الفالحية  لألرا�ضي  الشياع  على  املالكين  الحقوق  ذوي  الئحة  على   يصادق 

بإقليم القنيطرة الواقعة أراضيها داخل دائرة الري باللكوس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



35 )الجريدة الرسمية عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021( 

رقم ب ت واإلسم الكاملر.ترقم ب ت واإلسم الكاملر.ت



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   ( 36

رقم ب ت واإلسم الكاملر.ترقم ب ت واإلسم الكاملر.ت



37 )الجريدة الرسمية عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021( 

رقم ب ت واإلسم الكاملر.ترقم ب ت واإلسم الكاملر.ت



عدد)6979 - 6)رمضان)1442 )19)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   ( 38
ق اا لوز9  الداخلية اقم) ). )6)صردا في)  )ضن اجب))    )6))فبراي ) )1)()أرملصردقة على الئحة ذوي الحقوق املرلكي )

على الشيرع لألاا�ضي الفالحية للجمرعة الساللية العنربسة ظه  الحدج الكرئنة أإقليم القنيط ة الواقعة بااضيهر داخ1)

دائ ة ال ي أرللكوس.

وزير الداخلية،

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

 1.19.117 64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)

الصادر في)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)33)منه)؛

وعلى القانون رقم)62.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()

بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها)؛

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

وال سيما املادة)49)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.73.698)الصادر في)7)ربيع األول)1394))فاتح أبريل)1974()بتحديد دوائر الري بوادي اللكوس بإقليمي)

()1969 يوليو) (25( 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.25 تطوان والقنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

بمثابة قانون االستثمارات الفالحية كما وقع تغييره)؛

املحدد ملنطقة الري بالغرب بإقليم) ()1969 يوليو) (25(  1389 جمادى األولى) (10 الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)

القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق بقانون)

االستثمارات الفالحية،)كما وقع تغييره وال سيما باملرسوم رقم)2.16.92)الصادر في)21)من رمضان)1437 )27)يونيو)2016()؛

وبعد االطالع على محضر اجتماع جماعة النواب بإعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية العنابسة ظهر الحدج)؛

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

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية املعنية)؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي بتاريخ)22)أكتوبر)2020)الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية العنابسة ظهر الحدج الكائنة)

بإقليم القنيطرة الواقعة أراضيها داخل دائرة الري باللكوس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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رقم ب ت واإلسم الكاملر.ترقم ب ت واإلسم الكاملر.ت

قيادة لالميمونة
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ضق ا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)اقم) ).) 5)صردا في)) )ضن اجب))    ) ))فبراي ) )1)()أرإلذ  أرلتخلي عن)

611+3 )أجمرعة سيدي) 761+7)إلى  .ك) ( 1 31)ضن  .ك) ضلكية القطع األاضية الالزضة لتثنية الط 9ق اإلقليمية اقم)

حجرج واد حصرا أإقليم ضديونة.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

وعلى املرسوم رقم)2.18.593)الصادر في)17)من ذي القعدة))1439  )31)يوليو)2018()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية)

الطريق اإلقليمية))رقم)3010)من ن.ك)760)+)7)إلى ن.ك)600)+)13  الرابطة بين تيط مليل وسيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة)

بوالية جهة الدار البيضاء)-)سطات)؛

بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية) أكتوبر)2020() (19(  1442 ربيع األول) (2 الصادر في) (2.20.697 وعلى املرسوم رقم)

إلى ن.ك)600+13)بجماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة بوالية جهة) 3010)من ن.ك)7+760) )رقم) الطريق اإلقليمية)

الدار البيضاء)-)سطات.

وعلى البحث اإلداري املباشر من)4)ديسمبر)2019)إلى)3)فبراير)2020)بمكاتب جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 13+600 إلى ن.ك) (7+760 ( من ن.ك) (3010 يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتثنية الطريق اإلقليمية رقم)

بجماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة،)املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس)1/1000 

امللحق بأصل هذا املقرر):
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أرقام القطع 
األرضية 
بالتصميم
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هـآرس

أرقام القطع 
األرضية 
بالتصميم
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هـآرس

أرقام القطع 
األرضية 
بالتصميم
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هـآرس

أرقام القطع 
األرضية 
بالتصميم

املادة الثانية.)-)ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من رجب)1442 )24)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ضق ا لوز9  التجهيز والنق1 واللوجيستيك واملرء)اقم) ).6 5)صردا في)3 )ضن اجب))    )5))فبراي ) )1)()أرإلذ  أرلتخلي)

