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فهرست

نصشص)ع1 ة

نظ1م) لتأ ين) إلجب1ر3) ألس1�سي)عن) ملرض)ونظ1م) ملع1و1ت.

مرسوم رقم 2.21.368 صادر في 15 من شوال 1442 )27 ماي 2021( بتطبيق 
القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين 
نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال 
 ................................................................... 3744خاصا، فيما يتعلق بالنساخ.

مرسوم رقم 2.21.369 صادر في 15 من شوال 1442 )27 ماي 2021(  بتطبيق 
القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين 
نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال 
 ........................... 3745خاصا، فيما يتعلق بالتراجمة املقبولين لدى املحاكم.

 س1همة) لدولة)في)تمشيل) لحمالت) النتخ1بية.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.24.21 صادر في 14 من شوال 1442 )26 ماي 2021( 

بتحديد املبلغ الكلي ملساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي 

النتخاب  العامة  االنتخابات  في  املشاركة  السياسية  األحزاب  بها  تقوم 

 ................. 3747أعضاء مجلس النواب املقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.25.21 صادر في 14 من شوال 1442 )26 ماي 2021( 

بتحديد املبلغ الكلي ملساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي 

الجماعية  العامة  في االنتخابات  السياسية املشاركة  بها األحزاب  تقوم 

 ،2021 سبتمبر   8 يوم  إجراؤها  املقرر  الجهوية  العامة  واالنتخابات 

3747وطريقة صرف التسبيق عن املساهمة املذكورة...................................... 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.21 صادر في 14 من شوال 1442 )26 ماي 2021( 

بتحديد املبلغ الكلي ملساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي 

انتخاب  بمناسبة  النقابية  واملنظمات  السياسية  األحزاب  بها  تقوم 

أعضاء مجلس املستشارين املقرر إجراؤه يوم 5 أكتوبر 2021، وطريقة 

 .................................................. 3748صرف التسبيق عن املساهمة املذكورة.
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نصشص)خ1صة

إقليم)صفرو.)-)نزع) لكية)قطع)أرضية.

مرسوم رقم 2.21.212 صادر في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( بإعالن 
اإلعداد  مشروع  من  الثاني  الشطر  بإنجاز  تق�سي  العامة  املنفعة  أن 
وأغبالو  لحسن  سيدي  أهل  بجماعات  سايس  لسهل  الهيدروفالحي 
القطع  ملكية  وبنزع  صفرو  بإقليم  أحمد  بن  يوسف  وسيدي  أقورار 
3749األرضية الالزمة لهذا الغرض................................................................... 

إقليم) لعر ئش.)-) ملص1دقة)على)ضم)أر ض)فالحية)سقشية.

مرسوم رقم 2.20.931 صادر في 24 من رمضان 1442 )7 ماي 2021(باملصادقة 
على ضم األرا�سي الفالحية السقوية دار الخروفة، قطاع رقم 1 الواقع 
بنفوذ جماعات ريصانة الجنوبية وسوق الطلبة وأوالد أوشيح بقيادتي 
خميس الساحل والطلبة بدائرة وادي املخازن وجماعة بوجديان بقيادة 
تطفت بدائرة اللوكوس وجماعتي بني كرفط وزعرورة بقيادة بني كرفط 
 .......................... 3751بدائرة موالي عبد السالم بن مشيش بإقليم العرائش.

إقليم) لجديدة.)-)تحديد)دو ئر) لر3)بدك1لة.

 )2021 ماي   7(  1442 رمضان  من   24 في  صادر   2.21.195 رقم  مرسوم 
األولى 1389  جمادى   10 بتاريخ   2.69.32 رقم  املرسوم  بتتميم  يق�سي 
الجديدة  بإقليم  بدكالة  الري  دوائر  بتحديد   )1969 يوليو   25(
في  الصادر   1.69.25 رقم  الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
1969( بمثابة ميثاق لالستثمارات  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى 
3751الفالحية................................................................................................... 

تفشيض) إل ض1ء)و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1049.21 صادر في 21 من جمادى اآلخرة 1442 )4 فبراير 2021( 
 ................................................................................... 3752بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 رقم 1050.21 صادر في 21 من جمادى اآلخرة 1442 )4 فبراير 2021(

 ................................................................................... 3753بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2021 فبراير   4(  1442 اآلخرة  جمادى  من   21 في  صادر   1051.21  رقم 

 ................................................................................... 3755بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 893.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 
3757اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 مارس   30(  1442 شعبان  من   16 في  صادر   1064.21 رقم 
 ................................................................................... 3758بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 مارس   30(  1442 شعبان  من   16 في  صادر   1065.21 رقم 
 ........................................ 3758بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بتفويض   )2021 أبريل   20(  1442 رمضان   7 في  صادر   1063.21 رقم 
3759اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بتفويض   )2021 أبريل   20(  1442 رمضان   7 في  صادر   1066.21 رقم 
3759اإلمضاء.................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بتفويض   )2021 أبريل   20(  1442 رمضان   7 في  صادر   1086.21 رقم 
3759اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بتفويض   )2021 أبريل   20(  1442 رمضان   7 في  صادر   1087.21 رقم 
3760اإلمضاء.................................................................................................... 

 قـــرار لوزير الصحة رقم 969.21 صادر في 18 من رجب 1442 )2 مارس 2021(
 1441 صفر  من   11 في  الصادر   3689.19 رقم  القرار  بتغيير 
3760)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.......... 

 قـــرار لوزير الصحة رقم 1005.21 صادر في 18 من رجب 1442 )2 مارس 2021(
 1441 صفر  من   11 في  الصادر   3944.19 رقم  القرار  بتغيير 
3761)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات................ 

 قـــرار لوزير الصحة رقم 1047.21 صادر في 28 من رجب 1442 )12 مارس 2021(
 1441 صفر  من   11 في  الصادر   3682.19 رقم  القرار  بتغيير 
3761)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.............. 

قـــرار لوزير الصحة رقم 1067.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( 
بتغيير القرار رقم 3678.19 الصادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 
3762بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات................................................. 

1442 شعبان  من   16 في  صادر   1068.21 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 
في الصادر   3727.19 رقم  القرار  بتغيير   )2021 مارس   30( 

2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة  1441 )10 أكتوبر  11 من صفر 
 ........................................................................................ 3762على الصفقات.

1442 شعبان  من   16 في  صادر   1098.21 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 
في الصادر   59.21 رقم  القرار  بتتميم   )2021 مارس   30( 

اإلمضاء  بتفويض   )2020 نوفمبر   13(  1442 األول  ربيع  من   27
 ...................................................................... 3763واملصادقة على الصفقات.

1442 شعبان  من   22 في  صادر   1097.21 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
)5 أبريل 2021( بتغيير القرار رقم 395.20 الصادر في 11 من صفر 1441 
3763)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.......... 

1442 شعبان  من   22 في  صادر   1099.21 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 
في  الصادر   334.21 رقم  القرار  بتغيير   )2021 أبريل   5(
اإلمضاء  بتفويض   )2020 نوفمبر   13(  1442 األول  ربيع  من   27

 ...................................................................... 3764واملصادقة على الصفقات.

 قرار لوزير الصحة رقم 1048.21 صادر في 2 رمضان 1442 )15 أبريل 2021(
 1441 صفر  من   11 في  الصادر   3972.19 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
3764)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء..................................................... 

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قـــرار 
من  21 في  صادر   1088.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 
3767رجب 1442 )5 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء............................................ 

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قـــرار 
من  21 في  صادر   1089.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 
3768رجب 1442 )5 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء............................................ 
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والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قـــرار 
في  صادر   1090.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 
 .......................... 213769 من رجب 1442 )5 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قـــرار 
في  صادر   1091.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 
 .......................... 213770 من رجب 1442 )5 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قـــرار 
في  صادر   1092.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 
 .......................... 213771 من رجب 1442 )5 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   891.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 
 ........................................................................................ 3772على الصفقات.

في  صادر   892.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 
 ........................................................................................ 3773على الصفقات.

في  صادر   1034.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قـــرار 

واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أبريل   5(  1442 شعبان  من   22

 ........................................................................................ 3774على الصفقات.

قرار لوزير الداخلية رقم 995.21 صادر في 26 من شعبان 1442 )9 أبريل 2021( 

 .................................................................................... 3775بتفويض اإلمضاء

قرار لوزير الداخلية رقم 1035.21 صادر في 6 رمضان 1442 )19 أبريل 2021( 

 .................................................................................... 3776بتفويض اإلمضاء

قـــرار لوزير الداخلية رقم 1036.21 صادر في 3 رمضان 1442 )16 أبريل 2021( 

 ......................................... 3776بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير الداخلية رقم 1044.21 صادر في 7 رمضان 1442 )20 أبريل 2021( 

 .................................................................................... 3777بتفويض اإلمضاء

قرار لوزير الداخلية رقم 1045.21 صادر في 7 رمضان 1442 )20 أبريل 2021( 

 .................................................................................... 3777بتفويض اإلمضاء
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 رسشم)رقم)68). ).))ص1در)في)5 ) ن)وش 9))99  )7)) 31) )3)) 
بنظ1م) لتأ ين) إلجب1ر3) 5 .98) ملتعلق) رقم) بتطبيق) لق1نشن)
نظ1م) بإحد ث) (99. 5 رقم) و) لق1نشن) عن) ملرض)  ألس1�سي)
و لعم91) ملستقلين) بفئ1ت) ملهنيين) للمع1و1ت) لخ1صين)
فيم1) خ1ص1،) نش1ط1) يز ولشن) غير) ألجر ء) لذين) و ألشخ1ص)

يتعلق)ب1لنس1خ.

رئيس الحكومة،

الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة   65.00 رقم  القانون  على  بناء 
بتاريخ  رقم 1.02.296  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  األساسية 

25 من رجب 1423 )3 أكتوبر2002( كما وقع تغييره و تتميمه ؛

وعلى القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 
واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير 
الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان1438 )23 يونيو2017( 

وال سيما املادتين 6 و 22 منه ؛ 

99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات  القانون رقم  وعلى 
يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين 
نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 
و14   4 املادتين  والسيما  ديسمبر2017(   5(  1439 األول  ربيع  من   16

منه؛

الصادر  الشغل  بمدونة  املتعلق   65.99 رقم  القانون  وعلى 
 1424 رجب  من   14 بتاريخ   1.03.194 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)11 ديسمبر 2003( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 49.00 املتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 29 من ربيع األول 1422 

)22 يونيو 2001( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى األولى 1440 
التأمين  بنظام  املتعلق   98.15 القانون رقم  2019( بتطبيق  يناير   17(
نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 
واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاصين  للمعاشات 

غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

للنساخ  الوطنية  »النقابة  ممثلي  مع  املشاورات  إجراء  وبعد 
القضائيين« ؛

 1442 8 شوال  بتاريخ  املنعقد  الحكومة  في مجلس  املداولة  وبعد 
)20 ماي 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 6 من القانون رقم 98.15 واملادة 4 من القانون 
تطبيق  كيفيات  املرسوم  هذا  يحدد  أعاله،  إليهما  املشار   99.15 رقم 
 نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض املنصوص عليه في القانون

 99.15 98.15 ونظام املعاشات املنصوص عليه في القانون رقم  رقم 
السالفي الذكر على النساخ.

املادة الثانية

 ،98.15 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   7 املادة  ألحكام  تطبيقا 
من  األخير  اليوم  ال يتعدى  أجل  داخل  يودع،  أن  الناسخ  على  يتعين 
وكاالت  إحدى  لدى  التسجيل،  أثر  فيه  عليه  يسري  الذي  الشهر 
أو  سكناه،  محل  من  القريبة  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج املعد لهذا 
املحددة  بالوثائق  الطلب  يشفع  املذكور.  الصندوق  لدن  من  الغرض 

بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15، 
املكلفة  االتصال  هيئة  القضائيين«  للنساخ  الوطنية  »النقابة  تعتبر 
املتعلقة  باملعلومات  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  بموافاة 

بالنساخ.

املادة الرابعة

تقوم النقابة املشار إليها في املادة الثالثة أعاله بموافاة الصندوق 
بكل  املتعلقة  لديها  املتوفرة  باملعلومات  االجتماعي  للضمان  الوطني 
بموجب  املحددة  الكيفيات  وفق  وذلك  لتسجيله،  والالزمة  ناسخ 

النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الخامسة

من   14 واملادة   98.15 رقم  القانون  من   22 املادة  ألحكام  تطبيقا 
للنساخ  الجزافي  الدخل  يحدد  الذكر،  السالفي   99.15 رقم  القانون 

كما يلي :

مرة   1,2  : املقيمين  القضاة  بمراكز  املشتغلين  للنساخ  بالنسبة   -
القيمة الناتجة عن ضرب الحد األدنى القانوني لألجر في النشاطات 
القانون  من   356 املادة  ألحكام  تطبيقا  املحدد  الفالحية  غير 
في  السنوية  العادية  الشغل  في مدة  إليه أعاله  املشار  رقم 65.99 

هذه النشاطات املنصوص عليها في املادة 184 منه  ؛

- بالنسبة للنساخ املشتغلين باملحاكم االبتدائية : 1,6  مرة القيمة 
املذكورة.

