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اللوائح االنتخ أية للغ ف املهنية. - م اجعة استثن ئية.

مرسوم رقم 2.21.302 صادر في 16 من رمضان 1442 )29 أبريل 2021( بتنظيم 

 .............. 2841مراجعة استثنائية للوائح االنتخابية الخاصة بالغرف املهنية.

تعيي6 حدود ع ض البح  ومداخ2 مين ء بك دي .

 قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 193.21 صادر في 14 من

البحر  بتعيين حدود عرض   )2021 يناير   28(  1442 اآلخرة  جمادى 

2842ومداخل ميناء أكادير............................................................................... 

الصفق ت العمومية.

19 من في  258.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

جمادى اآلخرة 1442 )2 فبراير 2021( بتتميم األعمال التي يمكن أن 

2 من املرسوم  امللحق رقم  في  الواردة  تكون موضوع صفقات-إطار، 

رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى األولى 1434 )20 مارس 2013( 

 ................................................................. 2843املتعلق بالصفقات العمومية.

 - النفطية.  املواد  عن  البحث  ومق والت  املنجمية  املق والت 

كيفي ت تأسيس لج 6 النظ م األس �سي واملستخدمي6.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1054.21 صادر في 7 رمضان 1442 

)20 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير التجارة والصناعة العصرية واملناجم 

في  الصادر   247.61 رقم  التجارية  والبحرية  التقليدية  والصناعة 

19 من ذي القعدة 1380 )5 ماي 1961( بتحديد كيفيات تأسيس لجان 

النظام األسا�سي واملستخدمين في املقاوالت املنجمية ومقاوالت البحث 

 ...................................... 2843عن املواد النفطية )الهيدروكربور( واستغاللها
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نصوص خ صة

تفو9ض اإلمر ء والسلطة واملص دقة على الصفق ت.

 قـــرار لوزير الصحة رقم 796.21 صادر في 18 من رجب 1442 )2 مارس 2021(

 1441 صفر  من   11 في  الصادر   3678.19 رقم  القرار  بتغيير 

 ......... 2845)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 705.21 صادر في 19 من رجب 1442 )3 مارس 2021( بتفويض 

2845اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 706.21 صادر في 19 من رجب 1442 )3 مارس 2021( بتفويض 

2846اإلمضاء.................................................................................................... 

26 من في  802.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

 .................................. 2846رجب 1442 )10 مارس 2021( بتفويض السلطة

26 من في  803.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

 .................................. 2849رجب 1442 )10 مارس 2021( بتفويض السلطة

26 من في  804.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

 .................................. 2851رجب 1442 )10 مارس 2021( بتفويض السلطة

26 من في  805.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

 .................................. 2853رجب 1442 )10 مارس 2021( بتفويض السلطة

26 من في  806.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

 .................................. 2855رجب 1442 )10 مارس 2021( بتفويض السلطة

26 من في  807.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

 .................................. 2858رجب 1442 )10 مارس 2021( بتفويض السلطة

26 من في  808.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

رجب 1442 )10 مارس 2021( بتغيير القرار رقم 963.20 الصادر في 

272860 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء........... 

26 من في  809.21 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

رجب 1442 )10 مارس 2021( بتغيير القرار رقم 965.20 الصادر في 

272861 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء........... 

 قـــرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 810.21 صادر في 26 من

رجب 1442 )10 مارس 2021( بتغيير القرار رقم 957.20 الصادر في 

27 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتفويض املصادقة على 

 ............................................................................................... 2863الصفقات.

 قـــرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 811.21 صادر في 26 من
رجب 1442 )10 مارس 2021( بتغيير القرار رقم 966.20 الصادر في 

272863 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء........... 

 قـــرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 812.21 صادر في 26 من
رجب 1442 )10 مارس 2021( بتغيير القرار رقم 969.20 الصادر في 

272865 من جمادى األولى 1441 )23 يناير 2020( بتفويض السلطة........... 

 1442 8 شعبان  781.21 صادر في  قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 
2866)22 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء...................................................... 

قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 849.21 صادر في 16 من شعبان 1442 
2866)30 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء...................................................... 

قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 850.21 صادر في 16 من شعبان 1442 
2866)30 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء...................................................... 

 قرار للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات رقم 798.21 صادر في 12 من
2867شعبان 1442 )26 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء............................... 

تعيي6 آم 9ن مس عدين أ لص ف.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 784.21 صادر في 19 من رجب 1442 
2868)3 مارس 2021( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم........... 

قـــرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 
رقم 823.21 صادر في 3 شعبان 1442 )17 مارس 2021( بتعيين آمر 

2872مساعد بالصرف...................................................................................... 

األوق ف الع مة. - نظ م صفق ت األشغ ل والتوض9دات والخدم ت.

8 جمادى في  179.21 صادر  رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   مقرر 
اآلخرة 1442 )22 يناير 2021( بتغيير وتتميم الئحة األعمال املمكن 
أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي امللحقة 
بقرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 258.13 الصادر في 6 ذي 
األشغال  صفقات  نظام  بتحديد   )2013 سبتمبر   13( القعدة 1434 
األوقاف  لفائدة  األوقاف  إدارة  تبرمها  التي  والخدمات  والتوريدات 

 ..................................................................................................... 2872العامة.

إقليم الجديدة. - التخلي عن ملكية قطعتي6 بضضيتي6.

في  صادر   750.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  مقرر 
3 شعبان 1442 )17 مارس 2021( باإلذن بالتخلي عن ملكية القطعتين 
ملهارزة  بجماعة  املقيم  القا�سي  مركز  إلحداث  الالزمتين  األرضيتين 

2873الساحل بإقليم الجديدة......................................................................... 

إقليم وضزازات. - إق اض مخطط تنمية الكتلة العم انية الق و9ة 
مل كز بم زك 6.

قرار لوالـي جهـة درعة - تافياللت وعامل إقليم الرشيدية رقم 745.21 صادر 
في 10 رجب 1442 )22 فبراير 2021( باملوافقة على قرار عامل إقليم 
ورزازات بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة 

2875أمرزكان.................................................................................................... 
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أتنظيم م اجعة استثن ئية للوائح االنتخ أية الخ صة أ لغ ف)

املهنية.

رئيس الحكومة،

املتعلق بمدونة االنتخابات الصادر) (9.97 على القانون رقم) بناء)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.97.83)بتاريخ)23)من ذي القعدة)1417 

)2)أبريل)1997(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)257)منه)؛

العامة) االنتخابية  باللوائح  املتعلق  (57.11 رقم) القانون  وعلى 

البصري) السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء) وعمليات 

العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية الصادر بتنفيذه)

 1432 القعدة) ذي  من  (30 بتاريخ) (1.11.171 رقم) الشريف  الظهير 

)28)أكتوبر)2011()وال سيما املواد)120)و121)و125)منه)؛

 9.97 رقم) القانون  بتغيير  القا�سي  (11.21 رقم) القانون  وعلى 

للوائح) استثنائية  مراجعة  وتنظيم  االنتخابات  بمدونة  املتعلق 

االنتخابية الخاصة بالغرف املهنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

وال سيما) (،)2021 مارس) (23(  1442 شعبان) (9 بتاريخ) (1.21.29 رقم)

املادة الثانية منه)؛

وباقتراح من وزير الداخلية)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املجتمع في)16)من رمضان)1442 

)29)أبريل)2021(،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح االنتخابية)

الخاصة بغرف الفالحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف)

2021 ماي) (10  الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري من يوم)

إلى غاية)30)منه.

املادة الثانية

تجتمع اللجنة اإلدارية أو اللجان اإلدارية الفرعية عند وجودها)

من يوم)31)ماي)2021)إلى غاية يوم)2)يونيو)2021.   

املحصورة) االنتخابية  بالالئحة  مرفقا  التعديلي  الجدول  يودع 

بمكاتب السلطة اإلدارية املحلية) (2021 مارس) (31 بصفة نهائية يوم)

يوم) من  املعنية  الغرفة  وبمقر  االنتخابية  الدائرة  مقر  لها  التابع 

6)يونيو)2021)إلى غاية)12)منه.

املادة الثالثة

يمكن لكل من يعنيه األمر أن يطعن في قرار اللجنة اإلدارية أمام)

املحكمة املختصة خالل املدة املشار إليها في الفقرة الثانية من املادة)

الثانية أعاله.

املادة الرابعة

تحصر في يوم)24)يونيو)2021،)طبقا ألحكام املادة)244)من القانون)

الخاصة) النهائية  االنتخابية  الالئحة  أعاله،) إليه  املشار  (9.97 رقم)

بكل غرفة من الغرف املشار إليها في املادة األولى من هذا املرسوم.

املادة الخامسة

من) مستخرج  على  منها  بطلب  تحصل  أن  السياسية  لألحزاب 

الالئحة االنتخابية املشار إليها في املادة الرابعة أعاله ابتداء)من يوم)

25)يونيو)2021)إلى غاية يوم)2)يوليو)2021.

املادة السادسة

يسند إلى وزير الداخلية))تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة)

الرسمية. 

وحرر بالرباط في)16)من رمضان)1442 )29)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

نصوص ع مة
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ق اض لوز9  التجهيز والنق2 واللوجيستيك وامل ء)ضقم) ).23 )ص دض في)

أتعيي6 حدود) ين ي ) )2)() ((8(  66( 6 )من جم دى اآلخ ة)

ع ض البح  ومداخ2 مين ء)بك دي .

