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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

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

فهرست

نص1ص)عةما

ذملحة ظا)ذ عقةريا.)-)إعفةء)ا ي)حق1ق)شهدذء)ذألما) معط1بي)
ذ عمل2ةت)ذ عسكريا) ذ عسكريين)ذملحتجزين)سةبقة)من)

ذ 1ج2بةت) ذ تكة 2ف.
)6 يوليو 2021(   1442 القعدة  ذي  من   25 في  صادر   2.21.481 رقم  مرسوم 
يق�ضي بإعفاء ذوي حقوق شهداء األمة ومعطوبي العمليات العسكرية 
ومن  العقارية  املحافظة  وجيبات  من  سابقا  املحتجزين  والعسكريين 
 ................................... 5210تكاليف إعداد امللفات التقنية املنجزة لفائدتهم.

نص1ص)خةصا

إقل2م)خن2فرة.)-)إعالن)ذملنفعا)ذ عةما.
مرسوم رقم 2.21.411 صادر في 5 ذي القعدة 1442 )16 يونيو 2021( بإعالن 
من  7302 رقم  اإلقليمية  الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة   أن 
 ............ 5211ن.ك 200+9 إلى ن.ك 610+9 بجماعة الحمام بإقليم خنيفرة.

إقل2م)خن2فرة.)-)ججدود)إعالن)ذملنفعا)ذ عةما.

مرسوم رقم 2.21.412 صادر في 5 ذي القعدة 1442 )16 يونيو 2021( بتجديد 
دونة  واد  على  فنية  منشأة  ببناء  تق�ضي  التي  العامة  املنفعة  إعالن 
بالنقطة الكيلومترية 600+8 على الطريق اإلقليمية رقم 7308 الرابطة 
بإقليم  والقباب   553+400 ن.ك  عند   8 رقم  الوطنية  الطريق  بين 
5211خنيفرة..................................................................................................... 

إدرذج)في)عدذد)ذآلثةر):

»دذر)ذ قةود)ذ عربي«.	 

مرسوم رقم 2.21.416 صادر في 5 ذي القعدة 1442 )16 يونيو 2021( يق�ضي 
في  بإقليم صفرو  باملنزل  العربي«  القايد  »دار  التاريخية  املعلمة  بإدراج 
5212عداد اآلثار............................................................................................... 

ذملتةحف)	  من) بمجم1عا) ذملت1ذجدة) ذ ترذث2ا) ذملنق1الت) من) مجم1عا)

ذ 1طن2ا.

 )2021 1442 )22 يونيو  11 من ذي القعدة  2.21.409 صادر في  مرسوم رقم 
يق�ضي بإدراج مجموعة من املنقوالت التراثية املتواجدة بمجموعة من 
 ............................................................. 5213املتاحف الوطنية في عداد اآلثار
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جف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت.

 قـــرار لوزير الصحة رقم 1580.21 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021(
 1441 صفر  من   11 في  الصادر   4008.19 رقم  القـــرار  بتتميم 
5224)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.......... 

قـــرار لوزير الصحة رقم 1584.21 صادر في 2 رمضان 1442 )15 أبريل 2021( 
 1441 صفر  من   11 في  الصادر   3727.19 رقم  القرار  بتغيير 
5224)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.......... 

قـــرار لوزير الصحة رقم 1602.21 صادر في 5 شوال 1442 )17 ماي 2021( بتغيير 
القـــرار رقم 394.20 الصادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 
 ........................................ 5225بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 أبريل   27(  1442 رمضان  من   14 في  صادر   1541.21 رقم 
 ........................................ 5225بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1610.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5226بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1611.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5227بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1612.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5227بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1613.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5228بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1614.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5229بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1615.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5229بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1616.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5230بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1617.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5231بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1618.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5231بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1619.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5232بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1620.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5233بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

 )2021 ماي   20(  1442 شوال   8 في  صادر   1621.21 رقم  العدل  لوزير  قرار 
5233بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

قرار لوزير الداخلية رقم 1564.21 صادر في 21 من شوال 1442 )2 يونيو 2021( 
 ....................................................................................... 5234بتفويض اإلمضاء

من  21 في  صادر   1579.21 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قـــرار 
في  الصادر   618.21 رقم  القرار  بتغيير   )2021 يونيو   2(  1442 شوال 
135235 من رجب 1442 )25 فبراير 2021( بتفويض اإلمضاء...................... 

في  صادر   1609.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
 300.20 رقم  القرار  بتغيير   )2021 يونيو   4(  1442 شوال  من   23
5235الصادر في 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء.... 

قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 1542.21 صادر في 12 من شوال 1442 

5235)24 ماي 2021( بتفويض اإلمضاء......................................................... 

قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 1625.21 صادر في 26 من شوال 1442 

 ......................................................... 5236)7 يونيو 2021( بتفويض اإلمضاء

تع2ين)آمر)مسةعد)بة صرف.

في  صادر   1578.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

205236 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف...... 

ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1549.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5237بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1550.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5237بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1551.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5238بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1552.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5238بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1553.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5239بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1554.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5239بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1555.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5240بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1556.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5240بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1557.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5241بين الشهادات.
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العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1558.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5241بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1559.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5242بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1560.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5242بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1561.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 5243بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1563.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
صادر في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 5243بين الشهادات.

ذإلان)بممةرسا)ذ هندسا)ذملعمةريا.

 1442 شوال  من   23 في  صادر   1604.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يونيو   4(
 .................................................................................. 5244الهندسة املعمارية.

 1442 شوال  من   28 في  صادر   1605.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يونيو   9(
 .................................................................................. 5244الهندسة املعمارية.

 1442 شوال  من   23 في  صادر   1606.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يونيو   4(
 .................................................................................. 5244الهندسة املعمارية.

إقل2م)مدو1نا) عمة ا)م1الي)رش2د.)-)إعالن)ذملنفعا)ذ عةما.