نصشص)ع1 ة
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املادة السادسة 

الصندوق  إلى  أداؤها  الواجب  الشهرية  االشتراكات  تحتسب 

الوطني للضمان االجتماعي من قبل النساخ بناء على الدخل الجزافي 

املحدد في املادة الخامسة أعاله.

املادة السابعة 

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة 12 من القانون رقم 98.15 

واملادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى االشتراكات 

شهريا ابتداء من اليوم األول من كل شهر مستحق.

املادة الثامنة 

يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها في املادة 27 

99.15 السالفي  القانون رقم  17 من  98.15 واملادة  القانون رقم  من 

الذكر، ابتداء من اليوم األول من الشهر املوالي للشهر املستحق.

املادة التاسعة 

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

وزير العدل ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الصحة 

ووزير الشغل واإلدماج املنهي، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1442 )27 ماي 2021( .

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء :  محمد بنعبد القادر.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.

 رسشم)رقم)69). ).))ص1در)في)5 ) ن)وش 9))99  )7)) 31) )3))  

بنظ1م) لتأ ين) إلجب1ر3) 5 .98) ملتعلق) رقم) بتطبيق) لق1نشن)

نظ1م) بإحد ث) (99. 5 رقم) و) لق1نشن) عن) ملرض)  ألس1�سي)

و لعم91) ملستقلين) بفئ1ت) ملهنيين) للمع1و1ت) لخ1صين)

فيم1) خ1ص1،) نش1ط1) يز ولشن) غير) ألجر ء) لذين) و ألشخ1ص)

يتعلق)ب1لتر جمة) ملقبشلين)لدى) ملح1كم.

رئيس الحكومة،

الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة   65.00 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ  رقم 1.02.296  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  األساسية 

25 من رجب 1423 )3 أكتوبر2002( كما وقع تغييره و تتميمه ؛

وعلى القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 

واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير 

الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان1438 )23 يونيو2017( 

وال سيما املادتين 6 و 22 منه ؛ 

99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات  القانون رقم  وعلى 

يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين 

نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 

و14   4 املادتين  والسيما  ديسمبر2017(   5(  1439 األول  ربيع  من   16

منه؛

الصادر  الشغل  بمدونة  املتعلق   65.99 رقم  القانون  وعلى 

 1424 رجب  من   14 بتاريخ   1.03.194 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)11 ديسمبر 2003( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

لدى  املقبولين  بالتراجمة  رقم 50.00 املتعلق  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.01.127 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املحاكم 

29 من ربيع األول 1422 )22 يونيو 2001( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى األولى 1440 

التأمين  بنظام  املتعلق   98.15 القانون رقم  2019( بتطبيق  يناير   17(

نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 

واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاصين  للمعاشات 

غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد إجراء املشاورات مع ممثلي »جمعية التراجمة املقبولين لدى 

املحاكم« ؛

 1442 8 شوال  بتاريخ  املنعقد  الحكومة  في مجلس  املداولة  وبعد 

)20 ماي 2021(،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 6 من القانون رقم 98.15 واملادة 4 من القانون 

تطبيق  كيفيات  املرسوم  هذا  يحدد  أعاله،  إليهما  املشار   99.15 رقم 

 نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض املنصوص عليه في القانون

 99.15 98.15 ونظام املعاشات املنصوص عليه في القانون رقم  رقم 

السالفي الذكر على التراجمة املقبولين لدى املحاكم.

املادة الثانية

 ،98.15 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   7 املادة  ألحكام  تطبيقا 

أجل  داخل  يودع،  أن  املحاكم  لدى  املقبول  الترجمان  على  يتعين 

ال يتعدى اليوم األخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، 

لدى إحدى وكاالت الصندوق الوطني للضمان االجتماعي القريبة من 

وفق  تسجيله،  طلب  وصل،  مقابل  عمله،  محل  من  أو  سكناه،  محل 

النموذج املعد لهذا الغرض من لدن الصندوق املذكور. يشفع الطلب 

بالوثائق املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15، 

تعتبر »جمعية التراجمة املقبولين لدى املحاكم«، املحدثة عمال بأحكام 

االتصال  هيئة   ،50.00 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من   63 املادة 

باملعلومات  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  بموافاة  املكلفة 

املتعلقة بالتراجمة املقبولين لدى املحاكم.

املادة الرابعة

تقوم الجمعية املشار إليها في املادة الثالثة أعاله بموافاة الصندوق 

بكل  املتعلقة  لديها  املتوفرة  باملعلومات  االجتماعي  للضمان  الوطني 

ترجمان مقبول لدى املحاكم والالزمة لتسجيله، وذلك وفق الكيفيات 

املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الخامسة

من   14 واملادة   98.15 رقم  القانون  من   22 املادة  ألحكام  تطبيقا 

99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للتراجمة  القانون رقم 

الحد  الناتجة عن ضرب  القيمة  1.75 مرة  في  املحاكم  لدى  املقبولين 

تطبيقا  املحدد  الفالحية  غير  النشاطات  في  لألجر  القانوني  األدنى 

65.99 املشار إليه أعاله، في مدة  356 من القانون رقم  ألحكام املادة 

الشغل العادية السنوية لهذه النشاطات املنصوص عليها في املادة 184 

منه. 

املادة السادسة 

الصندوق  إلى  أداؤها  الواجب  الشهرية  االشتراكات  تحتسب 

الوطني للضمان االجتماعي من قبل التراجمة املقبولين لدى املحاكم، 

بناء على الدخل الجزافي املحدد في املادة الخامسة أعاله.

املادة السابعة 

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة 12 من القانون رقم 98.15 

واملادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى االشتراكات 

شهريا ابتداء من اليوم األول من كل شهر مستحق.

املادة الثامنة 

يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها في املادة 27 

99.15 السالفي  القانون رقم  17 من  98.15 واملادة  القانون رقم  من 

الذكر، ابتداء من اليوم األول من الشهر املوالي للشهر املستحق.

املادة التاسعة 

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

وزير العدل ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الصحة 

ووزير الشغل واإلدماج املنهي، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1442 )27 ماي 2021( .

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير العدل :

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.
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  99( وش 9) 9 ) ن) في) ص1در) رقم) ).9).)) لرئيس) لحكش ة) قر ر)

)6)) 31) )3)()بتحديد) ملبلغ) لكلي)ملس1همة) لدولة)في)تمشيل)

 لحمالت) النتخ1بية) لتي)تقشم)به1) ألحز ب) لسي1سية) ملش1ركة)

أعض1ء) جلس) لنش ب) ملقرر) في) النتخ1ب1ت) لع1 ة)النتخ1ب)

إجر ؤه1)يشم)8)سبتمبر) )3).

رئيس الحكومة،

 بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية

من  24 بتاريخ   1.11.166 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   )2011 أكتوبر   22(  1432 القعدة  ذي 

وال سيما املادة 35 منه ؛

 1437 القعدة  ذي   6 في  الصادر   2.16.666 رقم  املرسوم  وعلى 

الحمالت  تمويل  في  الدولة  مساهمة  شأن  في   )2016 )10 أغسطس 

االنتخابات  في  املشاركة  السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  االنتخابية 

العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية 

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ملساهمة  الكلي  املبلغ  درهم  مليون   )160( وستين  مائة  في  يحدد 

الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية 

املشاركة في االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب املقرر 

إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021.

املادة الثانية

واملالية  االقتصاد  ووزير  العدل  ووزير  الداخلية  وزير  إلى  يسند 

في  ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  اإلدارة،  وإصالح 

الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من شوال 1442 )26 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

  99( وش 9) 9 ) ن) في) ص1در) رقم) ).5).)) لرئيس) لحكش ة) قر ر)
)6)) 31) )3)()بتحديد) ملبلغ) لكلي)ملس1همة) لدولة)في)تمشيل)
 لحمالت) النتخ1بية) لتي)تقشم)به1) ألحز ب) لسي1سية) ملش1ركة)
في) النتخ1ب1ت) لع1 ة) لجم1عية)و النتخ1ب1ت) لع1 ة) لجهشية)
8)سبتمبر) )3)،)وطريقة)صرف) لتسبيق)  ملقرر)إجر ؤه1)يشم)

عن) ملس1همة) ملذكشرة.

رئيس الحكومة،

 بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية

من  24 بتاريخ   1.11.166 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   )2011 أكتوبر   22(  1432 القعدة  ذي 

وال سيما املادة 35 منه ؛

 1436 رمضان  من   14 في  الصادر   2.15.450 رقم  املرسوم  وعلى 

الحمالت  تمويل  في  الدولة  مساهمة  شأن  في   )2015 يوليو  )فاتح 

االنتخابات  في  املشاركة  السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  االنتخابية 

العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت 

النقابية  واملنظمات  السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  االنتخابية 

املشاركة في انتخاب أعضاء مجلس املستشارين ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية 

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ملساهمة  الكلي  املبلغ  درهم  مليون   )180( وثمانين  مائة  في  يحدد 

الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية 

املشاركة في االنتخابات العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية 

درهم  مليون   )100( مائة  منها   ،2021 سبتمبر   8 يوم  إجراؤها  املقرر 

برسم االنتخابات العامة الجماعية وثمانون )80( مليون درهم برسم 

االنتخابات العامة الجهوية.

املادة الثانية

يحدد مبلغ التسبيق املمنوح لكل حزب سيا�سي معني في املبلغ الناتج 

عن جمع :

- مبلغ جزافي يحدد في 750.000 درهم ؛ 

من  املتبقى  املبلغ  توزيع  إثر  على  السيا�سي  للحزب  الراجع  واملبلغ   -

املعنية  السياسية  األحزاب  على  الدولة  مساهمة  من   %30 مبلغ 

بالتناسب مع املبلغ الذي حصل عليه الحزب املعني برسم الدعم 

عن  تدبيره  مصاريف  تغطية  في  للمساهمة  له  املمنوح  السنوي 

السنة السابقة لالقتراع.
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املادة الثالثة

واملالية  االقتصاد  ووزير  العدل  ووزير  الداخلية  وزير  إلى  يسند 
في  ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  اإلدارة،  وإصالح 

الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من شوال 1442 )26 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

  99( وش 9) 9 ) ن) في) ص1در) رقم) ).6).)) لرئيس) لحكش ة) قر ر)
في) ملس1همة) لدولة) بتحديد) ملبلغ) لكلي) ()(3( (31 ((6(
به1) ألحز ب) لسي1سية) تقشم) تمشيل) لحمالت) النتخ1بية) لتي)
أعض1ء) جلس) بمن1سبة) نتخ1ب) و ملنظم1ت) لنق1بية)
 ملستش1رين) ملقرر)إجر ؤه)يشم)5)أكتشبر) )3)،)وطريقة)صرف)

 لتسبيق)عن) ملس1همة) ملذكشرة.

رئيس الحكومة،

 بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية 
من  24 بتاريخ   1.11.166 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   لصادر 

وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   )2011 أكتوبر   22(  1432 القعدة  ذي 
وال سيما املادة 35 منه ؛

العامة  االنتخابية  باللوائح  املتعلق   57.11 رقم  القانون  وعلى 
البصري  السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء  وعمليات 
بتنفيذه  الصادر  واالستفتائية  االنتخابية  الحمالت  خالل  العمومية 
 1432 القعدة  ذي  من   30 بتاريخ  رقم 1.11.171  الشريف  الظهير 
)28 أكتوبر 2011( كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 127 منه ؛

 1436 رمضان  من   14 في  الصادر   2.15.450 رقم  املرسوم  وعلى 
الحمالت  تمويل  في  الدولة  مساهمة  شأن  في   )2015 )فاتح يوليو 
االنتخابات  في  املشاركة  السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  االنتخابية 
العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت 
النقابية  واملنظمات  السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  االنتخابية 

املشاركة في انتخاب أعضاء مجلس املستشارين ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية 

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة  الكلي ملساهمة  املبلغ  مليون درهم   )20( في عشرين  يحدد 

السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  االنتخابية  الحمالت  تمويل  في 

املستشارين  مجلس  أعضاء  انتخاب  بمناسبة  النقابية  واملنظمات 

املقرر إجراؤه يوم 5 أكتوبر 2021، يخصص منه مبلغ اثني عشر )12( 

درهم  ماليين   )8( وثمانية  السياسية  األحزاب  لفائدة  درهم  مليون 

لفائدة املنظمات النقابية.

املادة الثانية

نقابية  التسبيق املمنوح لكل حزب سيا�سي أو منظمة  يحدد مبلغ 

على النحو التالي :

كل  لفائدة  التسبيق  مبلغ  يحدد  السياسية،  لألحزاب  بالنسبة   -

الذي حصل عليه برسم  املبلغ  بالتناسب مع  حزب سيا�سي معني 

في تغطية  الدعم السنوي املمنوح لألحزاب السياسية للمساهمة 

مصاريف تدبيرها عن السنة السابقة لتاريخ االقتراع ؛

كل  لفائدة  التسبيق  مبلغ  يحدد  النقابية،  للمنظمات  بالنسبة   -

العام  القطاعين  في  تمثيليتها  مع  بالتناسب  معنية  نقابية  منظمة 

والخاص التي أفرزتها االنتخابات األخيرة املتعلقة بالتجديد العام 

ملمثلي املأجورين.

املادة الثالثة

واملالية  االقتصاد  ووزير  العدل  ووزير  الداخلية  وزير  إلى  يسند 

في  ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  اإلدارة،  وإصالح 

الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من شوال 1442 )26 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.