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

املتعلق باملوانئ وبإحداث الوكالة) (15.02 على القانون رقم) بناء)

الظهير) بتنفيذه  الصادر  املوانئ  استغالل  للموانئ وشركة  الوطنية 

الشريف رقم)1.05.146)بتاريخ)20)من شوال)1426 )23)نوفمبر)2005()

كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة)3)منه)؛

 1429 من رمضان) (18 الصادر في) (2.07.1029 وعلى املرسوم رقم)

)19)سبتمبر)2008()املتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل امليناء)؛

وبعد استشارة اللجنة البحرية املنعقدة بتاريخ)15)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين حدود عرض البحر التابع مليناء)أكادير كما يلي):

 ،]M5M6[  ،]M4M5[  ،]R2M4[ بالقطع  • من الجهة الشمالية 

]M7R3[ ،]M6M7[ ؛

• من الجهتين الغربية والجنوبية بالقوس R3R4 والذي هو عبارة 

  R1 عن جزء من دائرة شعاعها 3 أميال بحرية ومركزها النقطة

املجاورة للحاجز الرئي�سي للميناء التجاري ؛

.]R5R6[(،(]R6R7[(، [R4R5[ من الجهة الشرقية بالقطع •

ويبين الجدول التالي نقط حدود عرض البحر المذكورة وإحداثياتها):

)جدول اإلحداثي ت(

يتكون عرض البحر السالف الذكر من املنطقتين التاليتين):

ب.)منطقة ال سو):)تعين حدود هذه املنطقة بالنقط ذات اإلحداثيات)

M2M3)هو عبارة) املبينة في الجدول اآلتي بعده،)مع اإلشارة أن الجزء)

عن قوس من الدائرة املذكورة أعاله):

)جدول اإلحداثي ت(

ب.)منطقة اإلضش د اإلجب ضي):)تعين حدود هذه املنطقة بالنقطة)

)نقطة إركاب املرشد()ذات اإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله):

املادة الثانية

أكادير بالنقط ذات اإلحداثيات املبينة  تعين حدود مداخل ميناء)
في الجداول أسفله):

ب.)املدخ2 الخ ص أ ملين ء)التج ضي):

• الج نب الغ بي

• الج نب الش قي

ب.)املدخ2 الخ ص أمين ء)الصيد):

• الج نب الغ بي

• الج نب الش قي



863)الجريدة الرسمية عدد)6982 -)16)رمضان)1442 )29)أبريل)2021(  

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

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

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

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

»3)-)الخدمات):

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

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

» -)املأكل واإليواء)؛

» -)خدمات مراكز االتصال)؛

»)-)ترجمة الوثائق واملراسالت)؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1442 )2)فبراير)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

في) ص دض  ضقم) ).256 ) والبيئة  واملع د6  الط قة  لوز9   ق اض 
التج ضة) أتغيير ق اض وز9   بأ 29) )2)() ((2( 7)ضمر 6))66  
والصن عة العص 9ة واملن جم والصن عة التقليدية والبح 9ة)
  382 من ذي القعدة) ( 2 الص دض في) التج ض9ة ضقم) 67.6))
)5)م ي) 26 ()أتحديد كيفي ت تأسيس لج 6 النظ م األس �سي)
عن) البحث  ومق والت  املنجمية  املق والت  في  واملستخدمي6 

املواد النفطية))الهيدضوك بوض()واستغالله .

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير التجارة والصناعة العصرية واملناجم)
في الصادر  (247.61 رقم) التجارية  والبحرية  التقليدية   والصناعة 
بتحديد كيفيات تأسيس) ()1961 ماي) (5(  1380 من ذي القعدة) (19
لجان النظام األسا�سي واملستخدمين في املقاوالت املنجمية ومقاوالت)
البحث عن املواد النفطية))الهيدروكربور()واستغاللها،)كما تم تغييره)

وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 247.61 1)من القرار املشار إليه أعاله رقم) تنسخ أحكام الفصل)
الصادر في)19)من ذي القعدة)1380 )5)ماي)1961()وتعوض على النحو)

التالي):

• الج نب الش قي

املادة الثالثة

1440 17)من ربيع اآلخر) 3864.18)الصادر في)  ينسخ القرار رقم)
البحر ومداخل) بتعيين حدود عرض  القا�سي  ()2018 ديسمبر) (25(

ميناء)أكادير.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 ق اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم) ).58))ص دض في
2 )من جم دى اآلخ ة))66  )))فبراي ) )2)()أتتميم األعم ل)
الواضدة) إط ض،) (- صفق ت) موضوع  تكو6  ب6  يمكن  التي 
في) الص دض  ((. (.362 ضقم) امل سوم  من  (( ضقم) امللحق  في 
8)جم دى األولى)636  )2))م ضس)3 2)()املتعلق أ لصفق ت)

العمومية.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على املرسوم رقم)2.12.349)الصادر في)8)جمادى األولى)1434 
تغييره) وقع  كما  العمومية،) بالصفقات  املتعلق  ()2013 مارس) (20(

وتتميمه،)وال سيما املادة)6))الفقرة الثانية()منه)؛)

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تكون) أن  يمكن  التي  األعمال  الئحة  التالي،) النحو  على  تتمم،)
موضوع صفقات)-)إطار،)الواردة في امللحق رقم)2)من املرسوم املشار)

إليه أعاله رقم)2.12.349 :

إطار (- الئحة األعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات)  »أ()
»ملدة ثالث))3()سنوات):

ج.)املدخ2 الخ ص أمين ء)الترفيه))م ض9ن  بك دي ():

• الج نب الغ بي
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1.-)يجرى في مختلف املقاوالت املنجمية انتخاب ممثلي) »الفصل)
باملنشآت)) واملستخدمين  األسا�سي  النظام  لجان  في  »املستخدمين 

»املنجمية اآلتي بيانها):

»أ()املجمع الشريف للفوسفاط ش.م):

أسفله) املذكورة  الوحدات  مستخدمو  التالية  اللجان  في  »يمثل 
»وكذا املصالح امللحقة بها):

»- اللجنة األولى : مديرية موقع خريبكة : مصالح مديرية اإلنتاج 
»املنجمي ؛ 

 »- اللجنة الثانية : مديرية موقع خريبكة : مصالح مديرية التثرية /
»مصالح محطة الضخ لألنبوب الناقل للباب الفوسفاط / مصالح 

»تدبير اإلنتاج التخطيط والنجاعة ؛

» - اللجنة الثالثة : مديرية موقع خريبكة : مصالح تدبير الرأسمال 
»البشري / مصالح املوارد العامة / مصلحة الدعامة / مصلحة 
»املشتريات / مصلحة الصحة والسالمة والبيئة / مصالح التنمية 
األمن  مصلحة   / الجيولوجيا  مصلحة   / املنجمية  »الصناعية 
الكفاءات  مركز   / املجتمعية  املسؤولية  مصالح   / »الصناعي 
»الصناعية / مصلحة املشاريع العقارية / شركة النقل الجهوي 
بخريبكة/  والتعليمية  االجتماعية  الترقية  معهد   / »بخريبكة 

»املصالح املسيرة بموقع خريبكة ؛

»- اللجنة الرابعة : مديرية موقع فوسبوكراع واملصالح املسيرة من 
»طرفها / مصلحة النقل الجهوي العيون / مصالح مديرية التنمية 

»الصناعية لفوسبوكراع ؛

التابعة ملديريات املقر االجتماعي  : املصالح  اللجنة الخامسة   -  «
»للدار البيضاء / مديرية شحن الفوسفاط بميناء الدار البيضاء ؛

»- اللجنة السادسة : مديرية موقع الكنتور - اليوسفية واملصالح 
»املسيرة من طرفها ؛

»- اللجنة السابعة : مديرية موقع الكنتور - ابن جرير واملصالح 
»املسيرة من طرفها ؛

»- اللجنة الثامنة : مديرية موقع الجرف األصفر واملصالح املسيرة 
»من طرفها / مصلحة وصول خط لباب الفوسفاط / مصالح 

»تجفيف لباب الفوسفاط ؛

من  املسيرة  واملصالح  آسفي  موقع  مديرية   : التاسعة  اللجنة   -«
»طرفها ؛

»ب()الشركة املساهمة للمقاوالت املعدنية):)مركز الحمام)؛

»ت()الشركة املعدنية لكماسة):)مركز دوار الحجر)؛

»ج()شركة تفنوت ترانمين بوازار):)مركز بوازار)؛

»ح()شركة تفنوت ترانمين مراكش):)مركز كماسة)؛

»خ()شركة ريمينيكس):)مركز كماسة)؛

»د()شركة تيكسوب):)مركز كماسة)؛

»ر()شركة معادن أمجران):)مركز ايت سعدان)؛

»س()شركة معادن إميضر):)مركز إميضر)؛

»ش()الشركة املعدنية لبوغافر):)مركز بلييدة)؛

»ك()شركة أقا كولد مينين):)مركز يوريرن)؛

»ل()الشركة املنجمية للتويسيت):)مركز تغزة)؛

»م()الشركة الشريفة للدراسات املعدنية):)مركز إيميني)؛

»ن()الشركة املغربية للبريت):)مركز زملو)؛

»ه()شركة زكوندر ملينيوم للفضة املعدنية،)مركز زكوندر.

»يحدد عدد مندوبي األجراء)على النحو التالي):

»-)من مائة وواحد إلى مائتين وخمسين أجير):

العملة  عن  نواب  مندوبين  وثالثة  أصليين  مندوبين  ثالثة   •«
»واملأجورين ؛

املشرفين  األعوان  عن  نائبان  ومندوبان  أصليان  مندوبان   •«
»وأعوان األسالك اإلدارية ؛

»- من مائتين وواحد وخمسين أجير إلى خمسمائة أجير :

العملة  عن  نواب  مندوبين  وأربعة  أصليين  مندوبين  أربعة   •«
»واملأجورين ؛

األعوان  عن  نواب  مندوبين  وثالثة  أصليين  مندوبين  ثالثة   •«
»املشرفين وأعوان األسالك اإلدارية ؛

»-)من خمسمائة وواحد أجير إلى ألف أجير):

»• خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب عن العملة 
»واملأجورين ؛

أربعة مندوبين أصليين وأربعة مندوبين نواب عن األعوان   •«
»املشرفين وأعوان األسالك اإلدارية ؛

»يضاف مندوب أصلي ومندوب نائب عن كل مجموعة إضافية)
»تتكون من خمسمائة أجير.

»ويمكن أن تقسم لجان النظام األسا�سي واملستخدمين إلى لجان)
»فرعية لدراسة بعض املشاكل الخصوصية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)رمضان)1442 )20)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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 66( ضجب) من  ( 8 في) ص دض  ضقم) ).726) الصحة  لوز9    قـــ اض 

في) الص دض  (3678. 2 ضقم) الق اض  أتغيير  م ضس) )2)() (((

أتفو9ض اإلمر ء) ()(2 2 بكتوب ) ( 2( من صف ) 66   (  

واملص دقة على الصفق ت.

وزير الصحة،

 بعد االطالع على القرار رقم)3678.19)الصادر في)11)من صفر)1441

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

كما 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

 يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

رقم)3678.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

 جهة الرباط - 

 سال -

القنيطرة

 جهة الرباط - 

سال - القنيطرة
................................................................................