 1442 رجب   3 بتاريخ   6961 عدد  الرسمية  بالتريدة  وقع  خطإ  استدراك 
5244)15 فبراير 2021( ................................................................................... 
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مرس1م)رقم)2.21.481)صةدر)في)5))من)اي)ذ قعدة))اا  )6)و1 12) )1)) 

ذ عمل2ةت) ذألما) معط1بي) شهدذء) حق1ق) ا ي) بإعفةء) وق�ضي)

ذ عسكريا) ذ عسكريين)ذملحتجزين)سةبقة)من) ج2بةت)ذملحة ظا)

ذ عقةريا) من)جكة 2ف)إعدذد)ذمللفةت)ذ تقن2ا)ذملنجزة) فةئدتهم.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913(

سيما وال  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما  العقاري  بالتحفيظ   املتعلق 

الفصل 108 منه ؛

الوطنية  الوكالة  بإحداث  القا�ضي   58.00 رقم  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  والخرائطية  العقاري  واملسح  العقارية  للمحافظة 

1423 اآلخر  ربيــع  فاتح  بتاريخ   1.02.125 رقم  الشريف   الظهير 

)13 يونيو2002( ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.08 الصادر في 21 من رجب 1438 

)19 أبريل 2017( بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

 1435 رمضان  من   16 في  الصادر   2.13.18 رقم  املرسوم  وعلى 

)14 يوليو 2014( في شأن إجراءات التحفيظ العقاري ، وال سيما املواد 

من 30 إلى 34 منه ؛

 1437 شوال  من   13 في  الصادر   2.16.375 رقم  املرسوم  وعلى 

)18 يوليو 2016( بتحديد تعريفة وجيبات املحافظة العقارية كما وقع 

تغييره ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 16 من ذي القعدة 1442 

)27 يونيو 2021( ؛

وبعد املداولة في املتلس الوزاري املنعقد بتاريخ 17 من ذي القعدة 1442 

)28 يونيو 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تعفى من وجيبات املحافظة العقارية طلبات إيداع أو تقييد عقود 

املؤسسات أو  الدولة  طرف  من  املنجزة  العقارية  األمالك   تفويت 

ومعطوبي  األمة  شهداء  حقوق  ذوي  لفائدة  بينها  فيما  أو  لها  التابعة 

العمليات العسكرية والعسكريين املحتجزين سابقا.

املادة الثانية

األولى  املادة  في  عليه  املنصوص  اإلعفاء  من  االستفادة  أجل  من 

أعاله، يتعين التنصيص وجوبا في الطلبات والعقود املعنية أن العملية 

استنادا  وذلك  املادة،  نفس  في  املذكورة  الفئات  تستهدف  املطلوبة 

الثاني لألعمال  الحسن  الغرض عن مؤسسة  لهذا   صادرة  وثيقة  إلى 

االجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء املحاربين.

املادة الثالثة

العقاري  واملسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة  تتحمل 

إنجازها  سيتم  التي  أو  املنجزة  التقنية  امللفات  تكاليف  والخرائطية 

في إليها  املشار  العقود  تقييد  أو  إيداع  طلبات  تقديم   بمناسبة 

املرسوم  من   17 املادة  ملقتضيات  تطبيقا  واملعدة  أعاله،  األولى  املادة 

املشار إليه أعاله رقم 2.13.18.

املادة الرابعة

الرسمية، التريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ   يسند 

إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة والوزير املنتدب لدى رئيس 

الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 25 من ذي القعدة 1442 )6 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نص1ص)عةما
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مرس1م)رقم)2.21.411)صةدر)في)5)اي)ذ قعدة))اا  )6 )و1ن12) )1)) 

ذإلقل2م2ا ذ طريق) ببنةء) جق�ضي) ذ عةما) ذملنفعا) أن)  بإعالن)

رقم))731)من)ن.ك)11)+9)إلى)ن.ك)1 6+9)بجمةعا)ذ حمةم)

بإقل2م)خن2فرة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983(

في شأن تطبيق القانون املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق اإلقليمية رقم 7302 

من ن.ك 200+9 إلى ن.ك 610+9 بجماعة الحمام بإقليم خنيفرة وذلك 

 1/50.000 املقياس  ذي  املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط  حسب 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالتريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1442 )16 يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

مرس1م)رقم)2.21.412)صةدر)في)5)اي)ذ قعدة))اا  )6 )و1ن12) )1)) 
منشأة) ن2ا) ببنةء) جق�ضي) ذ تي) ذ عةما) ذملنفعا) إعالن) بتجدود)
ذ طريـــق) على) (8+611 ذ ك2ل1متروـــا) بة نقطــــا) د نـــا) على) ذد)
8 رقـــم) ذ 1طن2ـــا) ذ طريق) بين) ذ رذبطـــا) (7318 رقـــم)  ذإلقل2م2ـــا)

عند)ن.ك)11ا+553) ذ قبةب)بإقل2م)خن2فرة.

رئيس الحكومة،

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

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

 وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.19.241 الصادر في 4 شعبان 1440
2019( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء منشأة فنية  )10 أبريل 
اإلقليمية  الطريق  على   8+600 الكيلومترية  بالنقطة  دونة  واد  على 
رقم 7308 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 عند ن.ك 553+400 

والقباب بإقليم خنيفرة ؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يجدد وفقا ملقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 7.81 املشار إليه 
أعاله، إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء منشأة فنية على واد دونة 
 7308 رقم  اإلقليمية  الطريق  على   8+600 الكيلومترية  بالنقطة 
والقباب   553+400 ن.ك  عند   8 رقم  الوطنية  الطريق  بين  الرابطة 
املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط  حسب  وذلك  خنيفرة  بإقليم 

ذي املقياس 1/50.000 امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

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

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1442 )16 يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

نص1ص)خةصا
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مرس1م)رقم)2.21.416)صةدر)في)5)اي)ذ قعدة))اا  )6 )و1ن12) )1)()وق�ضي)بإدرذج)ذملعلما)ذ تةريخ2ا)»دذر)ذ قةود)ذ عربي«)

بةملنزل)بإقل2م)صفر )في)عدذد)ذآلثةر

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر  1401 )25 ديسمبر 1980( كما وقع تتميمه و تغييره ؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 23 من ذي الحتة 1401 )22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 املشار إليه 