عن ضلكية القطع األاضية الالزضة لتوسيع ضح م الوعرء)العقراي املخصص لبنرء)قنط ة عند  .ك))31. 7 )ضن الخط)

الحديدي للقطراات ذات الس عة العرلية أي  طنجة والقنيط ة أجمرعة املنرص ة أإقليم القنيط ة.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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 الظهير الشريف رقم)1.63.225)الصادر في)14)من ربيع األول)1383 )5)أغسطس)1963()املتعلق بإحداث املكتب الوطني)

للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.09.515)الصادر في)13)من رمضان)1430 )3)سبتمبر)2009()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال)

 بناء)الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة)-)تطوان ووالية جهة الغرب)-)الشراردة)-

بني حسن)؛

وعلى املرسوم رقم)2.11.468)الصادر في)29)من شوال)1432 )28)سبتمبر)2011()بتجديد املنفعة العامة قصد القيام بأشغال)

بناء)خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بواليتي جهة طنجة)-)تطوان وجهة الغرب)-)الشراردة)-)

بني حسن)؛

بتجديد املنفعة العامة القاضية) ()2013 سبتمبر) (19(  1434 من ذي القعدة) (12 الصادر في) (2.13.748 وعلى املرسوم رقم)

جهة) ووالية  تطوان  (- طنجة) جهة  بوالية  والقنيطرة  طنجة  بين  العالية  السرعة  ذات  للقطارات  حديدي  خط  ببناء)

الغرب)-)الشراردة)-)بني حسن)؛

بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء)خط) ()2015 أكتوبر) (16(  1437 محرم) (2 الصادر في) (2.15.711 وعلى املرسوم رقم)

 حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة ووالية جهة الرباط)-)سال)-

القنيطرة)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.490)الصادر في)7)ذي الحجة)1438 )29)أغسطس)2017()بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء)خط)

 حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة ووالية جهة الرباط)-)سال)-

القنيطرة)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.19.573)الصادر في)14)من ذي القعدة)1440 )17)يوليو)2019())بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء

خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة)-)تطوان)-)الحسيمة ووالية جهة الرباط)-)

سال)-)القنيطرة)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)17)يوليو إلى)17)سبتمبر)2019)بجماعة املناصرة بإقليم القنيطرة)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتوسيع محرم الوعاء)العقاري املخصص لبناء)قنطرة عند ن.ك)171.302 

من الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بجماعة املناصرة بإقليم القنيطرة،)الواردة في الجدول)

بعده واملعلم عليها باللون األحمر في التصميمين التجزيئيين ذوي املقياس)1/1000)املضافين إلى أصل هذا املقرر):
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13
بنعي�ضى بن سعيد بن محمد. عقار مثقل بعدة تعرضات وم ت عدد 7500
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35)-)ميلود كورت بن محمد بن العسال بنسبة)5760/14

  56)-)سعيد عبقات بدون نسبة معينة
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58)-)محمد اهريمش بن احمد بدون نسبة معينة

املادة الثانية.)-)يخول حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

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

وحرر بالرباط في)13)من رجب)1442 )25)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

اإلذ  أممراسة الهندسة املعمرا9ة

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)851.21)صادر في)17)من

شعبان)1442 )31)مارس)2021()يرخص تحت عدد)4798)للسيدة سمية)

العلوي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من الجامعة الروسية)

(،2018 يونيو) (6 فيدرالية روسيا بتاريخ) (- الشعوب بموسكو) ألصدقاء)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة فاس.

*

*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)852.21)صادر في)17)من

شعبان)1442 )31)مارس)2021()يرخص تحت عدد)4799)للسيد خليل)

 O.M(بنديمية الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من

(- بخاركيف) (Beketov National University Of Urban Economy

أوكرانيا بتاريخ)20)يونيو)2014،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة وجدة.