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

................................................................................إقليم سيدي قاسم

إقليم سيدي سليمان

مندوبة  مواديلي،  خديجة  السيدة 

وزارة الصحة بإقليم سيدي سليمان 

بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من رجب)1442 )2)مارس)2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

ق اض لوز9  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و9ة واملي ه والغ أ ت)

م ضس) )2))  (3(   66( من ضجب) ( 2 ص دض في) ضقم) ).725)

أتفو9ض اإلمر ء)واملص دقة على الصفق ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

 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)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيدة سارة أملو،)املديرة اإلقليمية للفالحة بالحسيمة،

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة)

للمديرية اإلقليمية للفالحة بالحسيمة ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة سارة أملو املصادقة على الصفقات وفسخها)

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

5.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000 

درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

نصوص خ صة
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من رجب)1442 )3)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق اض لوز9  الفالحة والصيد البح ي والتنمية الق و9ة واملي ه والغ أ ت)
م ضس) )2))  (3(   66( من ضجب) ( 2 ص دض في) ضقم) ).726)

أتفو9ض اإلمر ء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

 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)؛

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  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيدة سارة أملو،)املديرة اإلقليمية للفالحة بالحسيمة،

نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية) اإلمضاء)

واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية)

اإلقليمية للفالحة بالحسيمة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة سارة أملو أو عاقها عائق ناب عنها السيد علي)

حلوزي،)املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من رجب)1442 )3)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم  ).)82 ص دض في 

6) من ضجب )66  )2  م ضس  )2)( أتفو9ض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)

من (28 بتاريخ) (1.00.175 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

محرم)1421 )3)ماي)2000()؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرارات) اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم):

املهندس الرئيس من الدرجة) السيد يونس ادري�سي قيطوني،) (- (1

البيضاء) الدار  لعمالتي  للضرائب  الجهوية  باملديرية  املكلف  املمتازة 

 واملحمدية وأقاليم الجديدة وسطات وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور

والنواصر ومديونة وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛ 

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات 

كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كان 

مبلغها ؛
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واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 
املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 
مبلغه.

املتصرف من الدرجة األولى املكلف) السيد شكري الكوهن،) (- (2
بنسليمان) وإقليم  املحمدية  لعمالة  للضرائب  اإلقليمية  باملديرية 
والسيد محمد املنياني،)املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملديرية)
بنور والسيد محمد) الجديدة وسيدي  للضرائب إلقليمي  اإلقليمية 
اإلقليمية) باملديرية  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  مرشد،)

للضرائب بإقليمي سطات وبرشيد وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 
اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 
كان مبلغها ؛ 

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات 
كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -
للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كان 
مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 
املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 
مبلغه.

السادة محمد العدناني ومحمد إقبال ابن الفقيه واملصطفى) (- (3

لحسينية وعبد الله بدوي وابراهيم املخلوفي ومحمد خبزي ومحسن)

الدرجة) املتصرفون من  الكتيني وعزيز رشيدي،) بن صالح وحسن 

الجهوية) للمديرية  التابعة  اإلقليمية  باملديريات  املكلفون  األولى 

للضرائب بالدار البيضاء)وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مـبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الضريبة على 800.000 درهـم )ثمانمائة ألف درهـم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

800.000 درهم )ثمانمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا 

)ثمانمائة ألف درهـم( شامال  800.000 درهم  في مبلغ  االقتراح 

ألصل الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

 - اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات

في حدود مبلغ 800.000 درهم )ثمانمائة ألف درهم( وكذا صوائـر 

املتابعات ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

3.000.000 درهم )ثالثة ماليين درهـم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

3.000.000 درهم )ثالثة ماليين درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم   3.000.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)ثالثة ماليين درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 3.000.000 

درهم )ثالثة ماليين درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

3.000.000 درهم )ثالثة ماليين درهـم(.
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املتصرف من الدرجة األولى املكلف) السيد محمد اليزيدي،) (- (4

وإقليمي) البيضاء) الدار  لعماالت  للتحقيقات  اإلقليمية  باملديرية 

النواصر ومديونة وذلك فيما يخص):

الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -
املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال  على 
درهم( ألف  )ثمانمائة  درهـم   800.000 على  الضريبة   بتأسيس 
بصورة  تخفيضها  فيتم  األداء  تأخير  عن  املترتبة  الزيادات  أما 

تلقائية ؛

 - اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات

في حدود مبلغ 800.000 درهم )ثمانمائة ألف درهم( وكذا صوائـر 

املتابعات.

التباري،) وحسناء) مقدادي  وسناء) كباك  لطيفة  السيدات  (- (5

البواري،) وسهام  اسلمان  وخديجة  األولى  الدرجة  من  املتصرفات 

املهندستان الرئيستان من الدرجة األولى والسادة عبد املجيد فطنا�سي)

وسعيد الوحوش وحسن عبد االله ومحمد غني ومحمد بن العناية)

املتصرفون من الدرجة األولى ومحمد ر�سى) وعبد اللطيف الباري،)

بلوردي،) الدرجة األولى ولحسن  الرئيس من  املهندس  ادبوݣجدي،)

للوعاء) اإلقليمية  باملصالح  املكلفون  الثانية  الدرجة  من  املتصرف 

للضرائب الجهوية  للمديرية  التابعة  اإلقليمية  باملديريات   الضريبي 

الرئيس من) املهندس  والسيد محمد عديل فهمان،) البيضاء) بالدار 

الضريبي) للوعاء) األولى  اإلقليمية  باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة 

والسيدان محمد فرنان وعلي بوطرف،)املتصرفان من الدرجة األولى)

إلقليم) الضريبي  للوعاء) اإلقليمية  باملصلحة  التوالي  على  املكلفان 

الضريبي إلقليم برشيد والسيد) سطات واملصلحة اإلقليمية للوعاء)

املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف باملصلحة) عمر العنكرة،)

بالجديدة) للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  الضريبي  للوعاء) اإلقليمية 

وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 

مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان 

مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( ؛

الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  يزيد  أال  على 

 بتأسيس الضريبة على 500.000 درهـم )خمسمائة ألف درهم(

بصورة  تخفيضها  فيتم  األداء  تأخير  عن  املترتبة  الزيادات  أما 

تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا 

شامال درهـم(  ألف  )خمسون  درهم   50.000 مبلغ  في   االقتراح 

ألصل الضريبة والزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛ 

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم   1.000.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهـم(.

 6)-)السيد لحسن بنمنصور،)املتصرف من الدرجة األولى املكلف
والسيد ببنسليمان  االختصاصات  املتعددة  الضرائب   بتقسيمة 
املتصرف من الدرجة الثانية املكلف بتقسيمة) عبد السالم الروحي،)

الضرائب املتعددة االختصاصات بسيدي بنور وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛  

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛
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- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم   100.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهـم(.

7)-)السيدات سميرة سماع،)مهندسة الدولة من الدرجة املمتازة)

وغزالن اسف وكوثر سرحالي وامال الخطابي،)املتصرفات من الدرجة)

األولى ونعيمة الدبدوبي وملياء)تراص وحورية شفيق وابتسام بن الرامي،)

املتصرفات من الدرجة الثانية والسادة جمال زياد والبشير السقاط)

ومحمد الضعيف وأحمد البدوي وحسن حيلي وجعفر حراري ويوسف)

الكريم القادري الحسني وعبد الحق هضوري وعبد   نظمي وكريم 

ومراد) اخي  بن  وحميد  الربحاوي  ورشيد  املرابطي  ومحمد  تبيلي 

الدرجة) من  املتصرفون  تاجة،) ويونس  اوفقير  والحسين  ملوني 

املهندس الرئيس من الدرجة األولى ومحمد  األولى وحسن بودالل،)

املتصرفون) الحمداوي،) وتوفيق  فيرداو�سي  وحسن  الرازق  عبد 

من الدرجة الثانية املكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية)

والسيدة انتصار الݣيري والسيد) الجهوية للضرائب بالدار البيضاء)

املهندسان الرئيسان من الدرجة األولى والسيد محمد) نبيل فتاش،)

مبسوط،)املتصرف من الدرجة األولى املكلفون بتقسيمات الضرائب)

مزات) عباس  والسادة  باملحمدية  للضرائب  اإلقليمية  باملديرية 

األولى الدرجة  من  املتصرفون  املعطاوي،) وبنداود  الباسل   وجمال 

وعبد املجيد خروبة،)املتصرف من الدرجة الثالثة املكلفون بتقسيمات)

الضرائب باملديرية اإلقليمية بسطات وبرشيد والسادة عبد الحق)

املتصرفون من الدرجة) أيت عالل وتوفيق كزري وهشام املفتاحي،)

بالجديدة) اإلقليمية  باملديرية  الضرائب  بتقسيمات  املكلفون  األولى 

وسيدي بنور وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 

 كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل

أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم 

)خمسة آالف درهـم(.

وخليل) بحوجبور  العزيز  وعبد  القي�سي  ادريس  السادة  (- (8
شكيكر) الرحمان  وعبد  األولى  الدرجة  من  املتصرفون  سروري،)
التقنيان من الدرجة الثانية املكلفون بمكاتب) ويوسف ابو شارف،)
البيضاء) بالدار  للضرائب  الجهوية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال 
املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمكتب) والسيد سمير بنجلون،)
باملحمدية) للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال 
املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمكتب) والسيد شكيب خلوق،)
االستقبال والتنسيق باملديرية اإلقليمية للضرائب بسطات والسيد)
تاشفين الروحاني،)مهندس الدولة من الدرجة املمتازة املكلف بمكتب)
االستقبال والتنسيق باملديرية اإلقليمية للضرائب بالجديدة وذلك)

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 
 كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل

أو يقل عن 10.000 درهم )عشرة آالف درهـم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)2309.20 
الصادر في)14)من محرم)1442 )3)سبتمبر)2020()بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)26)من رجب)1442 )10)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم  ).823 ص دض في 
6) من ضجب )66  )2  م ضس  )2)( أتفو9ض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.00.175)بتاريخ)28)من محرم)1421

)3)ماي)2000()؛)

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،
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قرر ما يلي):

املادة األولى

القرارات) اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم):

1)-)السيد جمال الدين فائق،)املتصرف من الدرجة األولى املكلف)
 باملديرية الجهوية للضرائب ألقاليم بني مالل وأزيالل والفقيه بن صالح

وخنيفرة وخريبكة وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 
اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 
كان مبلغها ؛ 

-  الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة  كيفما كان مبلغها ؛

-  املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات  
كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -
للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كان 
مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها  ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 

مبلغه.