أعاله ؛

وبعد االطالع على طلب التقييد الذي تقدمت به جمعية التضامن للتنمية والشراكة، املنزل، صفرو بتاريخ 25 فبراير 2019 ؛

وعلى محضر اجتماع مجلس جماعة املنزل خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 3 صفر 1441 )3 أكتوبر 2019( ؛

وبعد استشارة لتنة التقييد والترتيب خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 20 يونيو 2019 ؛

وباقتراح من وزير الثقافة والشباب والرياضة وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تدرج في عداد اآلثار املعلمة التاريخية »دار القايد العربي« للملك املسمى »العالمية« ذي مطلب التحفيظ عدد 8424/ف(، 

الكائنة بقبيلة بني يازغة، بإقليم صفرو بدائرة املنزل،  كما هو مبين في امللف التقني املرفق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

تعلم  مالم  عليها  تغيير  أي  إدخال  أو  ترميمها  أو  التاريخية،  باملعلمة  املتواجدة  والبنيات  التراثية  املكونات  تغيير  يمكن  ال   

بذلك وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الثقافة - قبل التاريخ املقرر للشروع في األعمال بستة أشهر على األقل كما هو 

منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم 22.80 املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالتريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة ووزير االقتصاد 

واملالية وإصالح اإلدارة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1442 )16 يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



3 )5الجريدة الرسمية عدد 7003 - فاتح ذو الحتة 1442 )12 يوليو 2021( 

مرس1م)رقم)2.21.409)صةدر)في)  )من)اي)ذ قعدة))اا  ))))و1ن12) )1)()وق�ضي)بإدرذج)مجم1عا)من)ذملنق1الت)ذ ترذث2ا)

ذملت1ذجدة)بمجم1عا)من)ذملتةحف)ذ 1طن2ا)في)عدذد)ذآلثةر

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 )25 ديسمبر 1980( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 23 من ذي الحتة 1401 )22 أكتوبر 1981( بتطبيق القانون رقم 22.80 املشار إليه 

أعاله ؛

وبعد االطالع على طلب الترتيب الذي تقدمت به جمعية خريجي املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بتاريخ 5 أبريل 2021 ؛

وبعد استشارة لتنة تقييم ودراسة املنقوالت التراثية لترتيبها في عداد اآلثار خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 13 أبريل 2021،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تدرج في عداد اآلثار املنقوالت التراثية املشار إليها بالتداول أسفله، واملبينة بالصور املرفقة بأصل هذا املرسوم، واملتواجدة 

بتاريخ صدور هذا املرسوم باملتاحف الوطنية التالية :

- املتحف اإلثنوغرافي بتطوان ؛

- متحف القصبة لثقافات البحر األبيض املتوسط بطنجة ؛

- متحف البطحاء بفاس ؛

- متحف دار التامعي بمكناس ؛

- املتحف الوطني للخزف بآسفي ؛

- متحف اآلثار بتطوان ؛

- متحف دار ال�ضي سعيد بمراكش ؛

- املتحف الوطني للحلي بالرباط ؛

- متحف دار الباشا بمراكش.
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طبقا  أعاله،  إليها  املشار  واملخطوطات  املنقولة  للتحف  ترميم  أو  إصالح  أو  تغيير  أي  إحداث  يجوز  ال   - الثانية.  املادة 

22.80 كما وقع تغييره وتتميمه إال بترخيص من املصالح املختصة بوزارة الثقافة  للمقتضيات املنصوص عليها بالقانون رقم 

والشباب والرياضة.

املادة الثالثة. - يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالتريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

)اا  شعبةن) من) ((( في) صةدر) (1580.21 رقم) ذ صحا)  قـــرذر) 1زير)

في) ذ صةدر) (4008.19 رقم) ذ قـــرذر) بتتم2م) أبريل) )1)() (5(

ذإلمضةء) بتف1يض) ()(1 9 أكت1بر) ( 1( صفر) اا   من) (  

 ذملصةدقا)على)ذ صفقةت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القـــرار رقم 4008.19 الصادر في 11 من صفر 1441 

2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات كما  )10 أكتوبر 

وقع تغييره ؛

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  التدول  التالي  النحو  على  يتمم 

رقم 4008.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

»ذ تد ل)ذمللحق

ذ ن1ذبذملف1ض)إ يهمذسم)ذملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

للرشيدية

صو�ضي ......................................................... هاشم  موالي  السيد 
باملعهد  العام  الكاتب  علوي، 
وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي 

الصحة للرشيدية.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

)اا   رمضةن) (( في) صةدر) (1584.21 رقم) ذ صحا) قـــرذر) 1زير)

في)    ذ صةدر) (3727.19 رقم) ذ قرذر) بتغ2ير) )5 )أبريل) )1)()

من)صفر) اا  )1 )أكت1بر)9 1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)

على)ذ صفقةت.

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  التدول  التالي  النحو  على  يغير 

رقم 3727.19 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :



5))5الجريدة الرسمية عدد 7003 -)فاتح ذو الحتة 1442 )12 يوليو 2021(  

»ذ تد ل)ذمللحق

ذ ن1ذبذملف1ض)إ يهمذذالختصةص)ذ ترذبي

 جهة

 بني مالل -

خنيفرة

جهة

 بني مالل -

خنيفرة

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

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

إقليم الفقيه 

بن صالح
................................................................................................

إقليم خنيفرة

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

السيد إسماعيل شنخير، مدير املركز 

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

)اا  ش1ذل) (5 في) صةدر) (1602.21 رقم) ذ صحا)  قـــرذر) 1زير)

في) ذ صةدر) (394.20 رقم) ذ قـــرذر) بتغ2ير) مةي) )1)() ( 7(

ذإلمضةء) بتف1يض) ()(1 9 أكت1بر) ( 1( صفر) اا   من) (  

 ذملصةدقا)على)ذ صفقةت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم 394.20 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،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  بالقرار  امللحق  التدول  التالي  النحو  على  يغير 

رقم 394.20 بتاريخ 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( :

»ذ تد ل)ذمللحق

ذ ن1ذبذملف1ض)إ يهمذسم)ذملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

لفاس

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

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

السيد أحمد بنصغير، مدير ملحقة تازة للمعهد 

العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لفاس 

بالنيابة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1442 )17 ماي 2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قرذر) 1زير)ذ فالحا) ذ ص2د)ذ بحري) ذ تنم2ا)ذ قر يا) ذمل2ةه) ذ غةبةت)
رقم)1541.21)صةدر)في)ا )من)رمضةن))اا  )7))أبريل) )1)) 

بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت.