(799 الجريدة الرسميةعدد 6991 - 19 شوال 1442 )31 ماي 2021( 

نصشص)خ1صة

 رسشم)رقم)) ). ).))ص1در)في)7 ) ن)ر ض1ن))99  )3))أبريل) )3)()بإعالن)أن) ملنفعة) لع1 ة)تق�سي)بإنج1ز) لشطر) لث1ني)

 ن) شروع) إلعد د) لهيدروفالحي)لسهل)س1يس)بجم1ع1ت)أهل)سيد3)لحسن)وأغب1لش)أقشر ر)وسيد3)يشسف)بن)أحمد)

بإقليم)صفرو)وبنزع) لكية) لقطع) ألرضية) لالز ة)لهذ ) لغرض.

رئيس الحكومة،

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

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

وعلـــى املـــرســــوم رقــــم 2.82.382 الصــــادر فــــي 2 رجـــب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

2016( بإحداث  1437 )26 سبتمبر  24 من ذي الحجة  في  2881.16 صادر  البحري رقم  الفالحة والصيد  وعلى قرار وزير 

إعداد مؤقت لإلشراف على إنجاز مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس ؛

: أهل سيدي لحسن وأغبالو  2020 بجماعات  23 مارس  إلى  يناير   22 املباشر من  البحث اإلداري  وبعد االطالع على ملف 

أقورار وسيدي يوسف بن أحمد بإقليم صفرو ؛

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية وموافقة وزير 

األوقاف والشؤون اإلسالمية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإنجاز الشطر الثاني من مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس بجماعات أهل سيدي 

لحسن وأغبالو أقورار وسيدي يوسف بن أحمد بإقليم صفرو.

املادة الثانية

تنزع بناء على ماذكر ملكية القطع األرضية الحبسية الالزمة لهذا الغرض املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر 

في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/2000 املضاف إلى أصل هذا املرسوم :
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املادة الثالثة. - يخول حق نزع امللكية إلى رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز مشروع اإلعداد الهيدوروفالحي لسهل سايس.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسميةـ إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات وإلى رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 لحجم ملالحظ1ت
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 رسشم)رقم) )3.9).))ص1در)في)9)) ن)ر ض1ن))99  )7) 31) )3))

ب1ملص1دقة)على)ضم) ألر �سي) لفالحية) لسقشية)د ر) لخروفة،)
قط1ع)رقم) ) لش قع)بنفشذ)جم1ع1ت)ريص1نة) لجنشبية)وسشق)

و لطلبة) خميس) لس1حل) بقي1دتي) أوويح) وأوالد)  لطلبة)

بد ئرة)و د3) ملخ1زن)وجم1عة)بشجدي1ن)بقي1دة)تطفت)بد ئرة)

كرفط) بني) بقي1دة) وزعرورة) كرفط) بني) وجم1عتي)  للشكشس)

بد ئرة) شال3)عبد) لسالم)بن) شيش)بإقليم) لعر ئش.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.62.105 الصادر في 27 من محرم 1382

)30 يونيو 1962( بشأن ضم األرا�سي الفالحية بعضها إلى بعض كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 13 منه  ؛

1382 صفر  من   22 في  الصادر   2.62.240 رقم  املرسوم   وعلى 

أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  تطبيق  شأن  في   )1962 يوليو   25(

كما وقع تغييره وتتميمه  و ال سيما الفصل 14 منه ؛

فاتح من  شهر  ملدة  العمومي  البحث  ملف  على  االطالع   وبعد 

من يوما   15 ملدة  التكميلي  البحث  وعلى   ،2015 أبريل   30 إلى   أبريل 

4 إلى 18 نوفمبر 2015 ؛

الخروفة،  دار  السقوية  الفالحية  األرا�سي  ضم  مشروع  وعلى 

قطاع رقم 1 الواقع بنفوذ جماعات ريصانة الجنوبية وسوق الطلبة 

وأوالد أوشيح بقيادتي خميس الساحل والطلبة بدائرة وادي املخازن 

بني  وجماعتي  اللوكوس  بدائرة  تطفت  بقيادة  بوجديان  وجماعة 

بن  السالم  عبد  موالي  بدائرة  كرفط  بني  بقيادة  وزعرورة  كرفط 

مشيش بإقليم العرائش، الذي أقرته اللجنة املختلطة لضم األرا�سي 

الفالحية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 20 ماي 2016 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

واملياه والغابات،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الخروفة،  دار  السقوية  الفالحية  األرا�سي  ضم  على  يصادق 

قطاع رقم 1 الواقع بنفوذ جماعات ريصانة الجنوبية وسوق الطلبة 

وأوالد أوشيح بقيادتي خميس الساحل والطلبة بدائرة وادي املخازن 

بني  وجماعتي  اللوكوس  بدائرة  تطفت  بقيادة  بوجديان  وجماعة 

بن  السالم  عبد  موالي  بدائرة  كرفط  بني  بقيادة  وزعرورة  كرفط 

مشيش بإقليم العرائش، الذي أقرته اللجنة املختلطة لضم األرا�سي 

الفالحية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 20 ماي 2016، كما هو مبين 

وموصوف في املخطط والبيان التجزيئي امللحقين بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى  الرسمية، 

واملياه والغابات. 

وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1442 )7 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 رسشم)رقم)95 . ).))ص1در)في)9)) ن)ر ض1ن))99  )7) 31) )3)) 

جم1دى) ( 3 بت1ريخ) ((.69.(( رقم) بتتميم) ملرسشم) يق�سي)

 ألولى)89)  )5))يشليش)969 ()بتحديد)دو ئر) لر3)بدك1لة)بإقليم)

 لجديدة) لج1رية)عليه1) قتضي1ت) لظهير) لشريف)رقم)5).69.  

بمث1بة) () 969 يشليش) ((5(   (89 جم1دى) ألولى) ( 3 في)  لص1در)

 يث1ق)لالستثم1ر ت) لفالحية.

رئيس الحكومة،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.25 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق لالستثمارات الفالحية، 

كما وقع تغييره وال سيما الفصل 6 منه ؛

10 جمادى في  الصادر   2.69.32 رقم  املرسوم   وبعد االطالع على 

بإقليم  بدكالة  الري  دوائر  بتحديد   )1969 يوليو   25(  1389 األولى 

الجديدة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 

10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق  لالستثمارات 

الفالحية، كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما باملرسوم رقم 2.17.166 

الصادر في فاتح ذي القعدة 1438 )25 يوليو 2017( ؛
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القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحية  وزير  من  وباقتراح 

االقتصاد  ووزير  الداخلية  وزير  استشارة  وبعد  والغابات  واملياه 

واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 1389 األولى  جمادى   10 في  الصادر   2.69.32 رقم  املرسوم  يتمم 

)25 يوليو 1969( املشار إليه أعاله بالفصل األول املكرر التالي :

الري بدكالة  يعتبر خارجا عن حدود دائرة   - »الفصل األول املكرر. 

،44/71734 عدد  العقاري  الرسم  موضوع  العقار  الجديدة،   »بإقليم 

قطع  ثالثة  من  املكون  سنتيارا،   48 و  آرا   28 و  هكتارا   41 »مساحته 

أصل  إلى  املضاف  التصميم  في  أحمر  بلون  معاملها  املرسومة  »أرضية 

»هذا املرسوم ذي املقياس 1/100000 واملبينة إحداثيات حدودها في 

»الجدول اآلتي :

XYعينة) لنقطة لبقعة)رقم

ب. 10271657

ب. 9692

ب. 9693

ب. 1653

217477,49

217752,53

218100,68

217825,29

231465,33

231618,13

231354,56

231201,72

ب. 10411663

ب. 1658

ب. 1656

ب. 1659

217092,43

217465,78

217813,79

217440,57

231251,66

231458,96

231195,34

230988,22

ب. 10421666

ب. 1664

ب. 1662

ب. 1667

216928,29

217080,95

217429,12

217070,99

231160,53

231245,29

230981,62

230783,13

املادة الثانية

املكرر األول  الفصل  في  إليه  املشار  التصميم  من  نظير   يودع 

جمادى  10 في  الصادر   2.69.32 رقم  الذكر  السالف  املرسوم   من 

بنور  وسيدي  الجديدة  إقليمي  بمقر   )1969 يوليو   25(  1389 األولى 

وباملكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لدكالة وبمصلحتي املحافظة على 

عليه  يطلع  أن  يمكن  حيث  بنور  وسيدي  بالجديدة  العقارية  األمالك 

العموم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة كل 

واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1442 )7 ماي 2021(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قر ر)لشزير) لفالحة)و لصيد) لبحر3)و لتنمية) لقروية)و ملي1ه)و لغ1ب1ت)

  99( جم1دى) آلخرة) في) )) ن) ص1در) رقم) ).399 )

)9)فبر ير) )3)()بتفشيض) إل ض1ء.

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 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

وزير   عن  نيابة  اإلمضاء  أسماؤهم  التالية  األشخاص  إلى  يفوض 

على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 

البشرية  املوارد  تدبير  بمجال  الخاصة  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق 

اإلنذار  وتوجيه  باستفسار  يتعلق  فيما  البحري وذلك  الصيد  بقطاع 

باستئناف العمل بالنسبة للموظفين التابعين لهم املتغيبين عن العمل 

بصفة غير مشروعة :

 ملفشض)إليهم):

- السيد خالد الرباني، رئيس وحدة مراقبة التسيير ؛

لقطاع  العامة  باملفتشية  قسم  رئيس  الفياللي،  حسن  السيد   -

الصيد البحري ؛

لقطاع  العامة  باملفتشية  قسم  رئيسة  بومعزة،  إلهام  السيدة   -

الصيد البحري ؛

- السيد فؤاد الوريقي، رئيس قسم باملفتشية العامة لقطاع الصيد 

البحري ؛

- السيد حسن هسام، رئيس قسم اليقظة والذكاء االقتصادي ؛

املشاريع  وتقييم  تتبع  قسم  رئيسة  املنوني،  إلهام  السيدة   -

واإلحصائيات ؛

- السيد محمد ياسين العرو�سي، رئيس قسم التعاون ؛

- السيد محمد ناجي، رئيس قسم نظم املعلوميات ؛

- السيد عبد هللا املستتير، رئيس قسم بنيات الصيد ؛

وتهيئة  استدامة  قسم  رئيسة  الحسوني،  الزهراء  فاطمة  السيدة   -

املوارد البحرية ؛

التفاقيات  التقني  التدبير  قسم  رئيسة  قصري،  فاطمة  السيدة   -

ومعاهدات الصيد ؛

- السيد خليل القيني، رئيس قسم أسطول الصيد البحري ؛

- السيد عبد الحكيم أوراغ، رئيس قسم الجودة والتطوير ؛

- السيد املصطفى فاتح، رئيس قسم التنافسية وتنظيم املهن ؛

- السيد يوسف ق�سى، رئيس قسم تتبع عمليات املراقبة والتفتيش ؛

تنسيق وتتبع محاربة  العلوي، رئيس قسم  الشافعي  نذير  السيد   -

الصيد غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم ؛

- السيدة ثورية أيت عالل، رئيسة قسم التكوين البحري ؛

- السيد عبد هللا العسري، رئيس قسم رجال البحر ؛

- السيد إدريس العسري ، رئيس قسم املوارد البشرية ؛

- السيد �سي محمد جالل، رئيس قسم املعدات والتجهيز ؛

- السيد املختار الدكالي، رئيس القسم املالي واملحاسبي ؛

- السيد محمد بوجكنة، رئيس قسم الشؤون القانونية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى اآلخرة  1442 )4 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)لشزير) لفالحة)و لصيد) لبحر3)و لتنمية) لقروية)و ملي1ه)و لغ1ب1ت)
  99( جم1دى) آلخرة) في) )) ن) ص1در) رقم) ).353 )

)9)فبر ير) )3)()بتفشيض) إل ض1ء.