املتصرف من الدرجة الثانية) السيد موالي ربيع السماللي،) (- (2

الضريبي ألقاليم بني مالل) املكلف باملصلحة الجهوية األولى للوعاء)

وأزيالل والفقيه بن صالح وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 

مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان 

مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الضريبة على 500.000 درهـم )خمسمائة ألف درهم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا 

االقتراح في مبلغ 50.000 درهم )خمسون ألف درهـم( شامال ألصل 

الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛ 

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم   1.000.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهـم(.

التقنية من الدرجة الثالثة وزينب) السيدات سميرة رشيد،) (- (3

املتصرفة من) حسيني،) التقنية من الدرجة الثانية ووفاء) جرفاوي،)

التقني من الدرجة األولى الثانية والسيدان محمد دحاني،)  الدرجة 

املتصرف من الدرجة الثانية املكلفون على) وعبد العظيم العماري،)

تادلة) بقصبة  االختصاصات  املتعددة  الضرائب  بتقسيمات  التوالي 

وخنيفرة وسوق السبت أوالد النمة والفقيه بن صالح وأزيالل وذلك)

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛
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- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم  100.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات   املالية 

)مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهـم(.

-)السيدة حسناء)غانيمي،)مهندسة الدولة من الدرجة املمتازة) (4

املتصرف من الدرجة الثانية املكلفان على) والسيد فؤاد البوعناني،)

بخريبكة االختصاصات  املتعددتي  الضرائب  بتقسيمتي   التوالي 

وببني مالل وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الزيادات  أما  درهم(  ألف  )مائة  درهم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهم( أو يقل عن ذلك؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم 

)خمسة آالف درهم(.

املكلفة) األولى  الدرجة  املتصرفة من  ازهر،) السيدة فاطمة  (- (5

بمكتب االستقبال والتنسيق باملديرية الجهوية للضرائب ببني مالل)

وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 10.000 درهم )عشرة آالف درهـم(.

املادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1108.20 

الصادر في)19)من شعبان)1441 )13)أبريل)2020()بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)26)من رجب)1442 )10)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم  ).826 ص دض في 

6) من ضجب )66  )2  م ضس  )2)( أتفو9ض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

 وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

من (28 بتاريخ) (1.00.175 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

محرم)1421 )3)ماي)2000()؛)

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلــي :

املادة األولى

القرارات) اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم):

1)-)السيدة سعاد باي،)املهندسة الرئيسة من الدرجة األولى املكلفة)

باملديرية الجهوية للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيـشاوة)

وذلك) واليوسفية  وآسفي  والرحامنة  والصويرة  السراغنة  وقلـعة 

فيما يخص):
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- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛ 

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة  كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات  

كيفما كان مبلغها و كذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كان 

مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 

مبلغه.

املكلف) األولى  الدرجة  املتصرف من  البشير شكار،) السادة  (- (2

الكريم) وعبد  املعنويين  األشخاص  لجبايات  الجهوية  باملصلحة 

الجهوية) باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  إدري�سي،)

لجبايات املهنيين وعبد العزيز الوردوي،)املتصرف من الدرجة األولى)

املكلف باملصلحة الجهوية لجبايات الخواص والسيد منير لخليفي،)

املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمصلحة الوعاء)الضريبي آلسفي)

باملديرية الجهوية للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيـشاوة)

وذلك) واليوسفية  وآسفي  والرحامنة  والصويرة  السراغنة  وقلـعة 

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 

مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان 

مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الضريبة على 500.000 درهـم )خمسمائة ألف درهم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا 

االقتراح في مبلغ 50.000 درهم )خمسون ألف درهـم( شامال ألصل 

الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛ 

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم   1.000.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهـم(. 

الثانية) الدرجة  من  املتصرف  حقي،) ابن  املصطفى  السيد  (- (3

قلعة) إلقليم  االختصاصات  املتعددة  الضرائب  بتقسيمة  املكلف 

الثانية) الدرجة  من  املتصرف  يعكوبي،) وئيل  والسيد  ( السراغنة)

 املكلف بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات إلقليم الصويرة

التقني من الدرجة الثالثة املكلف بتقسيمة) والسيد محمد أوجامع،)

الضرائب املتعددة االختصاصات إلقليم الرحامنة والسيد الحسن)

الضرائب) بتقسيمة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  بنمانة،)

ملتمس،) نجيب  والسيد  شيشاوة  إلقليم  االختصاصات  املتعددة 

املتعددة) الضرائب  بتقسيمة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف 

التقنية من) االختصاصات إلقليم الحوز والسيدة سعيدة ميدوني،)

املتعددة االختصاصات) الضرائب  بتقسيمة  املكلفة  الثانية  الدرجة 

إلقليم اليوسفية وذلك فيما يخص):
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- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 
 كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل

أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 
أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 
الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛  

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 
درهم  100.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات   املالية 

)مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 
100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهـم(.

السادة عبد الرحيم جمامة وعبد الرحمان أومعلي ومحمد) (- (4
لعنوني وسعيد أفسكا وادريس حمور وسعيد نوحي،)املتصرفون من)
املتصرفان) الدرجة األولى والسيدان نبيل عسلي والياس اليعقوبي،)
من) الرئيس  املهندس  الصدقي،) عادل  والسيد  الثانية  الدرجة  من 
املتصرفة من الدرجة الثانية) الدرجة األولى والسيدة صفية خليل،)
املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية الجهوية للضرائب بمراكش)

وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 
خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 
الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 
أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 
الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم 

)خمسة آالف درهـم(.

املتصرف من الدرجة األولى) السيدان املصطفى أيت تلحق،) (- (5

واحمد باج،)املتصرف من الدرجة الثانية املكلفان بمكتبي االستقبال)

والتنسيق باملديرية الجهوية للضرائب بمراكش والسيد عبد الكريم)

االستقبال) بمكتب  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  ازرايدي،)

والتنسيق باملصلحة الجهوية للوعاء)الضريبي بآسفي وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 10.000 درهم )عشرة آالف درهـم(.

املادة الثانية

 953.20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)

بتفويض) ()2020 يناير) (23(  1441 من جمادى األولى) (27 الصادر في)

السلطة.

وحرر بالرباط في)26)من رجب)1442 )10)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم  ).825 ص دض في 

6) من ضجب )66  )2  م ضس  )2)( أتفو9ض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)

من (28 بتاريخ) (1.00.175 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

محرم)1421 )3)ماي)2000()؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

القرارات) اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم):

1)-)السيد عمر بوعنان،)املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف)

- وإنزكان) إداوتنان  (- أكادير) لعمالتي  للضرائب  الجهوية   باملديرية 

باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا) آيت  (- آيت ملول وأقاليم اشتوكة)

وبوجدور) والعيون  إفني  وسيدي  وطانطان  الزاك  (- وأسا) وكلميم 

وطرفاية والسمارة ووادي الذهب وأوسرد وذلك فيما يخص):

مبلغها  كان  كيفما  ضريبة  لكل  الجزئي  أو  الكلي  املبلغ  إلغاء   -

مرتين فرضها  بسبب  أو  مادي  خطإ  نتيجة  اإلدارة   أصدرتها 

أو فرضها بصورة خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛ 

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة  كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات  

كيفما كان مبلغها و كذا صوائر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كان 

مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها  ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

كيفمـــا التـــأمين  عقـــود  على  للرســم  قانونيـــا  املثبت  االسترداد   - 

كان مبلغه.

املتصرفة من الدرجة األولى املكلفة) السيدة فاطمة هشمي،) (- (2
باملصلحة الجهوية لجبايات األشخاص املعنويين والسادة علي الكثيري)
الجهوية) باملصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  االدري�سي،)
لجبايات األشخاص الطبيعيين وفريد السودي،)املهندس الرئيس من)
 الدرجة األولى املكلف بمصلحة الوعاء)الضريبي إلنزكان)-)آيت ملول
وحسن الدا�سي،)املتصرف من الدرجة األولى املكلف بمصلحة الوعاء)
لعمالتي للضرائب  الجهوية  باملديرية  كلميم  (- لتيزنيت)  الضريبي 
آيت باها) (- آيت ملول وأقاليم اشتوكة) (- إداوتنان وإنزكان) (- أكادير)
-)الزاك وطانطان وسيدي) )وتيزنيت وطاطا وكلميم وأسا) وتارودانت)
إفني والعيون وبوجدور وطرفاية والسمارة ووادي الذهب وأوسرد)

وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 
مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان 
مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 
أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 
الضريبة على 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
500.000 درهم )خمسمائة ألف درهم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 
سقف ويحدد  مقنعة  إثبات  وثائق  إلى  استنادا  وذلك   ضريبية 
هذا االقتراح في مبلغ 50.000 درهم )خمسون ألف درهم( شامال 

ألصل الضريبة والزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 
1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛ 

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -
مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 
درهم   1.000.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 
1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهم(.
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3)-)السيدان جالل سعداني،)املتصرف من الدرجة األولى ومحمد)

مرزوكي،)املتصرف من الدرجة الثانية املكلفان على التوالي بتقسيمات)

الضرائب املتعددة االختصاصات بكل من تارودانت وكلميم وذلك)

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 

كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل 

أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الزيادات  أما  درهم(  ألف  )مائة  درهم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهم( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهم( ؛  

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم  100.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات   املالية 

)مائة ألف درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهم(.

4)-)السادة نور الدين الغزدمي))وعبد الصادق الهكاري وعبد الـله)

الياس اشباني) املتصرفون من الدرجة األولى والسيدان  بوعائشة،)

املتصرفان من الدرجة الثانية والسيد عادل البجاج،) ويونس مرا،)

الرئيس من الدرجة األولى املكلفون بتقسيمات الضرائب) املهندس 

باملديرية الجهوية للضرائب بأكادير والسيد محمد اوباموح،)املتصرف)

من الدرجة األولى املكلف بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات)

بتيزنيت وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 
خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 
الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 
أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 
الزيادات  أما  درهم(  ألف  )مائة  درهم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -
100.000 درهم )مائة ألف درهم( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 
على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم 

)خمسة آالف درهم(.