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 ؛

 1418 شوال   4 في  الصادر   2.97.1053 رقم  املرسوم  وعلى 

استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق   )1998 فبراير   2(

التعويضات  مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلوميترية ؛

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،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الرحيم صميلي، مدير مركز التأهيل املنهي 
البحري بأكادير، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة 
املوظفين  وتنقيط  تقييم  ذلك  في  بما  املركز  بنفس  به  املنوطة  باملهام 
االستثنائية  والعطلة  الوالدة  ورخص  اإلدارية  العطل  ومقررات 
الخاصة  العمل  باستئناف  اإلنذار  ورسائل  باملوظفين  الخاصة 
املراسيم والقرارات  املتغيبين بصفة غير مشروعة ماعدا  باملوظفين 

التنظيمية.

املادة الثانية

األوامر  على  اإلمضاء  صميلي  الرحيم  عبد  السيد  إلى  يفوض 
بأكادير  البحري  املنهي  التأهيل  ملركز  التابعين  للموظفين  الصادرة 
الخاصة  املستحقة  املبالغ  وبيانات  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام 

بتعويضات التنقل والتعويضات الكيلوميترية.

املادة الثالثة

الصفقات  على  املصادقة  صميلي  الرحيم  عبد  السيد  إلى  يفوض 
كان  إذا  فسخها  وكذا  بأكادير  البحري  املنهي  التأهيل  بمركز  املتعلقة 

مبلغها ال يفوق مليون درهم )1.000.000( درهم.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1442 )27 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1610.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 

)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 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 ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد رضوان األرقام، املنتدب القضائي من الدرجة 

بالتديدة،  االستئناف  محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  األولى، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة للنفقات 

املفوضة  االعتمادات  بصرف  املتعلقة  املوارد  بقبض  واألوامر 

للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 

املحاكم«. لدعم  الخاص  »الصندوق  املسمى  رقم 3.2.0.0.1.06.001 

املادة الثانية

يفوض إلى السيد رضوان األرقام اإلمضاء نيابة عن وزير العدل 

على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية 

لدى محكمة االستئناف بالتديدة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد رضوان األرقام املصادقة على الصفقات املتعلقة 

بتلك  الخاصة  الوثائق  جميع  وعلى  وفسخها  أوالتوريدات  بالخدمات 

الصفقات.

املادة الرابعة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  األرقام  رضوان  السيد  تغيب  إذا 

باملديرية  الثانية  الدرجة  من  القضائي  املنتدب  املصطفى،  مخبير 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بالتديدة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.
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 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1611.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 

)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من  القضائي  املنتدب  العاسفي،  سعيد  موالي  السيد  إلى  يفوض 

االستئناف محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  املمتازة،   الدرجة 

بمراكش، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة 

للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بصرف االعتمادات املفوضة 

للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 

املحاكم«. لدعم  الخاص  »الصندوق  املسمى  رقم 3.2.0.0.1.06.001 

املادة الثانية

يفوض إلى السيد موالي سعيد العاسفي اإلمضاء نيابة عن وزير 

الفرعية  للمديرية  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  العدل 

اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بمراكش للقيام بمأموريات داخل 

اململكة.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد موالي سعيد العاسفي املصادقة على الصفقات 

املتعلقة بالخدمات أوالتوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة 

بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  العاسفي  سعيد  موالي  السيد  تغيب  إذا 

السيد دخشون جواد، املنتدب القضائي من الدرجة الثانية باملديرية 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بمراكش.

املادة الخامسة

 492.21 ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 

الصادر في 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021( بتفويض 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1612.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 

)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 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 ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛



عدد 7003 -)فاتح ذو الحتة 1442 )12 يوليو 2021(الجريدة الرسمية   5((8

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد القدوري، املنتدب القضائي من الدرجة 

املمتازة، املدير الفرعي اإلقليمي لدى محكمة االستئناف بالحسيمة، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة للنفقات 

املفـــوضـــــة  االعتمــــادات  بصــــرف  املتعلقــــة  املــــوارد  بقبض  واألوامــــر 

للخزينـــــة  الخصـــو�ضي  الحســــاب  وكـــذا  العـــدل  وزارة  ميزانيـــــة  برســــم 

املحاكم«. لدعم  الخاص  »الصندوق  املسمى   3.2.0.0.1.06.001 رقم 

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد القدوري، اإلمضاء نيابة عن وزير العدل 

على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية 

لدى محكمة االستئناف بالحسيمة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

الصفقات  على  املصادقة  القدوري  محمد  السيد  إلى  يفوض 

املتعلقة بالخدمات أوالتوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة 

بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  القدوري  محمد  السيد  تغيب  إذا 

باملديرية  الثالثة  الدرجة  من  القضائي  املحرر  بوشرفات،  إبراهيم 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بالحسيمة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1613.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 

)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 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 ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الوهاب زاكي، املنتدب القضائي من الدرجة 

ببني مالل،  االستئناف  محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  الثانية، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة للنفقات 

املفوضة  االعتمادات  بصرف  املتعلقة  املوارد  بقبض  واألوامر 

للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 

املحاكم«. لدعم  الخاص  »الصندوق  املسمى  رقم 3.2.0.0.1.06.001 

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد الوهاب زاكي اإلمضاء نيابة عن وزير العدل 

على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية 

لدى محكمة االستئناف ببني مالل للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

الصفقات  على  املصادقة  زاكي  الوهاب  عبد  السيد  إلى  يفوض 
املتعلقة بالخدمات أوالتوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة 

بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد عبد الوهاب زاكي أو عاقه عائق ناب عنه السيد 
عبد العزيز العمراني، املنتدب القضائي من الدرجة الثالثة باملديرية 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف ببني مالل.
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املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1614.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 

)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 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 ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد إسماعيل لطفي، املنتدب القضائي من الدرجة 

بطنجة،  االستئناف  محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  األولى، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة للنفقات 

املفوضة  االعتمادات  بصرف  املتعلقة  املوارد  بقبض  واألوامر 

للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 

املحاكم«. لدعم  الخاص  »الصندوق  املسمى  رقم 3.2.0.0.1.06.001 

املادة الثانية

يفوض إلى السيد إسماعيل لطفي اإلمضاء نيابة عن وزير العدل 

على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية 

لدى محكمة االستئناف بطنجة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد إسماعيل لطفي املصادقة على الصفقات املتعلقة 
بتلك  الخاصة  الوثائق  جميع  وعلى  وفسخها  أوالتوريدات  بالخدمات 

الصفقات.