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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

وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  أسماؤهم  التالية  األشخاص  إلى  يفوض 
على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
البشرية  املوارد  تدبير  بمجال  الخاصة  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق 
اإلنذار  وتوجيه  باستفسار  يتعلق  فيما  البحري وذلك  الصيد  بقطاع 
باستئناف العمل بالنسبة للموظفين التابعين لهم املتغيبين عن العمل 

بصفة غير مشروعة :

 ملفشض)إليهم):

العامة  باملفتشية  مصلحة  رئيس  لحرش،  الرحيم  عبد  السيد   -
لقطاع الصيد البحري ؛

- السيد محمد فؤاد لبار، رئيس مصلحة باملفتشية العامة لقطاع 
الصيد البحري ؛
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لقطاع  العامة  باملفتشية  مصلحة  رئيسة  النزيع،  نعيمة  السيدة   -

الصيد البحري ؛

العامة  باملفتشية  مصلحة  رئيس  هيمورة،  العالي  عبد  السيد   -

لقطاع الصيد البحري ؛

- السيد عبد النبي بندوال، رئيس مصلحة باملفتشية العامة لقطاع 

الصيد البحري ؛

- السيدة فاطمة رحماني، رئيسة مصلحة باملفتشية العامة لقطاع 

الصيد البحري ؛

- السيد سيدي هشام الشرقاوي، رئيس مصلحة باملفتشية العامة 

لقطاع الصيد البحري ؛

- السيد الحسن املوخي، رئيس مصلحة اليقظة االستراتيجية ؛

- السيدة فريدة صرف، رئيسة مصلحة إعداد املشاريع ؛

- السيد محمد الزهراوي، رئيس مصلحة تتبع وتقييم املشاريع ؛

- السيد نجيب الشياظمي، رئيس مصلحة اإلحصائيات والتقارير ؛

- السيدة عائشة العلوي املترجي، رئيسة مصلحة التعاون الثنائي ؛

- السيد عمر بورحيم، رئيس مصلحة التعاون املتعدد األطراف ؛

- السيد ياسر مزيزي، رئيس مصلحة التطوير والحماية املعلومياتية ؛

للشبكة  التحتية  البنية  مصلحة  رئيس  بوفدلي،  طارق  السيد   -

املعلومياتية ؛

التقليدي  التجاري  الصيد  مصلحة  رئيس  بوعمري،  منير  السيد   -

والساحلي ؛

- السيد خالد األلو�سي، رئيس مصلحة الصيد الترفيهي واألنشطة 

الساحلية ؛

- السيد مراد الغزالي، رئيس مصلحة التنسيق مع املهنة ؛

- السيدة نجاة املنفلوطي، رئيسة مصلحة إعداد مخططات التهيئة 

والتدبير ؛

- السيد هشام كريشات، رئيس مصلحة األصناف البحرية املهاجرة 

واملجاالت املحمية ؛

- السيد فوزي قنديل، رئيس مصلحة تتبع تنفيذ مخططات تهيئة 

وتدبير املصائد ؛

- السيد محمد بن القائد، رئيس مصلحة املتابعة التقنية التفاقيات 

الصيد ؛

- السيد عادل أنعايم، رئيس مصلحة تتبع وتدبير معاهدات الصيد ؛

املالحظين  وتدبير  تأطير  مصلحة  رئيس  جاد،  العزيز  عبد  السيد   -

العلميين على متن سفن الصيد البحري ؛

اإلداري  والتدبير  التسجيل  مصلحة  رئيس  روحند،  جمال  السيد   -

لسجالت السفن ؛

- السيد أحمد العالوي، رئيس مصلحة البيوعات البحرية ؛

الصيد  سفن  سالمة  مصلحة  رئيس  الصبار،  الحسن  السيد   -

ومالحتها والوقاية من التلوث ؛

- السيد عمر خرماز، رئيس مصلحة الجودة واملعايرة ؛

- السيدة نورة البدور، رئيسة مصلحة اعتمادات االستغالل والتتبع ؛

- السيدة نعيمة تيقي، رئيسة مصلحة التطوير واإلرشاد ؛

والولوج  التنافسية  مصلحة  رئيسة  العبا�سي،  السعدية  السيدة   -

إلى األسواق ؛

- السيدة غزالن إبن داوود، رئيسة مصلحة تنظيم املهن ؛

- السيد أحمد شوقي، رئيس مصلحة الترميز واألداء املتميز ؛

سفن  ومراقبة  تفتيش  مصلحة  رئيس  النعائم،  هللا  عبد  السيد   -

الصيد ؛

- السيد محمد عمير، رئيس مصلحة تفتيش ومراقبة الوحدات على 

اليابسة ؛

ومعالجة  دراسة  مصلحة  رئيس  السقوط،  الغني  عبد  السيد   -

املخالفات ؛

محاربة  تنسيق  مصلحة  رئيس  احمدان،  اللطيف  عبد  السيد   -

الصيد غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم ؛

- السيدة تورية الحمراوي، رئيسة مصلحة التتبع واملراقبة بواسطة 

املعلوميات ؛

- السيدة وداد نتيفي، رئيسة مصلحة مراقبة أنشطة سفن الصيد 

باألقمار االصطناعية ؛

- السيدة دالل عبيدة، رئيسة مصلحة استغالل ومعالجة وتحليل 

املعطيات الواردة عبر األقمار االصطناعية ؛

- السيد الحسين بوناب، رئيس مصلحة مراقبة اشتغال التجهيزات ؛

- السيد أحمد عبد الحق، رئيس مصلحة الدراسات وتوحيد املعايير 

وبرمجة التكوين ؛

واملراقبة  التكوين  برامج  مصلحة  رئيس  الغوزي،  محمد  السيد   -

البيداغوجية ؛
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- السيد الحسن ملوكي، رئيس مصلحة التتبع التقني للموارد وتنفيذ 

برامج التكوين ؛

- السيد سعيد معمو، رئيس مصلحة تقييد رجال البحر ؛

العمل  مراقبة  مصلحة  رئيس  الضميري،  الرحيم  عبد  السيد   -

البحري والتحقيقات البحرية ؛

- السيد محمد صبري، رئيس مصلحة تأطير تنظيمات املنتجين ؛

- السيد محمد دري�سي، رئيس مصلحة إنقاذ األرواح البشرية بالبحر ؛

مشاريع  تنفيذ  تتبع  مصلحة  رئيس  الدين،  عز  بلغازي  السيد   -

التعاون في مجال التكوين البحري ؛

واالمتحانات  التوظيف  مصلحة  رئيس  فرتات،  الدين  نور  السيد   -

املهنية ؛

والتكوين  الكفاءات  تدبير  مصلحة  رئيس  أوجغى،  ر�سى  السيد   -

املستمر للموظفين ؛

- السيد محمد قادة، رئيس مصلحة النظام التأديبي واملنازعات ؛

- السيد سيدي فريد اإلدري�سي، رئيس مصلحة املشتريات والصفقات ؛

- السيد املعطي أيت عدي، رئيس مصلحة البنايات والنقل ؛

- السيدة وداد مصلح، رئيسة مصلحة الصيانة واملمتلكات وإدارتها ؛

- السيدة سهام أوالد املبطول، رئيسة مصلحة امليزانية والبرمجة ؛

- السيد عبد العزيز األبيض، رئيس مصلحة املحاسبة ؛

- السيدة زهراء جييد، رئيسة مصلحة التتبع والتدبير املالي ؛

- السيدة سمية الكامل، رئيسة مصلحة النصوص التنظيمية وتتبع 

املعاهدات واالتفاقيات ؛

- السيدة لطيفة الحداد، رئيسة مصلحة الدراسات والتوثيق.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى اآلخرة  1442 )4 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)لشزير) لفالحة)و لصيد) لبحر3)و لتنمية) لقروية)و ملي1ه)و لغ1ب1ت)
 رقم) ). 35 )ص1در)في) )) ن)جم1دى) آلخرة))99  )9)فبر ير) )3))

بتفشيض) إل ض1ء.

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى 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

وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  أسماؤهم  التالية  األشخاص  إلى  يفوض 
على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
البشرية  املوارد  تدبير  بمجال  الخاصة  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق 
اإلنذار  وتوجيه  باستفسار  يتعلق  فيما  البحري وذلك  الصيد  بقطاع 
باستئناف العمل بالنسبة للموظفين التابعين لهم املتغيبين عن العمل 

بصفة غير مشروعة :

 ملفشض)إليهم):

بمندوبية  البحري  الصيد  مصلحة  رئيس  زمان،  يوسف  السيد   -
الصيد البحري بالناضور ؛

بمندوبية  البحر  رجال  مصلحة  رئيس  بروكش،  محمد  السيد   -
الصيد البحري بالناضور ؛

البحري  الصيد  صناعة  مصلحة  رئيس  القاسمي،  مراد  السيد   -
بمندوبية الصيد البحري بالناضور ؛

للصيد  الفرعية  للمندوبية  فرعي  مندوب  فرحات،  حميد  السيد   -
البحري برأس كبدانة ؛

- السيد رشيد اليحياوي، رئيس مصلحة الصيد البحري بمندوبية 
الصيد البحري بالحسيمة ؛

بمندوبية  البحر  رجال  مصلحة  رئيس  أقندوش،  محمد  السيد   -
الصيد البحري بالحسيمة ؛

- السيد عبد اإلله الصمدي، رئيس مصلحة رجال البحر بمندوبية 
الصيد البحري بالجبهة ؛
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- السيد عبد هللا الياسمي، رئيس مصلحة الصيد البحري بمندوبية 

الصيد البحري باملضيق ؛

- السيد عبد الرحيم غوات، رئيس مصلحة رجال البحر بمندوبية 

الصيد البحري باملضيق ؛

- السيد عبد الرحيم الشبلي، رئيس مصلحة سالمة املالحة والوقاية 

من التلوث بمندوبية الصيد البحري باملضيق ؛

البحري  الصيد  صناعة  مصلحة  رئيس  عاملي،  الحسين  السيد   -

بمندوبية الصيد البحري باملضيق ؛

البحري  الصيد  مصلحة  رئيس  أوجاعة،  الرحيم  عبد  السيد   -

بمندوبية الصيد البحري بطنجة ؛

بمندوبية  البحر  رجال  مصلحة  رئيس  تشيكرت،  حسام  السيد   -

الصيد البحري بطنجة ؛

من  والوقاية  املالحة  سالمة  مصلحة  رئيس  رداد،  نجيب  السيد   -

التلوث بمندوبية الصيد البحري بطنجة ؛

البحري  الصيد  صناعة  مصلحة  رئيس  امطيرف،  عمر  السيد   -

بمندوبية الصيد البحري بطنجة ؛

للصيد  الفرعية  للمندوبية  فرعي  مندوب  حمداني،  أدام  السيد   -

البحري بأصيلة ؛

- السيد إبراهيم طرشيق، رئيس مصلحة الصيد البحري بمندوبية 

الصيد البحري بالعرائش ؛

- السيدة عواطف حمادي، رئيسة مصلحة رجال البحر بمندوبية 

الصيد البحري بالعرائش ؛

العثماني، رئيس مصلحة سالمة املالحة والوقاية من  - السيد علي 

التلوث بمندوبية الصيد البحري بالعرائش ؛

البحري  الصيد  صناعة  مصلحة  رئيسة  شقور،  نورا  السيدة   -

بمندوبية الصيد البحري بالعرائش ؛

- السيد عمر سراج، رئيس مصلحة الصيد البحري بمندوبية الصيد 

البحري بالقنيطرة ؛

بمندوبية  البحر  رجال  مصلحة  رئيس  بالل،  العزيز  عبد  السيد   -

الصيد البحري بالقنيطرة ؛

- السيد إدريس حر�سي، رئيس مصلحة سالمة املالحة والوقاية من 

التلوث بمندوبية الصيد البحري بالقنيطرة ؛

- السيد رشيد بن حماد، مندوب فرعي للمندوبية الفرعية للصيد 

البحري بالرباط ؛

بمندوبية  البحري  الصيد  مصلحة  رئيس  املرواني،  حسن  السيد   -

الصيد البحري باملحمدية ؛

- السيد محمد أزماني، رئيس مصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد 

البحري باملحمدية ؛

من  والوقاية  املالحة  سالمة  مصلحة  رئيس  كمال،  محمد  السيد   -

التلوث بمندوبية الصيد البحري باملحمدية ؛

البحري  الصيد  صناعة  مصلحة  رئيسة  ازباخ،  رشيدة  السيدة   -

بمندوبية الصيد البحري باملحمدية ؛

بمندوبية  البحري  الصيد  مصلحة  رئيس  مكمول،  محمد  السيد   -

الصيد البحري بالدار البيضاء ؛

املالحة  سالمة  مصلحة  رئيس  حبيبنا،  الرحمان  عبد  السيد   -

والوقاية من التلوث بمندوبية الصيد البحري بالدار البيضاء ؛

البحري  الصيد  صناعة  مصلحة  رئيس  تبركة،  الدين  نور  السيد   -

بمندوبية الصيد البحري بالدار البيضاء ؛

- السيد املصطفى املامون، رئيس مصلحة الصيد البحري بمندوبية 

الصيد البحري بالجديدة ؛

- السيد خالد عراش، رئيس مصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد 

البحري بالجديدة ؛

- السيد عبد الواحد البقال، رئيس مصلحة سالمة املالحة والوقاية 

من التلوث بمندوبية الصيد البحري بالجديدة ؛

للصيد  الفرعية  للمندوبية  فرعي  مندوب  بوكنيفي،  حو  السيد   -

البحري بالوالدية ؛

بمندوبية  البحري  الصيد  مصلحة  رئيس  بويمجان،  علي  السيد   -

الصيد البحري بآسفي ؛

بمندوبية  البحر  رجال  مصلحة  رئيس  الخماري،  سمير  السيد   -

الصيد البحري بآسفي ؛

من  والوقاية  املالحة  سالمة  مصلحة  رئيس  بهلول،  أحمد  السيد   -

التلوث بمندوبية الصيد البحري بآسفي ؛

البحري  الصيد  صناعة  مصلحة  رئيس  خيضر،  حسن  السيد   -

بمندوبية الصيد البحري بآسفي ؛

- السيد موالي إسماعيل اسباعي، مندوب فرعي للمندوبية الفرعية 

للصيد البحري بالصويرة القديمة  ؛

- السيدة فاطمة خويتي، رئيسة مصلحة الصيد البحري بمندوبية 

الصيد البحري بالصويرة ؛
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- السيد موحى مسكور، رئيس مصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد 