*

*  *
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 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)853.21)صادر في)17)من
شعبان)1442 )31)مارس)2021()يرخص تحت عدد)4800)للسيدة فاتن)
الكتاني الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من جامعة)
بتاريخ روسيا  فيدرالية  (- لكازان) واملدنية  املعمارية  للهندسة   الدولة 
الهندسة) وتزاول  معماري  مهندس  تحمل صفة  أن  (،2018 يوليو) (5
بمدينة مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

بني مالل.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)854.21)صادر في)16)من
للسيد) (4801 عدد) تحت  يرخص  ()2021 مارس) (30(  1442 شعبان)
محمد اليندوزي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)
أوكرانيا) (- من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)
ويزاول) معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  (،2019 يونيو) (30 بتاريخ)
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة الناضور.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)855.21)صادر في)17)من
للسيدة (4802 يرخص تحت عدد) ()2021 مارس) (31(  1442  شعبان)
املدرسة) من  مسلم  الدولة  مهندس  لدبلوم  الحاملة  سكوري  غيثة 
(،2019 يناير) (16 فرنسا بتاريخ) (- الوطنية للهندسة املعمارية ببروتون)
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)856.21)صادر في)16)من
شعبان)1442 )30)مارس)2021()يرخص تحت عدد)4803)للسيدة نجاة)
املومني الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية)
تحمل صفة) أن  (،1988 يوليو) (8 بتاريخ) بالرباط  املعمارية  للهندسة 
الخاص بصفة) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  مهندس معماري 

مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة مراكش.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)857.21)صادر في)16)من
للسيد) (4809 عدد) تحت  يرخص  ()2021 مارس) (30(  1442 شعبان)
نبيل البكوري الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من)
 الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)-)أوكرانيا))بتاريخ
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) (،2019 يونيو) (30
بمدينة مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

الدار البيضاء.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)858.21)صادر في)16)من

للسيدة) (4804 يرخص تحت عدد) ()2021 مارس) (30(  1442 شعبان)

الهام بنصابر الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا)

أن تحمل) (،2019 مارس) (14 بتاريخ) للهندسة املعمارية بالدار البيضاء)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة تمارة.

*

*  *
 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)859.21)صادر في)16)من

شعبان)1442 )30)مارس)2021()يرخص تحت عدد)4810)للسيد بوبكر)

 O.M العلوي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من)

(- بخاركيف) (Beketov National University Of Urban Economy

أوكرانيا بتاريخ)30)يونيو)2017،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة العيون.

*

*  *
 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)860.21)صادر في)16)من

للسيد) (4777 عدد) تحت  يرخص  ()2021 مارس) (30(  1442 شعبان)

محمد أمين مزدغي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)

 O.M Beketov National University Of Urban Economy من)

أن يحمل صفة مهندس) (،2019 ماي) (31 أوكرانيا بتاريخ) (- بخاركيف)

معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع)

جعل مكتبه بمدينة خريبكة.

*

*  *
 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)861.21)صادر في)17)من

4791)للسيد زكي) 2021()يرخص تحت عدد) 1442 )31)مارس) شعبان)

 Odessa(حمزة الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية املسلمة من

State Academy Of Civil Engineering And Architecture)بأوديسا)-)

أوكرانيا بتاريخ)2)يوليو)2018،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة فاس.

*

*  *
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 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)862.21)صادر في)17)من
شعبان)1442 )31)مارس)2021()يرخص تحت عدد)4792)للسيد عبد)
الرزاق حارتي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من)
بتاريخ) ( أوكرانيا) (- والهندسة املعمارية بكييف) الجامعة الوطنية للبناء)
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) (،2018 يونيو) (30
بمدينة) مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الفقيه بن صالح.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)863.21)صادر في)16)من
شعبان)1442 )30)مارس)2021()يرخص تحت عدد)4797)للسيد حمزة)
املرني�ضي الحامل لدبلوم الدولة ملهندس معماري مسلم من املدرسة)
بتاريخ) فرنسا  (- الفيليت) بباريس  املعمارية  للهندسة  العليا  الوطنية 
2009،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) 10)ديسمبر)
بمدينة مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

الدار البيضاء.

*
*  *

 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)864.21)صادر في)17)من

للسيد) (4778 عدد) تحت  يرخص  ()2021 مارس) (31(  1442 شعبان)

املدرسة) من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  بزكان  ادريس 

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)30)نوفمبر)2020،)أن يحمل)

الخاص) بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*

*  *
 بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم)865.21)صادر في)16)من

للسيد) (4790 عدد) تحت  يرخص  ()2021 مارس) (30(  1442 شعبان)

سفيان الطهاري الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من)

الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)-)أوكرانيا بتاريخ)

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة) (،2018 يونيو) (30

بمدينة) مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

أكادير.