املادة الرابعة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  لطفي  إسماعيل  السيد  تغيب  إذا 
باملديرية  الثانية  الدرجة  من  القضائي  املنتدب  املصطفى،  نايمة 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بطنجة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1615.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 

)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛
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1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القضائي  املنتدب  الرحمان،  عبد  السحمودي  السيد  إلى  يفوض 

االستئناف  لدى محكمة  اإلقليمي  الفرعي  املدير  الثانية،  الدرجة  من 

بوجدة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة 

للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بصرف االعتمادات املفوضة 

للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 

املحاكم«. لدعم  الخاص  »الصندوق  املسمى  رقم 3.2.0.0.1.06.001 

املادة الثانية

عن  نيابة  اإلمضاء  الرحمان  عبد  السحمودي  السيد  إلى  يفوض 

للمديرية  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  العدل  وزير 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بوجدة للقيام بمأموريات 

داخل اململكة.

املادة الثالثة

على  املصادقة  الرحمان  عبد  السحمودي  السيد  إلى  يفوض 

جميع  وعلى  وفسخها  أوالتوريدات  بالخدمات  املتعلقة  الصفقات 

الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد السحمودي عبد الرحمان أو عاقه عائق ناب عنه 

السيد قدار عبد الحميد، مهندس الدولة من الدرجة املمتازة باملديرية 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بوجدة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1616.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 

)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 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 ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدرجة  من  القضائي  املنتدب  حيسون  عثمان  السيد  إلى  يفوض 

بالعيون،  االستئناف  محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  األولى، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة للنفقات 

املفوضة  االعتمادات  بصرف  املتعلقة  املوارد  بقبض  واألوامر 

للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 

املحاكم«. لدعم  الخاص  »الصندوق  املسمى  رقم 3.2.0.0.1.06.001 

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عثمان حيسون اإلمضاء نيابة عن وزير العدل 

على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية 

لدى محكمة االستئناف بالعيون  للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد عثمان حيسون املصادقة على الصفقات املتعلقة 
بتلك  الخاصة  الوثائق  جميع  وعلى  وفسخها  أوالتوريدات  بالخدمات 

الصفقات.

املادة الرابعة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  حيسون  عثمان  السيد  تغيب  إذا 
محمد فاضل الكراعي، املنتدب القضائي من الدرجة األولى باملديرية 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بالعيون.
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املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1617.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 
)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

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

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 
)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من  القضائي  املنتدب  الناصري،  مصطفى  السيد  إلى  يفوض 
االستئناف  محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  الثانية،  الدرجة 
بأكادير، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة 
للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بصرف االعتمادات املفوضة 
للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 
رقم 3.2.0.0.1.06.001 املسمى »الصندوق الخاص لدعم املحاكم«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد مصطفى الناصري اإلمضاء نيابة عن وزير العدل 
على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية 

لدى محكمة االستئناف بأكادير للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

الصفقات  على  املصادقة  الناصري  مصطفى  السيد  إلى  يفوض 

الوثائق  جميع  وعلى  وفسخها  التوريدات  أو  بالخدمات  املتعلقة 

الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد مصطفى الناصري أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

سعيد أكرور، املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة باملديرية الفرعية 

اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بأكادير.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 493.21 

الصادر في 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021( بتفويض 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1618.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 

)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 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 ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

من  الرئيس  املهندس  املتيد،  عبد  الدين  بدر  السيد  إلى  يفوض 
االستئناف  محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  األولى،  الدرجة 
الوثائق  على  العدل  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بخريبكة، 
املتعلقة بصرف االعتمادات  املوارد  للنفقات واألوامر بقبض  املثبتة 
الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم  املفوضة 
لدعم  الخاص  »الصندوق  املسمى  رقم 3.2.0.0.1.06.001  للخزينة 

املحاكم«.

املادة الثانية

نيابة عن وزير  الدين عبد املتيد اإلمضاء  بدر  السيد  إلى  يفوض 
الفرعية  للمديرية  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  العدل 
اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بخريبكة للقيام بمأموريات داخل 

اململكة.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد بدر الدين عبد املتيد املصادقة على الصفقات 
املتعلقة بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة 

بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  املتيد  عبد  الدين  بدر  السيد  تغيب  إذا 
السيد الحبيب لطيف، املنتدب القضائي من الدرجة الثانية باملديرية 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بخريبكة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1619.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 
)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحموني البشير، املنتدب القضائي من الدرجة 

بآسفي،  االستئناف  محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  األولى، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة للنفقات 

املفوضة  االعتمادات  بصرف  املتعلقة  املوارد  بقبض  واألوامر 

للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 

املحاكم«. لدعم  الخاص  »الصندوق  املسمى  رقم 3.2.0.0.1.06.001 

املادة الثانية

يفوض إلى السيد الحموني البشير اإلمضاء نيابة عن وزير العدل 

على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية 

لدى محكمة االستئناف بآسفي للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد الحموني البشير املصادقة على الصفقات املتعلقة 

الوثائق الخاصة بتلك  التوريدات وفسخها وعلى جميع  أو  بالخدمات 

الصفقات.