البحري بالصويرة ؛

املالحة  سالمة  مصلحة  رئيس  البطمي،  الكبير  محمد  السيد   -

والوقاية من التلوث بمندوبية الصيد البحري بالصويرة ؛

الصيد  مصلحة  رئيس  الحبيب،  بن  العزيز  عبد  موالي  السيد   -

البحري بمندوبية الصيد البحري بأكادير ؛

- السيد عبد العزيز بنحامدة، رئيس مصلحة رجال البحر بمندوبية 

الصيد البحري بأكادير ؛

من  والوقاية  املالحة  سالمة  مصلحة  رئيس  ك�سى،  رشيد  السيد   -

التلوث بمندوبية الصيد البحري بأكادير ؛

البحري  الصيد  صناعة  مصلحة  رئيس  رفيق،  حسن  السيد   -

بمندوبية الصيد البحري بأكادير ؛

الفرعية  للمندوبية  فرعي  مندوب  الوصيف،  املجيد  عبد  السيد   -

للصيد البحري بإيمسوان ؛

- السيد الحو حرود، رئيس مصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد 

البحري بسيدي إفني ؛

- السيد عمار  بوشروض، رئيس مصلحة سالمة املالحة والوقاية من 

التلوث بمندوبية الصيد البحري بسيدي إفني ؛

- السيد الحسين أوغزيف، رئيس مصلحة الصيد البحري بمندوبية 

الصيد البحري بطانطان ؛

- السيدة فاطمة الزهري، رئيسة مصلحة الصيد البحري بمندوبية 

الصيد البحري بالعيون ؛

بمندوبية  البحر  رجال  مصلحة  رئيس  طو�سي،  هللا  عبد  السيد   -

الصيد البحري بالعيون ؛

البحري  الصيد  صناعة  مصلحة  رئيس  شوقري،  كريم  السيد   -

بمندوبية الصيد البحري بالعيون ؛

للصيد  الفرعية  للمندوبية  فرعي  مندوب  حان،  حمدي  السيد   -

البحري بطرفاية ؛

- السيد عثمان فتح هللا، مندوب فرعي للمندوبية الفرعية للصيد 

البحري بسيدي الغازي ؛

- السيد سيدي العلوي، رئيس مصلحة سالمة املالحة والوقاية من 

التلوث بمندوبية الصيد البحري بالداخلة ؛

للصيد  الفرعية  للمندوبية  فرعي  مندوب  باجا،  ياسير  السيد   -

البحري بأعريش ؛

الفرعية  للمندوبية  فرعي  مندوب  الشافقي،  الدين  نور  السيد   -
للصيد البحري بفم البير ؛

- السيد محمد رمضان الرضاع، مندوب فرعي للمندوبية الفرعية 
للصيد البحري ببونطاشيكا ؛

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى اآلخرة  1442 )4 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)لشزير) لفالحة)و لصيد) لبحر3)و لتنمية) لقروية)و ملي1ه)و لغ1ب1ت)
رقم) ).)89)ص1در)في)6 ) ن)وعب1ن))99  )3)) 1رس) )3)) 

بتفشيض) إل ض1ء)و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 
)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

للفالحة  اإلقليمي  املدير  السرغيني،  صالح  السيد  إلى  يفوض 
بفجيج، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح 
التابعة للمديرية اإلقليمية للفالحة بفجيج ما عدا املراسيم والقرارات 

التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات  على  املصادقة  السرغيني  صالح  السيد  إلى  يفوض 
وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -
5.000.000 درهم ؛
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يفوق  مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)لشزير) لفالحة)و لصيد) لبحر3)و لتنمية) لقروية)و ملي1ه)و لغ1ب1ت)
رقم) ).369 )ص1در)في)6 ) ن)وعب1ن))99  )3)) 1رس) )3)) 

بتفشيض) إل ض1ء.

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 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )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 ضياء املرابط، رئيسة املركز الجهوي  للتلقيح 
الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  بالنيابة،  الجمعة  بعين  االصطناعي 
األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
داخل  بمأموريات  للقيام  املركز  لنفس  التابعين  للموظفين  الصادرة 

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)لشزير) لفالحة)و لصيد) لبحر3)و لتنمية) لقروية)و ملي1ه)و لغ1ب1ت)

رقم) ).365 )ص1در)في)6 ) ن)وعب1ن))99  )3)) 1رس) )3)) 

بتفشيض) إل ض1ء)و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

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 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)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 ضياء املرابط، رئيسة املركز الجهوي  للتلقيح 

االصطناعي بعين الجمعة بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 

على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 

جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املركز ما عدا املراسيم 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة ضياء املرابط املصادقة على الصفقات وفسخها 

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

700.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 300.000 

درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 250.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قر ر)لشزير) لفالحة)و لصيد) لبحر3)و لتنمية) لقروية)و ملي1ه)و لغ1ب1ت)
أبريل) )3))  ((3(   99( ر ض1ن) (7 في) ص1در) رقم) ).)36 )

بتفشيض) إل ض1ء)و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

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 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)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

التأهيل  بمركز  املكلف  أفقير،  الحكيم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

الفالحي ببوشطاط بوجدة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق 

والقرارات  املراسيم  عدا  ما  املركز  لنفس  التابعة  باملصالح  املتعلقة 

التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات  على  املصادقة  أفقير  الحكيم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

400.000 درهم ؛

يفوق  مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

250.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 250.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)لشزير) لفالحة)و لصيد) لبحر3)و لتنمية) لقروية)و ملي1ه)و لغ1ب1ت)
أبريل) )3))  ((3(   99( ر ض1ن) (7 في) ص1در) رقم) ).366 )

بتفشيض) إل ض1ء.

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 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )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

التأهيل  بمركز  املكلف  أفقير،  الحكيم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

الفالحي ببوشطاط بوجدة، اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد 

الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

للموظفين التابعين لنفس املركز للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)لشزير) لفالحة)و لصيد) لبحر3)و لتنمية) لقروية)و ملي1ه)و لغ1ب1ت)
أبريل) )3))  ((3(   99( ر ض1ن) (7 في) ص1در) رقم) ).386 )

بتفشيض) إل ض1ء)و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

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 ؛
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1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)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

للفالحة  اإلقليمي  املدير  الشبوكي،  هشام  السيد  إلى  يفوض 

الفالحة  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة،  بالدار البيضاء 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق 

املتعلقة باملصالح التابعة للمديرية اإلقليمية للفالحة بالدار البيضاء 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات  على  املصادقة  الشبوكي  هشام  السيد  إلى  يفوض 

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

5.000.000 درهم ؛

يفوق  مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)لشزير) لفالحة)و لصيد) لبحر3)و لتنمية) لقروية)و ملي1ه)و لغ1ب1ت)
أبريل) )3))  ((3(   99( ر ض1ن) (7 في) ص1در) رقم) ).387 )

بتفشيض) إل ض1ء.

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

للفالحة اإلقليمي  املدير  الشبوكي،  هشام  السيد  إلى   يفوض 
والصيد  الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  بالنيابة،  البيضاء  بالدار 
الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
للموظفين التابعين للمديرية اإلقليمية للفالحة بالدار البيضاء للقيام 

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد هشام الشبوكي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 
ليلى جمال الدين، املتصرفة من الدرجة األولى.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 99( رجب) 8 ) ن) في) ص1در) رقم) ).969) لشزير) لصحة)  قـــر ر)
في 9 .689)) لص1در) رقم) بتغيير) لقر ر)  ))) 1رس) )3)()
بتفشيض) إل ض1ء) ()(3 9 أكتشبر) ( 3( صفر) 99     ) ن)

و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

وزير الصحة،

 بعد االطالع على القرار رقم 3689.19 الصادر في 11 من صفر 1441
الصفقات على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييره ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 
)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 3689.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

» لجدو9) مللحق

 لنش ب ملفشض)إليهم الختص1ص) لتر بي

 جهة

 درعة -

تافياللت

........................................................................................جهة درعة - تافياللت

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

........................................................................................إقليم ورزازات

إقليم ميدلت
........................................................................................

—....................................

........................................................................................إقليم تنغير

إقليم زاكورة

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

املركز  مدير  الساهيد،  موالي  السيد 

االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 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.

 99( رجب) 8 ) ن) في) ص1در) رقم) ).335 ) لشزير) لصحة)  قـــر ر)

في 9 .999)) لص1در) رقم) بتغيير) لقر ر)  ))) 1رس) )3)()

بتفشيض) إل ض1ء) ()(3 9 أكتشبر) ( 3( صفر) 99     ) ن)

و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

وزير الصحة،

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

الصفقات على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

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

» لجدو9) مللحق

 لنش ب ملفشض)إليهم الختص1ص) لتر بي

 جهة

 الدار البيضاء -

سطات

 جهة الدار البيضاء -

سطات

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

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

عمالة مقاطعات 

 الفداء - 

مرس السلطان

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

عمالة مقاطعات عين 

السبع - الحي املحمدي

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

املركز  مدير  حمو،  آيت  محمد  السيد 

عين  مقاطعات  بعمالة  االستشفائي 

السبع - الحي املحمدي 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.

 99( رجب) 8)) ن) في) ص1در) رقم) ).397 ) لشزير) لصحة)  قـــر ر)

في 9 .)68)) لص1در) رقم) بتغيير) لقر ر)  )) ) 1رس) )3)()

بتفشيض) إل ض1ء) ()(3 9 أكتشبر) ( 3( صفر) 99     ) ن)

و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

وزير الصحة،

 بعد االطالع على القرار رقم 3682.19 الصادر في 11 من صفر 1441

الصفقات على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 3682.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :
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» لجدو9) مللحق

 لنش ب ملفشض)إليهم الختص1ص) لتر بي

 جهة

 سوس -

ماسة

.........................................................................................جهة سوس - ماسة

 عمالة أكادير -

إداوتنان

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

قطب .................................... رئيسة  مرزاق،  إلهام  السيدة 

االستشفائي  باملركز  اإلدارية  الشؤون 

الجهوي بأكادير.

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

.........................................................................................إقليم تارودانت

.........................................................................................إقليم تيزنيت

رئيسة قطب .................................... بنميمون،  السيدة عائشة 

االستشفائي  باملركز  اإلدارية  الشؤون 

اإلقليمي بتيزنيت.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رجب 1442 )12 مارس 2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 99( وعب1ن) 6 ) ن) في) ص1در) رقم) ).367 ) لشزير) لصحة)  قـــر ر)

في 9 .678)) لص1در) رقم) بتغيير) لقر ر)  )3)) 1رس) )3)()

بتفشيض) إل ض1ء) ()(3 9 أكتشبر) ( 3( صفر) 99     ) ن)

و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

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 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

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

» لجدو9) مللحق

 لنش ب ملفشض)إليهم الختص1ص) لتر بي

جهة

 الرباط - 

 سال -

القنيطرة

 جهة الرباط - 

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

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

...........................................................................عمالة سال

 عمالة الصخيرات -

تمارة

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

املركز  مدير  بوطيب،  عالء  السيد 

- الصخيرات  بعمالة   االستشفائي 

تمارة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 99( وعب1ن) 6 ) ن) في) ص1در) رقم) ).368 ) لشزير) لصحة)  قـــر ر)
في 9 .7)7)) لص1در) رقم) بتغيير) لقر ر)  )3)) 1رس) )3)()
بتفشيض) إل ض1ء) ()(3 9 أكتشبر) ( 3( صفر) 99     ) ن)

و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

وزير الصحة،
 بعد االطالع على القرار رقم 3727.19 الصادر في 11 من صفر 1441
الصفقات على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2019 أكتوبر   10( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 
)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :
املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 
رقم 3727.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

» لجدو9) مللحق

 لنش ب ملفشض)إليهم الختص1ص) لتر بي

 جهة

 بني مالل -

خنيفرة

جهة

 بني مالل -

خنيفرة

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

إقليم

بني مالل

السيد عبد اللطيف العرو�سي، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم بني مالل بالنيابة.

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

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 99( وعب1ن) 6 ) ن) في) ص1در) رقم) ).398 ) لشزير) لصحة)  قـــر ر)

في رقم) ).59) لص1در) بتتميم) لقر ر)  )3)) 1رس) )3)()

7)) ن)ربيع) ألو9))99  )) )نشفمبر)3)3)()بتفشيض) إل ض1ء)

و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

وزير الصحة،

ربيع من   27 في  الصادر   59.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2020 نوفمبر   13(  1442 األول 

الصفقات ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرار من  والرابعة  والثالثة  األولى  املواد  التالي  النحو  على   تتمم 

1442 األول  ربيع  من   27 بتاريخ   59.21 رقم  أعاله  إليه   املشار 

)13 نوفمبر 2020( :

التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  مدير  إلى  يفوض   - األولى.  »املادة 

بالنيابة املعهد  لنفس  العام  والكاتب  للرباط  الصحة   »وتقنيات 

»كنائب عنه وإلى مدير ملحقة القنيطرة املشار إليهم في الجدول امللحق 

»بهذا القرار اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة ............................. 

»ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.«

التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  إلى مدير  يفوض   - الثالثة.  »املادة 

»وتقنيات الصحة للرباط وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا 

»القرار اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصحة .............................. 