5)-)السيدان احمد نايت الطالب واسماعيل مرني�سي،)املتصرفان)
من الدرجة األولى والسيد بلعيد الديه،)املتصرف من الدرجة الثانية)
املكلفون على التوالي بمكاتب االستقبال والتنسيق بأكادير وإنزكان)-)

آيت ملول وتيزنيت وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 
خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 
الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 10.000 درهم )عشرة آالف درهم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)4179.19 
بتفويض) ()2019 ديسمبر) (24(  1441 من ربيع اآلخر) (27 الصادر في)

السلطة.

وحرر بالرباط في)26)من رجب)1442 )10)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم  ).826 ص دض في 
6) من ضجب )66  )2  م ضس  )2)( أتفو9ض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)
من (28 بتاريخ) (1.00.175 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

محرم)1421 )3)ماي)2000()؛
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1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرارات) اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم):

املتصرف من الدرجة األولى املكلف) السيد سعيد ورشاكو،) (- (1

أنجاد وأقاليم الناضور) (- باملديرية الجهوية للضرائب لعمالة وجدة)

وذلك وفجيج  وجرسيف  وتاوريرت  وبركان  وجرادة   والدريوش 

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛ 

-  الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

-  املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات 

كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كان 

مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها  ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 

مبلغه.

املتصرف من الدرجة األولى) السيد الحسين كركور امليعاد،) (- (2

والدريوش) الناضور  ألقاليم  للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  املكلف 

وتاوريرت وجرسيف وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان 

مبلغها ؛ 

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات 

كيفما كان مبلغها و كذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

كيفما املضافة  القيمة  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  اإلرجاع   - 

كان مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 

مبلغه.

املتصرف من الدرجة األولى املكلف) السيد الحسين يوسفي،) (- (3

باملصلحة الجهوية لجبايات األشخاص املعنويين لعمالة وجدة)-)أنجاد)

وإقليمي فجيج وجرادة والسيد محمد العي�سي،)املتصرف من الدرجة)

بركان) إلقليم  الضريبي  للوعاء) الجهوية  باملصلحة  املكلف  األولى 

الفتاح) وعبد  األولى  الدرجة  من  املتصرف  ديب،) محمد  والسيدان 

املتصرف من الدرجة الثانية املكلفان على التوالي باملصلحة) قوبع،)

الضريبي واملصلحة اإلقليمية الثانية للوعاء) اإلقليمية األولى للوعاء)

وذلك) وجرسيف  وتاوريرت  والدريوش  الناضور  ألقاليم  الضريبي 

فيما يخص):
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- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 

مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان 

مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( ؛

على  الضرائب  أجزاء  أو  الضرائب  من  قانونيا  املثبت  التخفيض   -

بتأسيس  املرتبطة  الزيادات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغه  أال يزيد 

الضريبة على 500.000 درهـم )خمسمائة ألف درهم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

500.000 درهم )خمسمائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

سقف  ويحدد  مقنعة  إثبات  وثائق  إلى  استنادا  وذلك  ضريبية 

هذا االقتراح في مبلغ 50.000 درهم )خمسون ألف درهـم( شامال 

ألصل الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛ 

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم   1.000.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهـم(.

األولى) الدرجة  من  الرئيس  املهندس  شهيد،) عدنان  السيد  (- (4

التقنية من الدرجة الثانية املكلفان على) والسيدة بوصحاب بشرى،)

التوالي بتقسيمتي الضرائب املتعددة االختصاصات بكل من جرادة)

وبوعرفة وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا 

 كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل

أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم  100.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات   املالية 

)مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهـم(.

والحسين) بوبوح  القادر  وعبد  كميمش  الدين  زين  السادة  (- (5

وأسامة) الحسناوي  وحسن  األولى  الدرجة  من  املتصرفون  أمالل،)

زدان وإلياس اعبوب،)املتصرفون من الدرجة الثانية ومحمد ابجيج)

التقني) التقنيان من الدرجة الثانية وموعتز طربي،) وشكيب لهبيل،)

من الدرجة الثالثة املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية الجهوية)

من) املتصرف  قلو�سي،) محمد  والسادة  وبركان  ( بوجدة) للضرائب 

الدرجة األولى وأنوار ديداي وخالد العجوري،)املتصرفان من الدرجة)

الثانية املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية اإلقليمية للضرائب)

بالناضور وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 

مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان 

يعادل الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي   مبلغها 

أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الزيادات  أما  درهـم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
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مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم 

)خمسة آالف درهـم(.

6)-)السيد لخضر ختير،)التقني من الدرجة األولى املكلف بمكتب)

االستقبال والتنسيق باملديرية اإلقليمية للضرائب بالناضور وذلك)

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 10.000 درهم )عشرة آالف درهـم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1104.20 

الصادر في)19)من شعبان)1441 )13)أبريل)2020()بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)26)من رجب)1442 )10)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم  ).827 ص دض في 

6) من ضجب )66  )2  م ضس  )2)( أتفو9ض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

وعلى القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)

من (28 بتاريخ) (1.00.175 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

محرم)1421 )3)ماي)2000()؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرارات) اتخاذ  سلطة  أسماؤهم  اآلتية  األشخاص  إلى  تفوض 

التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم):

1)-)السيد عبد اللـه حمداش،)املتصرف من الدرجة األولى املكلف)

باملديرية الجهوية للضرائب لعمالتي فاس ومكناس وأقاليم الحاجب)

وذلك وتازة  وتاونات  وبوملان  وصفرو  يعقوب  وموالي   وإفران 

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛ 

- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات 

كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

كيفما املضافة  القيمة  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  اإلرجاع   - 

كان مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

كيفما التأمين  عقود  على  للرسم  قانونيا  املثبت  االسترداد   - 

كان مبلغه.

2)-)السيد محمد عبد اللطيف عراش،)املتصرف من الدرجة األولى)

املكلف باملديرية اإلقليمية للضرائب لعمالة مكناس وإقليمي إفران)

والحاجب وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها 

اإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة 

خاطئة ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما 

كان مبلغها ؛
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- الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات 

كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر املتابعات ؛

العامة  املدونة  من   143 للمادة  طبقا  الشفعة  حق  ممارسة   -

للضرائب ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كان 

مبلغها ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

االجتماعية للتضامن على األرباح املتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛

التأمين كيفما كان  للرسم على عقود  املثبت قانونيا  - االسترداد 

مبلغه.

املتصرفان من) الـله كباب وأحمد خربوش،) السيدان عبد  (- (3

الدرجة األولى املكلفان على التوالي باملصلحة الجهوية األولى للوعاء)

فاس) لعمالة  الضريبي  للوعاء) الثانية  الجهوية  واملصلحة  الضريبي 

سعيد) والسيد  وتاونات  وبوملان  وصفرو  يعقوب  موالي  وأقاليم 

الوعاء) بمصلحة  املكلف  األولى  الدرجة  من  املتصرف  السعايلي،)

الضريبي إلقليم تازة والسيدان املصطفى عمار،)املتصرف من الدرجة)

األولى ورشيد منصورين،)املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلفان)

واملصلحة) الضريبي  للوعاء) األولى  اإلقليمية  باملصلحة  التوالي  على 

إفران) وإقليمي  مكناس  لعمالة  الضريبي  للوعاء) الثانية  اإلقليمية 

والحاجب وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة خطإ 

مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان 

مبلغها األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس الضريبة 

يعادل أو يقل عن 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الضريبة على 500.000 درهم )خمسمائة ألف درهم( أما الزيادات 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

500.000 درهم )خمسمائة ألف درهم( أو يقل عن ذلك ؛

- املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ 

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا 

االقتراح في مبلغ 50.000 درهم )خمسون ألف درهم( شامال ألصل 

الضريبة و الزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم   1.000.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

1.000.000 درهم )مليون درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم 

)مائة ألف درهم(.

مقبوب،) ومحمد  أقرطيط  ورشيد  قداري  محمد  السادة  (- (4

املتصرفون من الدرجة األولى ويوسف املشتير،)املتصرف من الدرجة)

الثانية املكلفون على التوالي بالتقسيمات املتعددة االختصاصات بكل)

من تاونات وصفرو وأزرو والحاجب وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الزيادات  أما  درهم(  ألف  )مائة  درهم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهم( أو يقل عن ذلك ؛

- اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهم( ؛
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واملساهمة  الشركات  على  للضريبة  قانونيا  املثبت  االسترداد   -

مبلغ  حدود  في  بها  املتعلقة  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات 

درهم   100.000 مبلغ  حدود  في  الثابت  الدخل  ذات  املالية 

)مائة ألف درهم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ 

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم 

)خمسون ألف درهم(.

فاطمي،) الـله  وعبد  بنزايدة  وحميد  البيناني  محمد  السادة  (- (5

املتصرفون من الدرجة األولى والسيدة نزهة علوي مدغري والسيد)

طارق جناحي،)املهندسان الرئيسان من الدرجة األولى والسادة محمد)

اليوسفي وطريق البنان ومراد أبو عبد الـله،)املتصرفون من الدرجة)

للضرائب) الجهوية  باملديرية  الضرائب  بتقسيمات  املكلفون  الثانية 

املكلف) األولى  الدرجة  املتصرف من  الفالح،) والسيد محمد  بفاس 

بتقسيمة جبايات األشخاص املعنويين واملهنيين لتازة والسيدة نعيمة)

جبايات) بتقسيمة  املكلفة  األولى  الدرجة  من  املتصرفة  الطاوس،)

الخواص لتازة والسادة محمد ازكاغ واحمد بوزفور وحميد بوهالل،)

وبوجمعة) بوبرية  يونس  والسادة  األولى  الدرجة  من  املتصرفون 

رحالي وعالل عامري،)املتصرفون من الدرجة الثانية والسيد يوسف)

الضرائب) بتقسيمات  املكلفون  الثانية  الدرجة  من  التقني  زنيدي،)

باملديرية اإلقليمية للضرائب بمكناس وذلك فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 

خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 

الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 100.000 درهم )مائة ألف درهـم( ؛

- التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على 

أال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس 

الزيادات  أما  درهم(  ألف  )مائة  درهـم   100.000 على  الضريبة 

املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

مبلغها  يعادل  ضريبة  بأي  املتعلقة  للمطالبات  املعلل  الرفض   -

100.000 درهم )مائة ألف درهـم( أو يقل عن ذلك ؛

- االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبع 

على األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم 

)خمسة آالف درهـم(.