املادة الرابعة

عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  البشير  الحموني  السيد  تغيب  إذا 

باملديرية  األولى  الدرجة  من  القضائي  املحرر  البوغة،  السيد رشيد 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بآسفي.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.
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 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1620.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 

)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدرجة  من  القضائي  املنتدب  الكنافي،  عي�ضى  السيد  إلى  يفوض 

بالناضور،  االستئناف  محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  الثانية، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة للنفقات 

املفوضة  االعتمادات  بصرف  املتعلقة  املوارد  بقبض  واألوامر 

للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 

املحاكم«. لدعم  الخاص  »الصندوق  املسمى  رقم 3.2.0.0.1.06.001 

املادة الثانية

العدل وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  الكنافي  عي�ضى  السيد  إلى   يفوض 

على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية 

لدى محكمة االستئناف بالناضور للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد عي�ضى الكنافي املصادقة على الصفقات املتعلقة 

بتلك  الخاصة  الوثائق  جميع  وعلى  وفسخها  أوالتوريدات  بالخدمات 

الصفقات.

املادة الرابعة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  الكنافي  عي�ضى  السيد  تغيب  إذا 

باملديرية  الثانية  الدرجة  من  القضائي  املنتدب  النجاري،  رضوان 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بالناضور.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قرذر) 1زير)ذ عدل)رقم)1621.21)صةدر)في)8)ش1ذل))اا 

)1))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء) ذملصةدقا)على)ذ صفقةت

وزير العدل،

 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 املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.946 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصات وزير العدل،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

الدرجة  من  القضائي  املنتدب  ملزاح،  عزوز  السيد  إلى  يفوض 

بتازة،  االستئناف  محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  الثانية، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة للنفقات 

املفوضة  االعتمادات  بصرف  املتعلقة  املوارد  بقبض  واألوامر 

للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 

املحاكم«. لدعم  الخاص  »الصندوق  املسمى  رقم 3.2.0.0.1.06.001 

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عزوز ملزاح اإلمضاء نيابة عن وزير العدل على 

األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية لدى 

محكمة االستئناف بتازة  للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

املتعلقة  الصفقات  على  املصادقة  ملزاح  عزوز  السيد  إلى  يفوض 

بتلك  الخاصة  الوثائق  جميع  وعلى  وفسخها  أوالتوريدات  بالخدمات 

الصفقات.

املادة الرابعة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  ملزاح  عزوز  السيد  تغيب  إذا 

باملديرية  الثانية  الدرجة  من  القضائي  املحرر  الغدير،  عبد القادر 

الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بتازة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 قرذر) 1زير)ذ دذخل2ا)رقم)1564.21)صةدر)في) ))من)ش1ذل))اا 

)) و1ن12) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء

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 املادتين األولى والثانية منه ؛

 1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم  وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

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 

)18 أبريل 2017( املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التأشير  أو  اإلمضاء  أسماؤهم  التالية  األشخاص  إلى  يفوض 

تفويض  أو  تحويل  أو  بصرف  األوامر  على  الداخلية  وزير  عن  نيابة 

املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 

وزارة  بميزانية  املتعلقة  الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة 

الداخلية :

ذملهةمذملف1ض)إ يهم

رئيسة قسم مراقبة التدبيرأمينة الناصري

املكلفة بقسم التنسيق اللوجيستيكي والشؤون العامةكوثر آيت عاله

رئيس قسم التركيب امليزانياتي واملحاسباتيوليد قرش

رئيس قسم املمتلكاتاملصطفى فضلي

رئيس قسم الصفقاتهشام بنعزوز

رئيس قسم حظيرة السياراتالطاهر الرشيد

رئيس قسم التجهيزات التقنيةحسن السماك

املادة الثانية

يفوض كذلك إلى األشخاص املشار إليهم أعاله اإلمضاء أو التأشير 

باملصالح  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  الداخلية  وزير  عن  نيابة 

للقيام  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما  التابعة لهم 

بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من شوال 1442 )2 يونيو 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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في صةدر) (1579.21 رقم) ذإلسالم2ا) ذأل قةف) ذ شؤ ن)  قـــرذر) 1زير)

 ))من)ش1ذل))اا  )))و1ن12) )1)()بتغ2ير)ذ قرذر)رقم)618.21 

بتف1يض) )5)) برذور) )1)() )اا   رجب) من) ( 3 في) ذ صةدر)

ذإلمضةء.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

بعد االطالع على القرار رقم 618.21 الصادر في 13 من رجب 1442 

)25 فبراير 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

1438 رجب  من   20 في  الصادر   2.17.194 رقم  املرسوم   وعلى 

والشــــؤون  األوقــــاف  وزيــــر  باختصـــاصــــات  املتعلق   )2017 أبـــريــــل   18(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 618.21 بتاريخ 13 من رجب 1442 )25 فبراير 2021( :

»املادة األولى. - يفوض إلى رؤساء املتالس العلمية .......................... 

»خارج املكان املعينين للعمل به :

ذالختصةص)ذ ترذبيذملهةمذملف1ض)إ يهم

السادة : 

لحسن سكنفل

رئيس املتلس 

العلمي املحلي لعمالة 

الصخيرات - تمارة

املتلس العلمي املحلي لعمالة سال ؛

املتلس العلمي املحلي لعمالة الرباط ؛

املتلس العلمي املحلي لعمالة الصخيرات - تمارة ؛

املتلس العلمي املحلي إلقليم الخميسات ؛

املتلس العلمي املحلي إلقليم القنيطرة ؛

املتلس العلمي املحلي إلقليم سيدي قاسم ؛

املتلس العلمي املحلي إلقليم سيدي سليمان.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من شوال 1442 )2 يونيو 2021(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

قـــرذر) 1زير)ذالقتصةد) ذملة 2ا) إصالح)ذإلدذرة)رقم)1609.21)صةدر)في)
3))من)ش1ذل))اا  )ا)و1ن12) )1)()بتغ2ير)ذ قرذر)رقم)300.20 
بتف1يض) ()(1 9 أكت1بر) (3 ( ذأل ل) اا   رب2ع) (( في) ذ صةدر)

ذإلمضةء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على القرار رقم 300.20 الصادر في 2 ربيع األول 1441 
)31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء ؛