»باالعتمادات املذكورة.«

للمهن  العالي  املعهد  مدير  إلى  كذلك  يفوض   - الرابعة.  »املادة 

 »التمريضية وتقنيات الصحة للرباط وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول

املعهد  لفائدة  املبرمة  الصفقات  على  املصادقة  القرار  بهذا  »امللحق 

1.000.000 درهم  »املذكور وملحقته ......................... وذلك في حدود 

»وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة 

»املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.«

» لجدو9) مللحق

 لنش ب ملفشض)إليهم سم) ملعهد

للمهن  العالي  املعهد 

وتقنيات  التمريضية 

الصحة للرباط

باملعهد ......................................... العام  الكاتب  الحنفي،  عزيز  السيد 

الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي 

للرباط بالنيابة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 99( وعب1ن) ))) ن) في) ص1در) رقم) ).397 ) لشزير) لصحة)  قر ر)
في) 3).95)) لص1در) رقم) بتغيير) لقر ر) أبريل) )3)() (5(
بتفشيض) إل ض1ء) ()(3 9 أكتشبر) ( 3( صفر) 99     ) ن)

و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم 395.20 الصادر في 11 من صفر 1441 
2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات كما  )10 أكتوبر 

وقع تغييره وتتميمه ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 
)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 
رقم 395.20 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

» لجدو9) مللحق

 لنش ب ملفشض)إليهم سم) ملعهد

املعهد العالي للمهن التمريضية 

وتقنيات الصحة لوجدة

الكاتب ............................................... أحمد،  بن  النبي  عبد  السيد 

العام باملعهد العالي للمهن التمريضية 

وتقنيات الصحة لوجدة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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 99( وعب1ن) ))) ن) في) ص1در) رقم) ).399 ) لشزير) لصحة)  قـــر ر)
في) رقم) ).9))) لص1در) بتغيير) لقر ر) أبريل) )3)() (5(
7)) ن)ربيع) ألو9))99  )) )نشفمبر)3)3)()بتفشيض) إل ض1ء)

و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

وزير الصحة،

ربيع من   27 في  الصادر   334.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2020 نوفمبر   13(  1442 األول 

الصفقات ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 334.21 بتاريخ 27 من ربيع األول 1442 )13 نوفمبر 2020( :

» لجدو9) مللحق

 لنش ب ملفشض)إليهم سم) ملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

ملراكش

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

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

الصويرة  ملحقة  مدير  شويخ،  جواد  السيد 

التابعة للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

الصحة ملراكش.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

  99( ر ض1ن) (( في) ص1در) رقم) ).398 ) لشزير) لصحة) قر ر)
)5 )أبريل) )3)()بتغيير)وتتميم) لقر ر)رقم)9 .)97)) لص1در)
في)  ) ن)صفر) 99  )3 )أكتشبر)9 3)()بتفشيض) إل ض1ء.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم 3972.19 الصادر في 11 من صفر 1441 

)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.947 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على  ويتمم  يغير 

أعاله رقم 3972.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

» لجدو9) مللحق

 لنش ب ملفشض)إليهم الختص1ص) لتر بي

 جهة طنجة -

 تطوان -

الحسيمة

 جهة طنجة -

تطوان - الحسيمة
...............................................................................................

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

 عمالة املضيق -

الفنيدق
...............................................................................................

إقليم تطوان
–...........................................

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

 إقليم الفحص -

أنجرة
...............................................................................................

إقليم العرائش

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

السيد امبارك الرافيعي، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي بالعرائش.
...........................................

إقليم الحسيمة
....................................................–

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

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

إقليم وزان

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

املركز  مدير  واقاس،  هشام  السيد 

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

جهة الشرق

...............................................................................................جهة الشرق

 عمالة وجدة -

أنجاد

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

املركز  مدير  الكاسمي،  منير  السيد 

 االستشفائي الجهوي بعمالة وجدة -

أنجاد بالنيابة.

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

...............................................................................................إقليم الناضور

إقليم الدريوش
–...........................................

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

...............................................................................................إقليم جرادة

...............................................................................................إقليم بركان

إقليم تاوريرت

....................................................–

 السيدة وفاء زكريط، مديرة املركز

بتاوريرت  اإلقليمي  االستشفائي 

بالنيابة.

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

...............................................................................................
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 جهة فاس -
مكناس

 جهة فاس -
مكناس

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

عمالة فاس

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

مدير احموتن،  رشيد   السيد 
املركز االستشفائي الجهوي بعمالة 

فاس.
...........................................

عمالة مكناس

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

السيد رشيد تكروت، مدير املركز 
االستشفائي بعمالة مكناس.

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

...............................................................................................إقليم الحاجب

إقليم إفران

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

–...........................................

إقليم موالي 
يعقوب

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

إقليم صفرو

حماموش،  النعيم  عبد  السيد 
بإقليم   الصحة  وزارة  مندوب 

صفرو بالنيابة.
...........................................

املركز  مدير  لطفي،  عمر  السيد 
االستشفائي اإلقليمي بصفرو.

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

................................................................................................إقليم بوملان

إقليم تاونات

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

املركز  مدير  الحسني،  محمد  السيد 
االستشفائي اإلقليمي بتاونات بالنيابة.

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

................................................................................................إقليم تازة

 جهة بني مالل -

خنيفرة

 جهة بني مالل -

خنيفرة
...............................................................................................

إقليم بني مالل

السيد عبد اللطيف لعرو�سي، مندوب 

وزارة الصحة بإقليم بني مالل بالنيابة.
...........................................

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

...............................................................................................إقليم أزيالل

إقليم الفقيه بن 

صالح
...............................................................................................

إقليم خنيفرة

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

مدير شنخير،  إسماعيل   السيد 

املركز االستشفائي اإلقليمي بخنيفرة.
...........................................

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

جهة الرباط - 

سال - القنيطرة

جهة الرباط - سال - 

القنيطرة
....................................................–

عمالة الرباط

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

املركز  مدير  اليوسفي،  لحسن  السيد 

االستشفائي الجهوي بالرباط بالنيابة.
...........................................

عمالة سال

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

مديرة  شويدة،  نعيمة  السيدة 

سال  بعمالة  االستشفائي  املركز 

بالنيابة.

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

 عمالة الصخيرات -

تمارة

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

املركز  مدير  بوطيب،  عالء  السيد 

- الصخيرات  بعمالة   االستشفائي 

تمارة.

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

إقليم القنيطرة

السيد رضوان عبد املومن، مندوب 

القنيطرة  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

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

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

...............................................................................................إقليم الخيمسات

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

إقليم سيدي 

سليمان

مندوبة  مواديلي،  خديجة  السيدة 

سليمان  سيدي  بإقليم  الصحة  وزارة 

بالنيابة.

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

السيد شكري املنجرة، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان.
...........................................
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جهة

 الدار البيضاء -

سطات.

جهة

 الدار البيضاء -

سطات

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

 عمالة مقاطعات

 الدار البيضاء-

أنفا

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

 عمالة مقاطعات

الفداء-مرس 

السلطان

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

عمالة مقاطعات 

 عين السبع -

الحي املحمدي

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

مدير  حمو،  آيت  محمد  السيد 

عين  بعمالة  االستشفائي  املركز 

السبع-الحي املحمدي.

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

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

............................................................................................عمالة املحمدية

...........................................–إقليم الجديدة

املركز  مدير  لخليط،  كريم  السيد 

االستشفائي اإلقليمي بالجديدة بالنيابة.
...........................................

...............................................................................................إقليم النواصر

...............................................................................................إقليم مديونة

إقليم

بنسليمان

السيد مصطفى فاريح، مندوب وزارة 

الصحة بإقليم بنسليمان بالنيابة.
...........................................

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

...............................................................................................إقليم برشيد

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

إقليم

سيدي بنور

السيد عبد العظيم رمح، مندوب وزارة 

الصحة بإقليم سيدي بنور بالنيابة.
...........................................

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

جهة

 مراكش -

آسفي.

جهة

مراكش - آسفي
...............................................................................................

عمالة مراكش

السيد عبد الحكيم مستعيد، مندوب 

وزارة الصحة بعمالة مراكش.
...........................................

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

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

...............................................................................................إقليم الصويرة

إقليم الرحامنة

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

املركز  مديرة  الصقر،  لطيفة  السيدة 

االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة بالنيابة.
...........................................

إقليم

آسفي

السيد جبار مرتدى، مندوب وزارة 

الصحة بإقليم آسفي بالنيابة.
...........................................

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

إقليم اليوسفية
....................................................–

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

جهة درعة - 

تافياللت

 جهة درعة  -

تافياللت.
....................................................–

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

...............................................................................................إقليم ورزازات

إقليم ميدلت

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

املركز  مدير  حسني،  خالد  السيد 

االستشفائي اإلقليمي بميدلت.
...........................................

إقليم تنغير

مندوب  الطيب،  مصطفى  السيد 

وزارة الصحة بإقليم تنغير بالنيابة.
...........................................

املركز  مدير  هناينة،  نبيل  السيد 

االستشفائي اإلقليمي بتنغير بالنيابة.
...........................................

إقليم زاكورة

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

املركز  مدير  الساهيد،  موالي  السيد 

االستشفائي اإلقليمي بزاكورة بالنيابة.
...........................................

جهة 

سوس- ماسة

 جهة سوس -

ماسة
...............................................................................................

 عمالة أكادير -

إداوتنان

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

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

رئيسة  مرزاق،  إلهام  السيدة 

قطب الشؤون اإلدارية باملركز 

االستشفائي الجهوي بأكادير.

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

...............................................................................................إقليم تارودانت

...............................................................................................إقليم تيزنيت

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

بنميمون،  عائشة  السيدة 

رئيسة قطب الشؤون اإلدارية 

اإلقليمي  االستشفائي  باملركز 

بتيزنيت.

إقليم طاطا

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

السيد مصطفى األزرق، مدير املركز 

االستشفائي اإلقليمي بطاطا بالنيابة.
...........................................

 - كلميم  جهة 

واد نون.

 جهة كلميم - 

واد نون
...............................................................................................

إقليم كلميم

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

املركز  مدير  أوسير،  إبراهيم  السيد 

االستشفائي الجهوي بكلميم بالنيابة.
...........................................

......................................................................................................................
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 جهة العيون -

الساقية 

الحمراء

 جهة العيون -

الساقية الحمراء
...............................................................................................

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

- الداخلة   جهة 

وادي الذهب

 جهة الداخلة -

وادي الذهب
...............................................................................................

إقليم وادي الذهب

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

مدير  مستمسك،  إبراهيم  السيد 

بوادي  الجهوي  االستشفائي  املركز 

الذهب بالنيابة.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

و لبحث) و لتعليم) لع1لي) و لتكشين) ملنهي) لشزير) لتربية) لشطنية) قـــر ر)

  لعلمي،) لن1طق) لرسمي)ب1سم) لحكش ة)رقم) ).388 )ص1در)في

 )) ن)رجب))99  )5) 1رس) )3)()بتفشيض) إل ض1ء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

 1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

العمومية للوظيفة  العام  األسا�سي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24( 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 75 املكرر منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 )10 ماي 2000(

بشأن   12.81 رقم  القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  بتحديد 

املحلية  والجماعات  الدولة  وأعوان  موظفي  رواتب  من  االقتطاعات 

املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة 4 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع األول 1414

الذين  للموظفين  تعويض  منح  شروط  بتحديد   )1993 سبتمبر   8(

يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين املستمر واستكمال الخبرة 

املنظمة لفائدة األطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ؛

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 ؛

1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

ملهن  الجهوي  املركز  مدير  شتواني،  أحمد  السيد  إلى  يفـوض 

التربية والتكوين لجهة الشرق، في حدود اختصاصه الترابي، اإلمضاء 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  عن  نيابة  أو التأشير 

العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة على ما يلي :

1 - الوثائق والتصرفات اإلدارية :

ملهن  الجهوي  املركز  لخريجي  املسلمة  الوطنية  املهنية  الشواهد   -

التربية والتكوين ؛

والتكوين التربية  ملهن  الجهوي  باملركز  املتعلقة  اإلدارية  الوثائق   - 

بما في ذلك شواهد النجاح في املباريات واالمتحانات التي ينظمها 

املركز  ؛

الجهوي  باملركز  العاملين  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -

ملهن التربية والتكوين للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

وتنشيط  بتأطير  يكلفون  الذين  للموظفين  التعويض  بيانات   -

لفائدة  املنظمة  الخبرة  واستكمال  املستمر  التكوين  تداريب  

األطر التابعة لقطاع التربية الوطنية وكذا بيانات التعويض عن 

ساعات العمل اإلضافية ؛

-الترخيص للموظفين للمشاركة في امتحانات الكفاءة املهنية ؛

- تسليم شهادة العمل.

2 - الترقية في الرتبة :

البطاقة  للموظف وتوقيع  املنهي  بالتقييم السنوي لألداء  القيام   -

الفردية للتنقيط.
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3 - الرخص اإلدارية والرخص ألسباب صحية :

- القيام باملراقبة الطبية واإلدارية لرخصة املرض قصيرة األمد ؛

مدتها  رخصة  من  الحامل  املوظفة  استفادة  مقرر  توقيع   -

14 أسبوعا ؛

- توقيع الرخصة االستثنائية ألسباب عائلية أو خطيرة ؛

- توقيع الرخصة السنوية.

4 - االقتطاع من الراتب :

العمل  بالنسبة للموظف الذي تغيب عن  الراتب  - االقتطاع من 
حول  كتابي  استفسار  توجيه  بعد  وذلك  مشروعة  غير  بصفة 

أسباب تغيبه.