-)السيدة فوزية ابوكنانة،)املتصرفة من الدرجة األولى املكلفة) (6
بفاس) للضرائب  الجهوية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال  بمكتب 
والسيد مولود أحدجي،)املتصرف من الدرجة الثانية املكلف بمكتب)
وذلك) بمكناس  للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  والتنسيق  االستقبال 

فيما يخص):

- إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجة 
خاطئة بصورة  فرضها  أو  مرتين  فرضها  بسبب  أو  مادي   خطإ 
الضريبة  تأسيس  عالوات  إليه  مضافة  األصلي  مبلغها  كان  إذا 

يعادل أو يقل عن 10.000 درهم )عشرة آالف درهـم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)2995.20 
الصادر في)3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020()بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)26)من رجب)1442 )10)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم) ).828)ص دض في)
6))من ضجب))66  )2 )م ضس) )2)()أتغيير الق اض ضقم)2).263 
 ((2(2 ين ي ) ((3( األولى) 66   جم دى  من  ((7 في) الص دض 

أتفو9ض اإلمر ء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

27)من جمادى) الصادر في) (963.20 بعد االطالع على القرار رقم)
األولى)1441 )23)يناير)2020()بتفويض اإلمضاء)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادتان األولى والثانية من القرار املشار إليه)
أعاله رقم)963.20)بتاريخ)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020():

يفوض إلى املكلفين باملديريات الجهوية الواردة) (- »املادة األولى.)
وزير) عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) التالي  الجدول  في  »أسماؤهم 
»االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل حسب اختصاصه الترابي،)على)
 »الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين وذلك

»فيما يخص):

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

........................................................... - «
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املفوض إليهماالختص ص الترابي

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

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

- وإنــزكان  إداوتنــان   - أكاديــر   عمالتــا 

آيــت ملــول وأقاليــم اشــتوكة - آيــت باهــا 

وكلميــم وطاطــا  وتيزنيــت   وتارودانــت 

إفنــي  وســيدي  وطانطــان  الــزاك   - وأســا 

والســمارة  وطرفايــة  وبوجــدور  والعيــون 

وأوســرد.  الذهــب  ووادي 

عمر بوعنان، املكلف 

باملديرية الجهوية للضرائب

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

الناضــور  وأقاليــم  وجدة-أنجــاد  عمالــة 

وتاوريــرت  وبــركان  وجــرادة  والدريــوش 

. وفجيــج  وجرســيف 

سعيد ورشاكو، املكلف 

..........................................باملديرية الجهوية للضرائب

عمالتــا فــاس ومكنــاس وأقاليــم الحاجــب 

وإفــران ومــوالي يعقــوب وصفــرو وبوملــان 

وتاونــات وتــازة.

عبد اللـه حمداش، املكلف 

..........................................باملديرية الجهوية للضرائب

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة الثانية.)-)يفوض إلى املكلفين باملديريات اإلقليمية الواردة)

وزير) عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) التالي  الجدول  في  »أسماؤهم 

 »االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل حسب اختصاصه الترابي،)على

»الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين املشار)

»إليها في املادة األولى أعاله ما عدا تعيين وإعادة انتشار املسؤولين)

»اإلقليميين):

املفوض إليهماالختص ص الترابي

عمالة املحمدية وإقليم بنسليمان.
شكري الكوهن، املكلف باملديرية 

اإلقليمية للضرائب
–

محمد مرشد، املكلف باملديرية إقليما سطات وبرشيد.

اإلقليمية للضرائب
..........................................

إقليما الجديدة وسيدي بنور.
محمد املنياني، املكلف باملديرية 

اإلقليمية للضرائب
..........................................

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

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

أقاليم الناضور والدريوش وتاوريرت 

وجرسيف.

الحسين كركور امليعاد، املكلف 

باملديرية اإلقليمية للضرائب
–

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من رجب)1442 )10)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم) ).822)ص دض في)
6))من ضجب))66  )2 )م ضس) )2)()أتغيير الق اض ضقم)2).265 
 ((2(2 ين ي ) ((3( األولى) 66   جم دى  من  ((7 في) الص دض 

أتفو9ض اإلمر ء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

27)من جمادى الصادر في) (965.20  بعد االطالع على القرار رقم)
األولى)1441 )23)يناير)2020()بتفويض اإلمضاء)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلــي :

املادة األولى

 تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)965.20)بتاريخ)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020():)

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء) (- »املادة األولى.)
»أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على)
»جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم باملديرية العامة للضرائب)

»ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

»I)-)املدي 9ة الجهو9ة للر ائب لعم لتي الداض البير ء)واملحمدية)
أنوض وسيدي  وبنسليم 6  وب شيد  وسط ت  الجديدة   »وبق ليم 

»والنواص  ومديونة):

» • .................................................................................................... ؛

» • محمد اليزيدي، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملديرية 
 »اإلقليمية للتحقيقات الضريبية لعماالت مقاطعات الدار البيضاء

»وإقليمي النواصر ومديونة ؛ 

» • .................................................................................................... ؛

باملديرية   املكلف  األولى  الدرجة  املتصرف من  • عزيز رشيدي،   «
 »اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين لعمالة مقاطعات الدار البيضاء -

»أنفا باستثناء شرق جماعة املعاريف ؛

..................................................................................................... • «

»املدي 9ة اإلقليمية للر ائب لعم لة املحمدية وإقليم أنسليم 6 :

» • شكري الكوهن، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملديرية 
»اإلقليمية للضرائب ؛

» • املكلف باملصلحة اإلقليمية للتحقيقات الضريبية )شاغر( ؛

» • .................................................................................................... ؛
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» • املكلف باملصلحة اإلقليمية الثانية للوعاء الضريبي )شاغر(.

»املدي 9ة اإلقليمية للر ائب إلقليمي الجديدة وسيدي أنوض : 

باملديرية  املكلف  األولى  الدرجة  املتصرف من  املنياني،  »• محمد 

»اإلقليمية للضرائب ؛ 

..................................................................................................... • «

»املدي 9ة اإلقليمية للر ائب إلقليمي سط ت وب شيد :

باملديرية  املكلف  األولى  الدرجة  املتصرف من  » • محمد مرشد، 

»اإلقليمية للضرائب ؛ 

..................................................................................................... • «

وسال) ال ب ط  لعم الت  للر ائب  الجهو9ة  املدي 9ة  (- (II («

»والصخيرات)-)تم ضة وبق ليم القنيط ة والخميس ت وسيدي ق سم)

»وسيدي سليم 6):

» • .................................................................................................... ؛

..................................................................................................... • «

والخميس ت) القنيط ة  ألق ليم  للر ائب  اإلقليمية  »املدي 9ة 

»وسيدي ق سم وسيدي سليم 6):

» • .................................................................................................... ؛

..................................................................................................... • «

بصيلة) (- طنجة) لعم لتي  للر ائب  الجهو9ة  املدي 9ة  (- (III«

بنج ة والع ائش) الفنيدق وبق ليم تطوا6 والفحص-) »واملريق-)

»والحسيمة وشفش و6 ووزا6):

» • .................................................................................................... ؛

..................................................................................................... • «

»املدي 9ة اإلقليمية للر ائب لعم لة املريق-)الفنيدق وبق ليم)

»تطوا6 والحسيمة وشفش و6 ووزا6):

» • .................................................................................................... ؛

..................................................................................................... • «

وبق ليم) م اكش  لعم لة  للر ائب  الجهو9ة  املدي 9ة  (- (IV«

»الحوز وشيـش وة وقلعة الس اغنة والصو9 ة وال ح منة وآسفي)

»واليوسفية):

» • .................................................................................................... ؛

..................................................................................................... • «

»V)-)املدي 9ة الجهو9ة للر ائب لعم لتي ف س ومكن س وبق ليم)
»الح جب وإف ا6 وموالي يعقوب وصف و وبومل 6 وت ون ت وت زة):

» • عبد الله حمداش، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملديرية 
»الجهوية للضرائب ؛ 

» • .................................................................................................... ؛

» • املكلف باملصلحة الجهوية للموارد ونظام املعلومات )شاغر( ؛

..................................................................................................... • «

»املدي 9ة اإلقليمية للر ائب لعم لة مكن س وإقليمي إف ا6)
»والح جب):

» • .................................................................................................... ؛

 ..................................................................................................... • «

إداوتن 6) (- بك دي ) لعم لتي  للر ائب  الجهو9ة  املدي 9ة  (- (VI«
وت ضودانت) أ ه   آيت  (- اشتوكة) وبق ليم  ملول  آيت  (- »وإنزك 6)
إفني) وسيدي  وط نط 6  الزاك  (- وبس ) وكلميم  وط ط   »وتيزنيت 

»والعيو6 وبوجدوض وط ف ية والسم ضة ووادي الذهب وبوس د):

» • عمر بوعنان، املهندس الرئيس من الدرجة األولى املكلف باملديرية 
»الجهوية للضرائب ؛ 

 ..................................................................................................... • «

بنج د وبق ليم) (- املدي 9ة الجهو9ة للر ائب لعم لة وجدة) (- (VII«
»الن ضوض والدض9وش وج ادة وب ك 6 وت وض9 ت وج سيف وفجيج):)

»• سعيد ورشاكو، املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملديرية 
»الجهوية للضرائب ؛

» • .................................................................................................... ؛

الطبيعيين  األشخاص  لجبايات  الجهوية  باملصلحة  املكلف   •  «
»)شاغر( ؛

..................................................................................................... • «

املدي 9ة الجهو9ة للر ائب ألق ليم أني مالل وبز9الل) (- (VIII«
»والفقيه أن ص لح وخنيف ة وخ 9بكة):

» • .................................................................................................... ؛

 ..................................................................................................... • «

املدي 9ة الجهو9ة للر ائب ألق ليم ال شيدية وميدلت) (- (IX«
»ووضزازات وتنغير وزاكوضة):

» • .................................................................................................... ؛

...................................................................................................... • «

)الباقي ال تغيير فيه.(
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من رجب)1442 )10)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قـــ اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم) ).2 8)ص دض في)
6))من ضجب))66  )2 )م ضس) )2)()أتغيير الق اض ضقم)2).257 
 ((2(2 ين ي ) ((3( األولى) 66   جم دى  من  ((7 في) الص دض 

أتفو9ض املص دقة على الصفق ت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

27)من جمادى) الصادر في) (957.20 بعد االطالع على القرار رقم)
األولى)1441 )23)يناير)2020()بتفويض املصادقة على الصفقات)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله)
رقم)957.20)بتاريخ)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020():

»املادة الثانية.)-)إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق ناب)

»عنه املسؤولون الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول التالي):

النواباالختص ص الترابي للمدي 9ة

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

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

 عمالتا أكادير - إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وأقاليم اشــتوكة -

آيــت باهــا وتارودانــت وتيزنيــت وطاطــا وكلميــم وأســا - الــزاك 

وطانطــان وســيدي إفنــي والعيــون وبوجــدور وطرفايــة والســمارة 

ووادي الذهــب وأوســرد. 