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

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على  تغير 
رقم 300.20 بتاريخ 2 ربيع األول 1441 )31 أكتوبر 2019( :

 »املادة الثانية. - إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق
»ناب عنه السيد عزيز البوعزاوي، املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة، 
املهندس الصندي،  انوار  والسيد  املعلوماتي  والنظام  املوارد   »مدير 
والتفتيش  والتدقيق  املراقبة  مدير  املمتازة،  الدرجة  من  »الرئيس 
املالية  مدير  األولى،  الدرجة  من  املتصرف  امليسوم،  لطفي  »والسيد 
األولى،  الدرجة  من  املتصرف  الهاشمي،  العربي  والسيد  »العمومية 

»مدير نفقات املوظفين بالخزينة العامة للمملكة.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1442 )4 يونيو 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قرذر) لمدور)ذ عةم) ألمن)ذ 1طني)رقم)1542.21)صةدر)في)
) )من)ش1ذل))اا  )ا))مةي) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء

املدير العام لألمن الوطني،

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

الثامنة والعشرين منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالداخلة،   التهوي  األمن  رئيس  برحو،  السعيد  السيد  إلى  يفوض 
الصادرة  األوامر  على  الوطني  لألمن  العام  املدير  عن  نيابة  اإلمضاء 
داخل  بمأموريات  للقيام  لسلطته  التابعين  واألعوان  للموظفين 

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1442 )24 ماي 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

قرذر) لمدور)ذ عةم) ألمن)ذ 1طني)رقم)1625.21)صةدر)في)
6))من)ش1ذل))اا  )7)و1ن12) )1)()بتف1يض)ذإلمضةء

املدير العام لألمن الوطني،

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

والعشرين منه ؛

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( 
بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد أو على أوحتيت، رئيس والية أمن طنجة، 
الصادرة  األوامر  على  الوطني  لألمن  العام  املدير  عن  نيابة  اإلمضاء 
داخل  بمأموريات  للقيام  لسلطته  التابعين  واألعوان  للموظفين 

اململكة.

املادة الثانية

عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  أوحتيت  على  أو  محمد  السيد  تغيب  إذا 
السيد عبد الكبير فرح، نائب رئيس والية أمن طنجة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شوال 1442 )7 يونيو 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

قرذر) 1زير)ذ تجهيز) ذ نقل) ذ ل1جيست2ك) ذملةء)رقم)1578.21)صةدر)
آمر)مسةعد) بتع2ين) مةي) )1)() (3( )اا   رمضةن) من) ((1 في)

بة صرف.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.201 رقم  املرسوم   وعلى 
والنقــــل  التجهيز  وزيـــــر  باختصــــاصـــــات  املتعلـــق   )2017 أبــــريــــــل   28(

واللوجيستيك واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرا  تنغير  بإقليم  تودغا  لورش سد  املوقت  اإلعداد  رئيس  يعين 
التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدا 
والنقل واللوجيستيك واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 
بورزازات.

املادة الرابعة

يسري مفعول هذا القرار إلى غاية نهاية شهر يونيو 2022.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)

ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)

) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1549.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

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

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  التامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Communication تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Laurea magistrale in gestione delle politiche, dei servizi sociali 
e  della  mediazione  interculturale,  préparée  et  délivrée  au 
siège de la Niversita degli studi di Urbino Carlo Bo - Urbino - 
Italie - le 23 juin 2020,

اإلسالمية  الدراسات   : شعبة  من  اآلداب  في  باإلجازة  مشفوعة 

املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - بني مالل.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)
ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)
) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1550.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

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

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  التامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Psychologie تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Grade de philosophiae doctor  )Ph. D.(, préparé et délivré au 
siège de  l’Université du Québec à Trois-Rivières-Canada  -  le 
30  septembre  2020,  assorti  du  grade  de maître  ès  sciences 
)M. Sc.(, préparé et délivré au siège de l’Université du Québec 
en Abitibi - Temiscamingue - Canada - le 27 septembre 2017 
et du grade de bachelier ès arts  )B.A.(, préparé et délivré au 
siège de  l’Université du Québec à Montréal - Canada -  le 18 
septembre 2012,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)

ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)

)اا  ) 3)مةي) )1))  9 )من)ش1ذل) رقم)1551.21)صةدر)في)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  التامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

اإلسالمية،  الدراسات  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

تخصص : الفكر :

فكر   - اإلسالمية  الدراسات  في  »املاجستير«  التخصص  درجة   -

بيروت  لتامعة  التابعة  الشريعة،  كلية  من  املسلمة  معاصر، 

2020، مشفوعة  أبريل   8 بتاريخ  اللبنانية  التمهورية  اإلسالمية، 

بشهادة اإلجازة العليا )الليسانس( في الشريعة، املسلمة من كلية 

الشريعة بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)

ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)

) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1552.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

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

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  التامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Littérature et philologie تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: moderne et industrie culturelle

- Laurea  magistrale  in  lettere,  filologia  moderna  e  industria 
culturale,  préparé  et  délivré  au  siège  de  la  Universita  degli 
studi di Sassari - Italie - le 19 décembre 2019,

الدراسات   : مسلك  األساسية،  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 

اإليطالية، املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)

ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)

) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1553.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

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

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  التامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

علم النفس :

- Titulo  universitario  oficial  de  graduada  en  psicologia  con 
mencion en psicologia clinica, préparé et délivré au siège de la 
Universidad de Malaga - Espagne - le 30 mars 2017,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)

ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)

) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1554.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  التامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Urbanisme تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Maîtrise en urbanisme )M. Urb.(, préparé et délivré au siège 

de l’Université de Montréal, Faculté des études supérieures - 

Canada - le 10 mai 2005,

الوطنية  املدرسة  من  املسلم  معماري  مهندس  بدبلوم  مشفوعة 

للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 14 يناير 1999.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)
ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)
) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1555.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Moyen - Orient Maghreb تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في
: langue arabe

- Diplôme de master en sciences humaines et sociales et arts, 
lettres, langues, mention : langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales, spécialité : Moyen - Orient Maghreb, 
langue  arabe,  délivré  par  l’Institut  national  des  langues  et 
civilisations  orientales  )membre  de  l’Université  Sorbonne 
Paris Cité( - France - le 8 janvier 2020,