5 - ترك الوظيفة :

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف الذي تعمد االنقطاع 

مضمونة  رسالة  بواسطة  وذلك  قانوني  مبرر  بدون  العمل  عن 

الوصول بإشعار بالتسلم ؛

- إيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة والذي لم يستأنف 

أم  اإلنذار  برسالة  توصل  سواء  أيام   7 أجل  انصرام  بعد  عمله 

تعذر تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

و لبحث) و لتعليم) لع1لي) و لتكشين) ملنهي) لشزير) لتربية) لشطنية) قـــر ر)

  لعلمي،) لن1طق) لرسمي)ب1سم) لحكش ة)رقم) ).389 )ص1در)في

 )) ن)رجب))99  )5) 1رس) )3)()بتفشيض) إل ض1ء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

 1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

العمومية للوظيفة  العام  األسا�سي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24( 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 75 املكرر منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 )10 ماي 2000(

بشأن   12.81 رقم  القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  بتحديد 

املحلية  والجماعات  الدولة  وأعوان  موظفي  رواتب  من  االقتطاعات 

املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة 4 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع األول 1414

الذين  للموظفين  تعويض  منح  شروط  بتحديد   )1993 سبتمبر   8(

يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين املستمر واستكمال الخبرة 

املنظمة لفائدة األطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ؛

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 ؛

1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

ملهن  الجهوي  املركز  مدير  شوقي،  الجليل  عبد  السيد  إلى  يفـوض 

التربية والتكوين لجهة كلميم - واد نون، في حدود اختصاصه الترابي، 

املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء 

والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة على 

ما يلي :

1 - الوثائق والتصرفات اإلدارية :

ملهن  الجهوي  املركز  لخريجي  املسلمة  الوطنية  املهنية  الشواهد   -

التربية والتكوين ؛

والتكوين التربية  ملهن  الجهوي  باملركز  املتعلقة  اإلدارية  الوثائق   - 

بما في ذلك شواهد النجاح في املباريات واالمتحانات التي ينظمها 

املركز ؛

الجهوي  باملركز  العاملين  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -

ملهن التربية والتكوين للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛
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وتنشيط  بتأطير  يكلفون  الذين  للموظفين  التعويض  بيانات   -

لفائدة  املنظمة  الخبرة  واستكمال  املستمر  التكوين  تداريب  

األطر التابعة لقطاع التربية الوطنية وكذا بيانات التعويض عن 

ساعات العمل اإلضافية ؛

-الترخيص للموظفين للمشاركة في امتحانات الكفاءة املهنية ؛

- تسليم شهادة العمل.

2 - الترقية في الرتبة :

البطاقة  للموظف وتوقيع  املنهي  بالتقييم السنوي لألداء  القيام   -

الفردية للتنقيط.

3 - الرخص اإلدارية والرخص ألسباب صحية :

- القيام باملراقبة الطبية واإلدارية لرخصة املرض قصيرة األمد ؛

مدتها رخصة  من  الحامل  املوظفة  استفادة  مقرر  توقيع   - 

14 أسبوعا ؛

- توقيع الرخصة االستثنائية ألسباب عائلية أو خطيرة ؛

- توقيع الرخصة السنوية.

4 - االقتطاع من الراتب :

العمل  بالنسبة للموظف الذي تغيب عن  الراتب  - االقتطاع من 

حول  كتابي  استفسار  توجيه  بعد  وذلك  مشروعة  غير  بصفة 

أسباب تغيبه.

5 - ترك الوظيفة :

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف الذي تعمد االنقطاع 

مضمونة  رسالة  بواسطة  وذلك  قانوني  مبرر  بدون  العمل  عن 

الوصول بإشعار بالتسلم ؛

- إيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة والذي لم يستأنف 

أم  اإلنذار  برسالة  توصل  سواء  أيام   7 أجل  انصرام  بعد  عمله 

تعذر تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

و لبحث) و لتعليم) لع1لي) و لتكشين) ملنهي) لشزير) لتربية) لشطنية) قـــر ر)

  لعلمي،) لن1طق) لرسمي)ب1سم) لحكش ة)رقم) ).393 )ص1در)في

 )) ن)رجب))99  )5) 1رس) )3)()بتفشيض) إل ض1ء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

 1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

العمومية للوظيفة  العام  األسا�سي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24( 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 75 املكرر منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 )10 ماي 2000(

بشأن   12.81 رقم  القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  بتحديد 

املحلية  والجماعات  الدولة  وأعوان  موظفي  رواتب  من  االقتطاعات 

املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة 4 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع األول 1414

الذين  للموظفين  تعويض  منح  شروط  بتحديد   )1993 سبتمبر   8(

يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين املستمر واستكمال الخبرة 

املنظمة لفائدة األطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ؛

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 ؛

1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد محمد ميمس، مدير املركز الجهوي ملهن التربية 

والتكوين لجهة سوس - ماسة، في حدود اختصاصه الترابي، اإلمضاء 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو 

العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة على ما يلي :
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1 - الوثائق والتصرفات اإلدارية :

ملهن  الجهوي  املركز  لخريجي  املسلمة  الوطنية  املهنية  الشواهد   -
التربية والتكوين ؛

والتكوين التربية  ملهن  الجهوي  باملركز  املتعلقة  اإلدارية  الوثائق   - 
بما في ذلك شواهد النجاح في املباريات واالمتحانات التي ينظمها 

املركز  ؛

الجهوي  باملركز  العاملين  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر   -
ملهن التربية والتكوين للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

وتنشيط  بتأطير  يكلفون  الذين  للموظفين  التعويض  بيانات   -
لفائدة  املنظمة  الخبرة  واستكمال  املستمر  التكوين  تداريب  
األطر التابعة لقطاع التربية الوطنية وكذا بيانات التعويض عن 

ساعات العمل اإلضافية ؛

-الترخيص للموظفين للمشاركة في امتحانات الكفاءة املهنية ؛

- تسليم شهادة العمل.

2 - الترقية في الرتبة :

البطاقة  للموظف وتوقيع  املنهي  بالتقييم السنوي لألداء  القيام   -
الفردية للتنقيط.

3 - الرخص اإلدارية والرخص ألسباب صحية :

- القيام باملراقبة الطبية واإلدارية لرخصة املرض قصيرة األمد ؛

مدتها رخصة  من  الحامل  املوظفة  استفادة  مقرر  توقيع   - 
14 أسبوعا ؛

- توقيع الرخصة االستثنائية ألسباب عائلية أو خطيرة ؛

- توقيع الرخصة السنوية.

4 - االقتطاع من الراتب :

العمل  بالنسبة للموظف الذي تغيب عن  الراتب  - االقتطاع من 
حول  كتابي  استفسار  توجيه  بعد  وذلك  مشروعة  غير  بصفة 

أسباب تغيبه.

5 - ترك الوظيفة :

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف الذي تعمد االنقطاع 
مضمونة  رسالة  بواسطة  وذلك  قانوني  مبرر  بدون  العمل  عن 

الوصول بإشعار بالتسلم ؛

- إيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة والذي لم يستأنف 
أم  اإلنذار  برسالة  توصل  سواء  أيام   7 أجل  انصرام  بعد  عمله 

تعذر تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

و لبحث) و لتعليم) لع1لي) و لتكشين) ملنهي) لشزير) لتربية) لشطنية) قـــر ر)

  لعلمي،) لن1طق) لرسمي)ب1سم) لحكش ة)رقم) ). 39 )ص1در)في

 )) ن)رجب))99  )5) 1رس) )3)()بتفشيض) إل ض1ء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 
العمومية للوظيفة  العام  األسا�سي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24( 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 75 املكرر منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 )10 ماي 2000(

بشأن   12.81 رقم  القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  بتحديد 

املحلية  والجماعات  الدولة  وأعوان  موظفي  رواتب  من  االقتطاعات 

املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة 4 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع األول 1414
الذين  للموظفين  تعويض  منح  شروط  بتحديد   )1993 سبتمبر   8(
يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين املستمر واستكمال الخبرة 

املنظمة لفائدة األطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ؛

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 ؛

1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد زايد بن يدير، مدير املركز الجهوي ملهن التربية 

الترابي،  اختصاصه  حدود  في  تافياللت،   - درعة  لجهة  والتكوين 

املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء 

والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة على 

ما يلي :
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1 - الوثائق والتصرفات اإلدارية :

ملهن  الجهوي  املركز  لخريجي  املسلمة  الوطنية  املهنية  الشواهد   -
التربية والتكوين ؛

والتكوين التربية  ملهن  الجهوي  باملركز  املتعلقة  اإلدارية  الوثائق   - 
بما في ذلك شواهد النجاح في املباريات واالمتحانات التي ينظمها 

املركز  ؛

- األوامر الصادرة للموظفين واألعوان العاملين باملركز الجهوي ملهن 
التربية والتكوين للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- بيانات التعويض للموظفين الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب  
التكوين املستمر واستكمال الخبرة املنظمة لفائدة األطر التابعة 
لقطاع التربية الوطنية وكذا بيانات التعويض عن ساعات العمل 

اإلضافية ؛

-الترخيص للموظفين للمشاركة في امتحانات الكفاءة املهنية ؛

- تسليم شهادة العمل.

2 - الترقية في الرتبة :

البطاقة  وتوقيع  للموظف  املنهي  لألداء  السنوي  بالتقييم  القيام   -
الفردية للتنقيط.

3 - الرخص اإلدارية والرخص ألسباب صحية :

- القيام باملراقبة الطبية واإلدارية لرخصة املرض قصيرة األمد ؛

مدتها رخصة  من  الحامل  املوظفة  استفادة  مقرر  توقيع   - 
14 أسبوعا ؛

- توقيع الرخصة االستثنائية ألسباب عائلية أو خطيرة ؛

- توقيع الرخصة السنوية.

4 - االقتطاع من الراتب :

العمل  عن  تغيب  الذي  للموظف  بالنسبة  الراتب  من  االقتطاع   -
حول  كتابي  استفسار  توجيه  بعد  وذلك  مشروعة  غير  بصفة 

أسباب تغيبه.

5 - ترك الوظيفة :

االنقطاع  تعمد  الذي  للموظف  العمل  باستئناف  اإلنذار  توجيه   -
مضمونة  رسالة  بواسطة  وذلك  قانوني  مبرر  بدون  العمل  عن 

الوصول بإشعار بالتسلم ؛

يستأنف  لم  والذي  الوظيفة  بترك  املؤاخذ  املوظف  أجرة  إيقاف   -
عمله بعد انصرام أجل 7 أيام سواء توصل برسالة اإلنذار أم تعذر 

تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

و لبحث) و لتعليم) لع1لي) و لتكشين) ملنهي) لشزير) لتربية) لشطنية) قـــر ر)

  لعلمي،) لن1طق) لرسمي)ب1سم) لحكش ة)رقم) ).)39 )ص1در)في

 )) ن)رجب))99  )5) 1رس) )3)()بتفشيض) إل ض1ء.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 
العمومية للوظيفة  العام  األسا�سي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24( 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 75 املكرر منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 )10 ماي 2000(

بشأن   12.81 رقم  القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  بتحديد 

املحلية  والجماعات  الدولة  وأعوان  موظفي  رواتب  من  االقتطاعات 

املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة 4 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.93.534 الصادر في 20 من ربيع األول 1414
الذين  للموظفين  تعويض  منح  شروط  بتحديد   )1993 سبتمبر   8(
يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين املستمر واستكمال الخبرة 

املنظمة لفائدة األطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ؛

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 ؛

1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد محمد األزمي الحسني، مدير املركز الجهوي ملهن 

التربية والتكوين لجهة فاس - مكناس، في حدود اختصاصه الترابي، 

املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء 

 والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة على

ما يلي :



عدد 6991 -)19 شوال 1442 )31 ماي 2021(الجريدة الرسمية   (77(

1 - الوثائق والتصرفات اإلدارية :

ملهن  الجهوي  املركز  لخريجي  املسلمة  الوطنية  املهنية  الشواهد   -
التربية والتكوين ؛

والتكوين التربية  ملهن  الجهوي  باملركز  املتعلقة  اإلدارية  الوثائق   - 
بما في ذلك شواهد النجاح في املباريات واالمتحانات التي ينظمها 

املركز  ؛

- األوامر الصادرة للموظفين واألعوان العاملين باملركز الجهوي ملهن 
التربية والتكوين للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- بيانات التعويض للموظفين الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب  
التكوين املستمر واستكمال الخبرة املنظمة لفائدة األطر التابعة 
لقطاع التربية الوطنية وكذا بيانات التعويض عن ساعات العمل 

اإلضافية ؛

-الترخيص للموظفين للمشاركة في امتحانات الكفاءة املهنية ؛

- تسليم شهادة العمل.

2 - الترقية في الرتبة :

البطاقة  وتوقيع  للموظف  املنهي  لألداء  السنوي  بالتقييم  القيام   -
الفردية للتنقيط.

3 - الرخص اإلدارية والرخص ألسباب صحية :

- القيام باملراقبة الطبية واإلدارية لرخصة املرض قصيرة األمد ؛

 14 مدتها  رخصة  من  الحامل  املوظفة  استفادة  مقرر  توقيع   -
أسبوعا ؛

- توقيع الرخصة االستثنائية ألسباب عائلية أو خطيرة ؛

- توقيع الرخصة السنوية.

4 - االقتطاع من الراتب :

العمل  عن  تغيب  الذي  للموظف  بالنسبة  الراتب  من  االقتطاع   -
حول  كتابي  استفسار  توجيه  بعد  وذلك  مشروعة  غير  بصفة 

أسباب تغيبه.