الجهوية  باملديرية  املكلف  بوعنان،  عمر 

للضرائب

عمالــة وجــدة - أنجــاد وأقاليــم الناضــور والدريــوش وجــرادة 

وفجيــج. وجرســيف  وتاوريــرت  وبــركان 

سعيد ورشاكو، املكلف باملديرية الجهوية 

للضرائب

عمالتا فاس ومكناس وأقاليم الحاجب وإفران وموالي يعقوب 

وصفرو وبوملان وتاونات وتازة.

باملديرية  املكلف  حمداش،  الله  عبد 

الجهوية للضرائب

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من رجب)1442 )10)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قـــ اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم  ).  8 ص دض في 6) من ضجب )66  )2  م ضس  )2)( أتغيير الق اض 

ضقم 2).266 الص دض في 7) من جم دى األولى  66  )3) ين ي  2)2)( أتفو9ض اإلمر ء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)966.20)الصادر في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020()بتفويض اإلمضاء)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)966.20)بتاريخ)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020():

»املادة األولى).-)يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي،)كل حسب اختصاصه الترابي،)اإلمضاء)نيابة عن)

»وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني):
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النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

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

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

املكلف باملصلحة اإلقليمية لجبايات الخواص)عزيز رشيدي، املكلف باملديرية اإلقليمية لألشخاص الطبيعيين.عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا باستثناء)شرق جماعة املعاريف.

)شاغر(

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

.........................................................................محمد اليزيدي،)املكلف باملديرية اإلقليمية للتحقيقات الضريبية.عماالت مقاطعات الدار البيضاء)وإقليما النواصر ومديونة

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

املكلف باملصلحة اإلقليمية الثانية للوعاء)الضريبي)شكري الكوهن،)املكلف باملديرية اإلقليمية للضرائب.عمالة املحمدية وإقليم بنسليمان.

)شاغر(

.........................................................................محمد املنياني،)املكلف باملديرية اإلقليمية للضرائب.إقليما الجديدة وسيدي بنور.

.........................................................................محمد مرشد،)املكلف باملديرية اإلقليمية للضرائب.إقليما سطات وبرشيد.

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

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

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

عمالتــا أكاديــر)-)إداوتنــان وإنــزكان)-)آيــت ملــول وأقاليــم اشــتوكة-آيت باهــا)

وتارودانــت وتيزنيــت وطاطــا وكلميــم وأســا-الزاك وطانطــان وســيدي إفنــي)

والعيــون وبوجــدور وطرفايــة والســمارة ووادي الذهــب وأوســرد.

.........................................................................عمر بوعنان،)املكلف باملديرية الجهوية للضرائب.

عمالة وجدة)-)أنجاد وأقاليم الناضور والدريوش وجرادة وبركان)

وتاوريرت وجرسيف وفجيج.

.........................................................................سعيد ورشاكو،)املكلف باملديرية الجهوية للضرائب.

.........................................................................الحسين كركور امليعاد،)املكلف باملديرية اإلقليمية للضرائب.أقاليم الناضور والدريوش وتاوريرت وجرسيف.

عمالتــا فــاس ومكنــاس وأقاليــم الحاجــب وإفــران ومــوالي يعقــوب وصفــرو)

وبوملــان وتاونــات وتــازة.

املكلف باملصلحة الجهوية للموارد ونظام املعلومات)عبد اللـه حمداش،)املكلف باملديرية الجهوية للضرائب.

)شاغر(

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

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

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

وحرر بالرباط في)26)من رجب)1442 )10)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قـــ اض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم  ).) 8 ص دض في 6) من ضجب )66  )2  م ضس  )2)( أتغيير الق اض 

ضقم 2).262 الص دض في 7) من جم دى األولى  66  )3) ين ي  2)2)( أتفو9ض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم)969.20)الصادر في)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020()بتفويض السلطة)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم)969.20)بتاريخ)27)من جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020():

-)يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي،)كل حسب اختصاصه الترابي،)سلطة ترخيص) »املادة األولى.)

»مباشرة التحصيل الجبري)...............................................)مدونة تحصيل الديون العمومية):

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

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

..............................................شكري الكوهن، املكلف باملديرية اإلقليمية للضرائب .عمالة املحمدية وإقليم بنسليمان.

..............................................محمد مرشد، املكلف باملديرية اإلقليمية للضرائب .إقليما سطات وبرشيد.

..............................................محمد املنياني، املكلف باملديرية اإلقليمية للضرائب .إقليما الجديدة وسيدي بنور.

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

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

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

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

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

عمالتــا أكاديــر - إداوتنــان وإنــزكان - آيــت ملــول وأقاليــم اشــتوكة - آيــت باهــا وتارودانــت وتيزنيــت 

وطاطــا وكلميــم وأســا - الــزاك وطانطــان وســيدي إفنــي والعيــون وبوجــدور وطرفايــة والســمارة 

ووادي الذهــب وأوســرد. 

..............................................عمر بوعنان، املكلف باملديرية الجهوية للضرائب.

..............................................سعيد ورشاكو، املكلف باملديرية الجهوية  للضرائب.عمالة وجدة - أنجاد وأقاليم الناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج.

..............................................الحسين كركور امليعاد، املكلف باملديرية اإلقليمية للضرائب.أقاليم الناضور والدريوش وتاوريرت وجرسيف.

..............................................عبد اللـه حمداش، املكلف باملديرية الجهوية  للضرائب.عمالتا فاس ومكناس وأقاليم الحاجب وإفران وموالي يعقوب وصفرو وبوملان وتاونات وتازة.

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

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

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

وحرر بالرباط في)26)من رجب)1442 )10)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



عدد)6982 -)16)رمضان)1442 )29)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (866

ق اض لوز9  الط قة واملع د6 والبيئة ضقم  ). 78 ص دض في 
8 شعب 6 )66  ))) م ضس  )2)( أتفو9ض اإلمر ء

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 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)؛

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)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.413)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 
)3)يوليو)2020()املتعلق باختصاصــات وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد يوسف امنصور،)رئيس القسم املالي والشؤون)
العامة بقطاع البيئة،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الطاقة واملعادن والبيئة)
القطاع) لنفس  التابعين  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  على 

للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق اض للمدي  الع م لألمن الوطني ضقم  ).862 ص دض في 
6  من شعب 6 )66  )32 م ضس  )2)( أتفو9ض اإلمر ء

املدير العام لألمن الوطني،

ربيع (8 في) الصادر  (1.09.213 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
األول)1431 )23)فبراير)2010()املتعلق باملديرية العامة لألمن الوطني)
والنظام األسا�سي ملوظفي األمن الوطني وال سيما الفقرة الثانية من)

املادة الثامنة والعشرين منه)؛

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)؛

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،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الجهوي) األمن  رئيس  املخفي،) العزيز  عبد  السيد  إلى  يفوض 
للحسيمة، اإلمضاء)نيابة عن املدير العام لألمن الوطني على األوامر)
بمأموريات) للقيام  لسلطته  التابعين  واألعوان  للموظفين  الصادرة 

داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.
اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�سي.

ق اض للمدي  الع م لألمن الوطني ضقم  ).852 ص دض في 
6  من شعب 6 )66  )32 م ضس  )2)( أتفو9ض اإلمر ء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.09.213)الصادر في)8)ربيع األول)1431
العامة لألمن الوطني والنظام) باملديرية  املتعلق  ()2010 فبراير) (23(
املادة) الثانية من  الفقرة  الوطني وال سيما  األسا�سي ملوظفي األمن 

الثامنة والعشرين منه)؛

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)؛

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،

قرر ما يلي :

املادة األولى

وجدة،)) أمن  والية  رئيس  زداوي،) الخالق  عبد  السيد  إلى  يفوض 
الصادرة) األوامر  على  الوطني  لألمن  العام  املدير  عن  نيابة  اإلمضاء)
للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.
اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�سي.



867)الجريدة الرسمية عدد)6982 -)16)رمضان)1442 )29)أبريل)2021(  

ق اض لل ئيس األول للمجلس األعلى للحس أ ت ضقم  ).728 ص دض في 
)  من شعب 6 )66  )6) م ضس  )2)( أتفو9ض اإلمر ء

الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،

بناء)على القانون رقم)62.99)املتعلق بمدونة املحاكم املالية الصادر)
بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.02.124)بتاريخ فاتح ربيع اآلخر)1423 

)13)يونيو)2002()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسـوم 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)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من جمادى
بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأموريات في الخارج،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األعلى) للمجلس  العام  الكاتب  دير،) محمد  السيد  إلى  يفوض 
للحسابات،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن الرئيس األول للمجلس األعلى)
للحسابات على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وبصفة)
 عامة على جميع الوثائق الحسابية املثبتة واملتعلقة بصرف النفقات)

أو بقبض املوارد لتنفيذ ميزانية املحاكم املالية.

كما يفوض إليه إبرام جميع الصفقات والعقود لفائدة املحاكم)
املالية وفسخها واإلمضاء)على جميع الوثائق املتعلقة بتلك الصفقات)

والعقود.