العلوم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 
العلوم  كلية  من  املسلمة  تسيير،   : تخصص  والتدبير،  االقتصادية 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية - أكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)

ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)

)اا  ) 3)مةي) )1))  9 )من)ش1ذل) رقم)1556.21)صةدر)في)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  التامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

اإلنسانية  العلوم  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

واالجتماعية، اللسانيات واملعتمية العربية :

واملعتمية  اللسانيات   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير   -

العربية، املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا بقطر بتاريخ 

 14 ماي 2020، مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك :

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  املسلمة  العربية،  الدراسات 

ظهر املهراز - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)

ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)

) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1557.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  التامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Innovation pédagogique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Grado  de  maestro  en  innovacion  educativa,  préparé  et 

délivré au siège de la Universidad autonoma de Chihuahua - 

Mexique - le 19 août 2019,

الدراسات   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

اإلسبانية، املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)
ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)
) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1558.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في ديداكتيك في اللغة الفرنسية :

- Diplôme  de  master  d’arts,  lettres,  langues,  mention  : 

didactique  des  langues,  spécialité  :  didactique  du  français 

langue étrangère et langues du monde, délivré par l’Université 

Sorbonne nouvelle Paris 3 )membre de la Comue Université 

Sorbonne Paris Cité( - France - le 2 octobre 2017,

مشفوعة بشهادة اإلجازة األساسية، مسلك : دراسات فرنسية، 

التربية  علوم  كلية  من  املسلمة  الفرنسية،  ديدايكتيك   : تخصص 

بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)

ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)
) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1559.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

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

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  التامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Etudes  allemandes  et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: interculturelles

- Den hochschulgrad »master of arts« )M,A(, préparé et délivré 

au  siège  de  Die  Georg  -  August  -  Universitat  Gottingen  - 

Allemagne - le 13 août 2010,

الدراسات   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

- املهراز  ظهر  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  املسلمة   األملانية، 

فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)
ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)
) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1560.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

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

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  التامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Etudes allemandes et تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

: interculturelles

- Grad  eines  doktors  der  philosophie  )Dr.  Phil.(,  préparé 

et  délivré  au  siège  de  Die  Georg  -  August  -  Universitat 

Gottingen - Allemagne - le 18 novembre 2016, assorti de den 

Hochschulgrad »master of arts« )M.A.(, préparé et délivré au 

siège de la même université - le 13 août 2010,

األملانية،  الدراسات   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  وباإلجازة 

املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



3ا)5الجريدة الرسمية عدد 7003 -)فاتح ذو الحتة 1442 )12 يوليو 2021(  

قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)

ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)

) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1561.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

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

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  التامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences de l’éducation تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Diplôme  de  master  de  sciences  humaines  et  sociales, 

mention : sciences de l’éducation, préparé et délivré au siège 

de l’Université d’Aix - Marseille - France - le 10 janvier 2020,

الدراسات   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

الفرنسية، املسلمة من الكلية متعددة التخصصات - تازة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرذر) ل1زير)ذملنتدب) دى) زير)ذ ترب2ا)ذ 1طن2ا) ذ تك1ين)ذملنهي) ذ تعل2م)
ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)ذملكلف)بة تعل2م)ذ عةلي) ذ بحث)ذ علمي)
) 3)مةي )1))  )اا   9 )من)ش1ذل) في) رقم)1563.21)صةدر)

بتحدود)بعض)ذملعةدالت)بين)ذ شهةدذت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللتنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Langues في  التالية  الشهادة  املتخصص،  املاستر  ملعادلة  تقبل 
: étrangères appliquées

- Diplôme  d’études  supérieures  spécialisées,  spécialité  : 
langues  étrangères  appliquées,  commerce  international, 
préparé  et  délivré  au  siège  de  l’Université  de  Toulouse 
le Mirail  - Toulouse - France -  le 25 octobre 2004, assorti de 
la licence langues étrangères appliquées, mention : affaires et 
commerce, spécialité : Anglais / Espagnol, préparée et délivrée 
au siège de la même université - le 14 janvier 2003,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالتريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ذإلان)بممةرسا)ذ هندسا)ذملعمةريا

في  صادر   1604.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
23 من شوال 1442 )4 يونيو 2021( يرخص تحت عدد 4868 للسيد 
عبد الحق مختاري الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة 
أوكرانيا  - بخاركيف  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  التامعة   من 
ويزاول معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2018 يونيو   30  بتاريخ 
مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة طنجة.

*
*  *

في  صادر   1605.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
4876 للسيدة  2021( يرخص تحت عدد  1442 )9 يونيو  28 من شوال 
من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الغالب  الزهراء  فاطمة 
املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للتامعة الدولية للرباط بتاريخ 
الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2019 ديسمبر   24
بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

القنيطرة.

*
*  *

في  صادر   1606.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 
23 من شوال 1442 )4 يونيو 2021( يرخص تحت عدد 4880 للسيدة 
نهال بنطيبي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا 
للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2020، أن تحمل 
الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

 ذستدرذك)خطإ) قع)بة تريدة)ذ رسم2ا)عدد) 696)بتةريخ

3)رجب))اا  )5 ) برذور) )1)())ذ صفحا)88) )

 1442 اآلخرة  جمادى  من   21 في  صادر   2.21.54 رقم  مرسوم 

)4 فبراير 2021( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق 

السيار تيط مليل - برشيد من ن.ك 860+25 إلى ن.ك 29+850 

جهة  بوالية  رشيد  موالي  مقاطعات  وعمالة  مديونة  بإقليم 

الدار البيضاء - سطات.

بدال)من):

املادة األولى

 - مليل  تيط  السيار  الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

بإقليم الهواريين  بجماعة   29+850 ن.ك  إلى   25+860 ن.ك  من   برشيد 

مديونة ..............................................................................................................

وقرأ):

املادة األولى 

 - مليل  تيط  السيار  الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

بإقليم الهراويين  بجماعة   29+850 ن.ك  إلى   25+860 ن.ك  من   برشيد 

مديونة ..............................................................................................................