5 - ترك الوظيفة :

االنقطاع  تعمد  الذي  للموظف  العمل  باستئناف  اإلنذار  توجيه   -
مضمونة  رسالة  بواسطة  وذلك  قانوني  مبرر  بدون  العمل  عن 

الوصول بإشعار بالتسلم ؛

يستأنف  لم  والذي  الوظيفة  بترك  املؤاخذ  املوظف  أجرة  إيقاف   -
عمله بعد انصرام أجل 7 أيام سواء توصل برسالة اإلنذار أم تعذر 

تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قر ر)لشزير) لتجهيز)و لنقل)و للشجيستيك)و مل1ء)رقم) ). 89)ص1در)في)

بتفشيض) إل ض1ء) أبريل) )3)() )ف1تح) ( 99( 8 ) ن)وعب1ن)

و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.201 رقم  املرسوم   وعلى 

والنقل  التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2017 أبريل   28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التوقعات واألبحاث  إبراهيم املسعودي، مدير  السيد  إلى  يفوض 

على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  الرصدية، 

مديرية  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  وفسخها  التالية  الصفقات 

التوقعات واألبحاث الرصدية املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة 

املسير  الدولة  مرفق  وميزانية  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 

بصور مستقلة الحامل عنوان »املديرية العامة لألرصاد الجوية« :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم ؛
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كما يفوض إليه إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 

أعاله واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات 

 50.000 يفوق  ال  مبلغها  كان  إذا  املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي 

درهم.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد إبراهيم املسعودي اإلمضاء أو التأشير نيابة عن 

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء على الوثائق وكذا التصرفات 

واألبحاث  التوقعات  مديرية  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  اإلدارية 

 2.19.1094 24 من املرسوم رقم  املادة  في  الرصدية املنصوص عليها 

اختصاصات  بتحديد   )2020 فبراير   26(  1441 رجب   2 في  الصادر 

املراسيم  ماعدا  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  وتنظيم 

والقرارات التنظيمية.

واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء  إليه  يفوض  كما 

بمأموريات  للقيام  الرصدية  واألبحاث  التوقعات  ملديرية  التابعين 

داخل اململكة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد إبراهيم املسعودي أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

بمديرية  الرصدية  لألبحاث  الوطني  املركز  رئيس  حدوش،  حسن 

التفويض موضوع  فيما يخص  الرصدية وذلك  واألبحاث  التوقعات 

املادة األولى من هذا القرار.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قر ر)لشزير) لتجهيز)و لنقل)و للشجيستيك)و مل1ء)رقم) ).)89)ص1در)في)

بتفشيض) إل ض1ء) أبريل) )3)() )ف1تح) ( 99( 8 ) ن)وعب1ن)

و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 
)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إمضاء  الرصد،  أنظمة  مدير  الخطري،  سعيد  السيد  إلى  يفوض 
التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات 
وفسخها التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية أنظمة الرصد املبرمة 
واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  العامة  امليزانية  في إطار 
عنوان  الحامل  مستقلة  بصور  املسير  الدولة  مرفق  ميزانية  وكذا 

»املديرية العامة لألرصاد الجوية« :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم ؛

كما يفوض إليه إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 
أعاله واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات 
 50.000 يفوق  ال  مبلغها  كان  إذا  املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي 

درهم.

املادة الثانية

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  الخطري  سعيد  السيد  إلى  يفوض 
وكذا  الوثائق  على  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  عن 
أنظمة  مديرية  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  اإلدارية  التصرفات 
 2.19.1094 رقم  املرسوم  من   25 املادة  في  عليها  املنصوص  الرصد 
اختصاصات  بتحديد   )2020 فبراير   26(  1441 رجب   2 في  الصادر 
املراسيم  ماعدا  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  وتنظيم 

والقرارات التنظيمية.
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واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء  إليه  يفوض  كما 

التابعين ملديرية أنظمة الرصد للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

من  كل  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  الخطري  سعيد  السيد  تغيب  إذا 

والشراكة  الجودة  قسم  رئيسة  بنسعيد،  الزهراء  فاطمة  السيدة 

والتسويق بمديرية أنظمة الرصد والسيد أحمد شريفي، رئيس قسم 

الشؤون التقنية والتجهيز بنفس املديرية وذلك فيما يخص التفويض 

موضوع املادة األولى من هذا القرار.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قـــر ر)لشزير) لتجهيز)و لنقل)و للشجيستيك)و مل1ء)رقم) ).9)3 )ص1در)

بتفشيض) إل ض1ء) أبريل) )3)() (5(   99( ))) ن)وعب1ن) في)

و ملص1دقة)على) لصفق1ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.201 رقم  املرسوم   وعلى 

والنقل  التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2017 أبريل   28(

واللوجيستيك واملاء ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والنقل  للطرق  العام  املدير  اللوي،  عبد  خالد  السيد  إلى  يفوض 
واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  بالنيابة،  البري 
على الصفقات التالية وفسخها التي تدخل ضمن اختصاصات كل من 
والتطوير  الدراسات  ومديرية  البري  والنقل  للطرق  العامة  املديرية 
والبحث الطرقي ومديرية األشغال واالستغالل الطرقي ومديرية النقل 
والنقل  التجهيز  لوزارة  الالممركزة  واملصالح  واللوجيستيك  البري 
الوزارة  لنفس  العامة  امليزانية  إطار  في  املبرمة  واملاء  واللوجيستيك 
 3.1.0.0.1.17.001 رقم  للخزينة  الخصوصيين  الحسابين  وميزانيتي 
املسمى »الصندوق الخاص بالطرق« ورقم 3.1.0.0.1.00.006 املسمى   
بين  والرابط  الحضري  الطرقي  النقل  إصالحات  مواكبة  »صندوق 
مستقلة  بصورة  املسيرين  الدولة  مرفقي  ميزانيات  وكذا  املدن« 
الطرقية«  واألبحاث  للدراسات  الوطني  »املركز  عنواني  الحاملين  
و»مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات« ومصالح السوقيات 
واملاء  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية  باملديريات  واملعدات 
وكذا مصلحة السوقيات واملعدات باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك بمكناس :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 100.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 4.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 

درهم.

كما يفوض إليه إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 
أعاله واتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات 
 200.000 التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 

درهم.

املادة الثانية

نيابة عن  التأشير  أو  اللوي اإلمضاء  السيد خالد عبد  إلى  يفوض 
والتصرفات  الوثائق  على  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير 
 14 و   13 املواد  في  عليها  املنصوص  باالختصاصات  املتعلقة  اإلدارية 
 1441 رجب   2 في  الصادر   2.19.1094 رقم  املرسوم  من   16 و  و15 
)26 فبراير 2020( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك واملاء وكذا على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة 
واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  الالممركزة  باملصالح 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

كما يفوض إلى السيد خالد عبد اللوي إمضاء :
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- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنشاء الطرق 

والطرق السيارة ؛

والعقارات  األمالك  باقتناء  املتعلقة  العمومي  البحث  قرارات   -

الالزمة لبناء الطرق والطرق السيارة ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس الناتجة 

عن إنجاز أشغال عمومية ؛

االقتصاد  وزير  توقيع  على  املعروضة  بالترا�سي  االقتناء  قرارات   -

واملالية وإصالح اإلدارة ؛

- مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك العام الطرقي ؛

الطرق  جنبات  على  اإلشهارية  اللوحات  بوضع  الترخيص  قرارات   -

التابعة للدولة ؛

- رخص النقل االستثنائي ؛

- رخص تنظيم املسابقات الرياضية ؛

- األوامر الصادرة للموظفين التابعين لكل من املديرية العامة للطرق 

والنقل البري ومديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي ومديرية 

البري واللوجيستيك  النقل  األشغال واالستغالل الطرقي ومديرية 

ومرفقي الدولة املسيرين بصورة مستقلة الحاملين عنواني »املركز 

الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية« و»مصلحة شبكات مصالح 

السوقيات واملعدات« للقيام بمأموريات داخل املغرب؛

- الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين التابعين 

إليها  املشار  مستقلة  بصورة  املسيرين  الدولة  ومرفقي  للمديريات 

أعاله ما عدا التصرفات اإلدارية التالية :

- اتخاذ قرارات التوظيف ؛

- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

- اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم 11 ؛

- اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين بإدارات 

أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الثالثة

السيد  ناب عنه  عائق  أو عاقه  اللوي  خالد عبد  السيد  تغيب  إذا 

محمد بنخدة، رئيس قسم الشؤون املالية واإلدارية باملديرية العامة 

للطرق والنقل البري وذلك فيما يخص إمضاء الوثائق املتعلقة بتدبير 

شؤون املوظفين التابعين لكل من املديرية العامة للطرق والنقل البري 

األشغال  وملديرية  الطرقي  والبحث  والتطوير  الدراسات  وملديرية 

في ذلك  بما  واللوجيستيك  البري  النقل  الطرقي وملديرية  واالستغالل 

ماعدا  املغرب  داخل  بمأموريات  للقيام  لهم  الصادرة  األوامر  إمضاء 

الدرجة  في  والترقية  والتشغيل واالنتقاالت  التوظيف  اتخاذ قرارات 

والتوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة والعزل الناتج عن 

ترك الوظيفة والعقوبات التأديبية واإلحالة على التقاعد.

املادة الرابعة

1442 األول  ربيع   9 في  الصادر   3074.20 رقم  القرار   ينسخ 

)26 أكتوبر 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 قر ر)لشزير) لد خلية)رقم) ).995)ص1در)في)6)) ن)وعب1ن))99  

)9)أبريل) )3)()بتفشيض) إل ض1ء

وزير الداخلية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )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 رجب  من   20 في  الصادر   2.17.191 رقم  املرسوم   وعلى 

وقع  كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2017 أبريل   18(

تغييره،
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قرر ما يلي :

املـادة األولـى

كلميم،  إلقليم  العام  الكاتب  الفغلومي،  أحمد  السيد  إلى  يفـوض 
للموظفين  الصادرة  األوامر  على  الداخلية  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء 
التابعين للكتابة العامة لنفس اإلقليم للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1442 )9 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 قر ر)لشزير) لد خلية)رقم) ).5)3 )ص1در)في)6)ر ض1ن))99  
)9 )أبريل) )3)()بتفشيض) إل ض1ء

وزير الداخلية،

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )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 رجب  من   20 في  الصادر   2.17.191 رقم  املرسوم   وعلى 
وقع  كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2017 أبريل   18(

تغييره،

قرر ما يلي :
املـادة األولـى

بالنيابة،  التواصل  مدير  العلوي،  الـله  عبد  السيد  إلى  يفـوض 
الوثائق  جميع  على  الداخلية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء 
األوامر  ذلك  في  بما  التواصل  ملديرية  التابعة  باملصالح  املتعلقة 
الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 رمضان 1442 )19 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 قـــر ر)لشزير) لد خلية)رقم) ).6)3 )ص1در)في)))ر ض1ن))99   

)6 )أبريل) )3)()بتفشيض) إل ض1ء)و ملص1دقة)على) لصفق1ت

وزير الداخلية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )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 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432

ورؤساء  األقسام  رؤساء  تعيين  كيفيات  شأن  في   )2011 نوفمبر   25(

املصالح باإلدارات العمومية ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1438 رجب  من   20 في  الصادر   2.17.191 رقم  املرسوم   وعلى 

وقع  كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2017 أبريل   18(

تغييره،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

طانطان  إقليم  عامل  شدالي،  اللطيف  عبد  السيد  إلى  يفـوض 

بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق 

للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما  له  التابعة  باملصالح  املتعلقة 

كما  اململكة،  داخل  بمأموريات  للقيام  لسلطته  التابعين  واألعوان 

املتعلقة  والقرارات  الوثائق  على  التأشير  أو  اإلمضاء  إليه  يفوض 

بتدبير املوارد البشرية بما فيها الوثائق املتعلقة بمسطرة تعيين رؤساء 

األقسام ورؤساء املصالح باإلدارات التابعة لنفوذه الترابي.
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املادة الثانية

صفقات  على  املصادقة  شدالي  اللطيف  عبد  السيد  إلى  يفـوض 

لفائدة  الدولة  لحساب  املبرمة  الخدمات  أو  التوريدات  أو  األشغال 

وزارة الداخلية وكذا فسخها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رمضان 1442 )16 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 قر ر)لشزير) لد خلية)رقم) ).399 )ص1در)في)7)ر ض1ن)))99 

)3))أبريل) )3)()بتفشيض) إل ض1ء

وزير الداخلية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء   إمضاء  تفويض  شأن  في   )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 رجب  من   20 في  الصادر   2.17.191 رقم  املرسوم  وعلى 

وقع  كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2017 )18 أبريل 

تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بمديرية  املمتاز  الباشا  بنعدي،  الصادق  عبد  السيد  إلى  يفوض 

الداخلية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  االنتخابية،  الشؤون 

األوامر  ذلك  في  بما  املذكورة  باملديرية  املتعلقة  الوثائق  جميع  على 

الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 قر ر)لشزير) لد خلية)رقم) ).395 )ص1در)في)7)ر ض1ن)))99 

)3))أبريل) )3)()بتفشيض) إل ض1ء

وزير الداخلية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 1438 رجب  من   20 في  الصادر   2.17.191 رقم  املرسوم  وعلى 

وقع  كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2017 )18 أبريل 

تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بمديرية  دائرة  رئيس  الباشا  الرغاوي،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

الداخلية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  االنتخابية،  الشؤون 

ما عدا  املديرية  بنفس  به  املنوطة  باملهام  املتعلقة  الوثائق  على جميع 

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.