وإذا تغيب السيد محمد دير أو عاقه عائق ناب عنه السيد أحمد)
رئيس قسم املوارد املالية) القا�سي من الدرجة األولى،) ابن سليمان،)
واملمتلكات وذلك فيما يخص اإلمضاء)أو التأشير على جميع الوثائق)

الواردة في هذه املادة.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد دير اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن الرئيس)
واملقررات) القرارات  جميع  على  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول 
والوثائق التي تهم تدبير شؤون القضاة واملوظفين واألعوان التابعين)
للمحاكم املالية بما في ذلك األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات)

داخل اململكة وخارجها.

وإذا تغيب السيد محمد دير أو عاقه عائق ناب عنه السيد املصطفى)
كريمي،)القا�سي من الدرجة االستثنائية،)رئيس قسم املوارد البشرية)
الواردة الوثائق  التأشير على جميع  أو  اإلمضاء) فيما يخص   وذلك 

في هذه املادة.

املادة الثالثة

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء)نيابة عن الرئيس)
للقضاة) الصادرة  األوامر  على  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول 
للحسابات) الجهوية  باملجالس  لهم  التابعين  واألعوان  واملوظفين 
للقيام بمأموريات داخل اململكة وكذا اإلمضاء)على الوثائق املتعلقة)

بتنقيطهم):

املفوض إليهماملجلس الجهوي للحس أ ت

لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.

لجهة الشرق.

لجهة فاس - مكناس.

لجهة الرباط - سال - القنيطرة.

لجهة بني مالل - خنيفرة.

لجهة الدار البيضاء - سطات.

لجهة مراكش - آسفي.

لجهة درعة - تافياللت.

لجهة سوس - ماسة

لجهة كلميم - واد نون.

لجهة العيون - الساقية الحمراء.

لجهة الداخلة - وادي الذهب.

الس دة :

عبد الصادق تاديست.

امبارك أوزكاغ.

عبد اللـه أوغبال.

عبد الحفيظ بنطاهر .

أحمد هرموش.

لحسن كرس.

محمد ارويشق.

رضوان اليزيدي.

أحمد الكصاب.

عبد اللـه بوحريبة.

خالد غولي.

خالد غولي.

املادة الرابعة

نيابة عن الرئيس) يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء)
األول للمجلس األعلى للحسابات على األوامر الصادرة للقضاة واملوظفين)
واألعوان التابعين لهم بغرف املجلس األعلى للحسابات للقيام بمأموريات)

داخل اململكة وكذا اإلمضاء)على الوثائق املتعلقة بتنقيطهم):

املفوض إليهمالغ فة

الغرفة األولى.

الغرفة الثانية.

الغرفة الثالثة.

الغرفة الرابعة.

الغرفة الخامسة.

الغرفة السادسة.

غرفة التصريح اإلجباري باملمتلكات.

غرفة الـتأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية.

غرفة استئناف أحكام املجالس الجهوية للحسابات.

غرفة التدقيق والبت في الحسابات.

الس دة :

محمد كمال الداودي.

محمد البسطاوي.

محمد كمال الداودي.

حسن النمراني.

بوشعيب بيبط.

رشيد اسماعيلي علوي.

عبد العزيز كلوح. 

ابراهيم بن به.

أحمد أمساس.

أحمد القاسمي.

املادة الخامسة

 973.20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)
الصادر في)15)من رجب)1441 )10)مارس)2020()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )26)مارس)2021(.
اإلمضاء : زينب العدوي.



عدد)6982 - 16)رمضان)1442 )29)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (868
 ق اض لوز9  األوق ف والشؤو6 اإلسالمية ضقم  ).786 ص دض في 2  من ضجب )66  )3 م ضس  )2))

أتعيي6 آم 9ن مس عدين أ لص ف ونواب عنهم

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

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

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

وعلى املرسوم رقم)2.17.194)الصادر في)20)من رجب)1438 )18)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون)

اإلسالمية)؛

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 األوقاف والشؤون اإلسالمية من امليزانية العامة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وإصدار)

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

االعتمادات):

–)عم لة طنجة)–)بصيلة

–)إقليم الفحص)–)بنج ة

–)إقليم وزا6

–)إقليم الع ائش

–)عم لة املريق)–)الفنيدق

–)إقليم تطوا6

–)إقليم شفش و6



862)الجريدة الرسمية عدد)6982 - 16)رمضان)1442 )29)أبريل)2021( 

–)عم لة الصخيرات)-)تم ضة



عدد)6982 - 16)رمضان)1442 )29)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (872

– إقليم اشتوكة - آيت باها
– إقليم تارودانت



عدد)6982 - 16)رمضان)1442 )29)أبريل)2021(  87)الجريدة الرسمية

املادة الثانية.)-)تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم)

أعاله فقرات امليزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.

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

وحرر بالرباط في)19)من رجب)1442 )3)مارس)2021(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.



عدد)6982 -)16)رمضان)1442 )29)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (87(

قـــ اض لوز9 ة السي حة والصن عة التقليدية والنق2 الجوي واالقتص د)

االجتم عي ضقم) ).3)8)ص دض في)3)شعب 6))66  )7 )م ضس) )2)) 

أتعيي6 آم  مس عد أ لص ف.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

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

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

وتتميمه والسيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

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

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مساعدا) آمرا  الذهب  بوادي  للسياحة  اإلقليمي  املندوب  يعين 

لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزيرة السياحة والصناعة)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي من امليزانية العامة)

واالقتصاد) الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزارة 

االجتماعي)-)مجال السياحة والنقل الجوي.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي)

بالداخلة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)شعبان)1442 )17)مارس)2021(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

في) ص دض  ضقم) ).72 ) اإلسالمية  والشؤو6  األوق ف  لوز9   مق ض 

أتغيير وتتميم الئحة) ين ي ) )2)() ((((   66( 8)جم دى اآلخ ة)

األعم ل املمكن ب6 تكو6 موضوع عقود بو اتف ق ت خ ضعة)

للق نو6 الع دي امللحقة أق اض وز9  األوق ف والشؤو6 اإلسالمية)

ضقم)3 .58))الص دض في)6)ذي القعدة)636  )3 )سبتمبر)3 2)) 

التي) والخدم ت  والتوض9دات  األشغ ل  نظ م صفق ت  أتحديد 

تبرمه  إداضة األوق ف لف ئدة األوق ف الع مة.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

 258.13 على قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم) بناء)

نظام) بتحديد  ()2013 سبتمبر) (13(  1434 القعدة) ذي  (6 في) الصادر 

صفقات األشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة األوقاف)

لفائدة األوقاف العامة،)والسيما املادة)2)منه)؛

وبعد استطالع رأي املجلس األعلى ملراقبة مالية األوقاف العامة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم،)على النحو التالي،)الئحة األعمال التي يمكن أن تكون)

موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي،)الواردة في امللحق)

رقم)1)بالقرار املشار إليه أعاله رقم)258.13 :

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

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

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

» - نقل املدعوين ....................................... إلى املغرب ؛

» - نقل األثاث واملعدات ومواد البناء ومنتجات الصناعة التقليدية 

»والكتب واملؤلفات واألدوات ؛

» - االستعانة بخبراء...................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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مق ض لوز9  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم  ).752 ص دض في 3 شعب 6 )66  )7  م ضس  )2)( أ إلذ6 أ لتخلي عن 

ملكية القطعتي6 األضضيتي6 الالزمتي6 إلحداث م كز الق �سي املقيم أجم عة مله ضزة الس ح2 أإقليم الجديدة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

 وعلى القانون رقم)12.90)املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.92.31)بتاريخ)15)من ذي الحجة)1412

)17)يونيو)1992()وال سيما الفصل)28)منه)؛

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

بإعالن أن املنفعة العامة تق�سي) ()2013 )20)سبتمبر)  1434 13)من ذي القعدة) الصادر في) (2.13.713 وعلى املرسوم رقم)

باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة ملهارزة الساحل بإقليم الجديدة)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)14)نوفمبر)2018)إلى)16)يناير)2019)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين إلحداث مركز القا�سي املقيم بجماعة ملهارزة الساحل بإقليم)

الجديدة،)املبينتين في الجدول أسفله واملرسومة حدودهما بخط أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املقرر):
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-)حميد لعس ضي

-)سعدية لعس ضي أنت محمد

-)لعس ضي السعدية أنت محمد

الس كنو6 جميع  أبئر الجديد،)إقليم الجديدة.

-)ش كة ضي ء)القم  لإلسك 6

امللك املسمى

»أالد الس نية«

موضوع ال سم العق ضي

عدد)655)5 /28))ج(
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املادة الثانية).-)يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

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

وحرر بالرباط في)3)شعبان)1442 )17)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق اض لوالـي جهـة دضعة)-)ت فياللت وع م2 إقليم ال شيدية ضقم) ).765 

ص دض في)2 )ضجب))66  ))))فبراي ) )2)()أ ملوافقة على ق اض)

ع م2 إقليم وضزازات أإق اض مخطط تنمية الكتلة العم انية)

الق و9ة مل كز جم عة بم زك 6.

والي جهة درعة - تافياللت، عامل إقليم الرشيدية،

من (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

فاتح جمادى) في  الصادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير  وعلى 

للمملكة) اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379 اآلخرة)

 1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716 كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)سبتمبر)2015()؛

ربيع (8 في) الصادر  (3978.19 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم ورزازات بإقرار مخطط تنمية الكتلة)

)املخطط  العمرانية القروية ملركز جماعة أمرزكان بإقليم ورزازات)

رقم)2020/04().

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : يحضيه بوشعاب.

*

*  *



عدد)6982 -)16)رمضان)1442 )29)أبريل)2021(الجريدة الرسمية   (876

ق اض لع م2 إقليم وضزازات

أإق اض مخطط تنمية الكتلة العم انية الق و9ة

مل كز جم عة بم زك 6

عامل إقليم ورزازات،

من (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

والصيد) الفالحة  وزارة  ممثل  موافقة  على  االطالع  وبعد 
بتاريخ) بورزازات  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

26)من ذي القعدة)1441 )17)يوليو)2020()؛

واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  رأي  وعلى 
بورزازات بتاريخ)10)ذي القعدة)1441))فاتح يوليو)2020()؛

إلى) أغسطس  (19 من) املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

19)سبتمبر)2020)بمقر جماعة أمرزكان)؛

دورته) خالل  أمرزكان  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ)20)من صفر)1442 )7)أكتوبر)2020(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

جماعة) ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 

أمرزكان))املخطط رقم)2020/04()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.


