
{
صفحة

بلسنة)بلحادية)عش9ة)بعد)بملائة)-)عدد)13)7  9))لا ع)بر 9)111) )1))فون 14)))1))

ISSN 0851 - 1195

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

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
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ظهي1)ش9يف

صالح ة)بلطائ9بت)بلعسك9ية)لل الحة)وسالمتها)بلجوية.

ظهير شريف رقم 1.22.63 صادر في 9 ربيع اآلخر 1444 )4 نوفمبر 2022( يتعلق 
 ...................... 7394بصالحية الطائرات العسكرية للمالحة وبسالمتها الجوية

فصوص)عامة

جائزة)»ت يز)لل 9أة)بملغ9ا ة«):)

تع ين)لئيس)وأعضاء)لجنة)بلتنظ م.	 

في  صادر   2592.22 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قرار 
فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022( بتعيين رئيس وأعضاء لجنة 
7399تنظيم جائزة »تميز للمرأة املغربية«........................................................ 

تع ين)لئيس)وأعضاء)لجنة)بلتحك م.	 

في  صادر   2593.22 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قرار 
فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022( بتعيين رئيس وأعضاء لجنة 
 ...................................................... 7399تحكيم جائزة »تميز للمرأة املغربية«.

نحول)بألبقال.)-)إعافة)بلدولة.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  الداخلية  ووزير 
بامليزانية رقم 2719.22 صادر في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022( 
إلنتاج  منحها  وكيفيات  وشروط  للدولة  املالية  اإلعانة  بتحديد مبلغ 
7400فحول األبقار من األصناف األصيلة املختارة.......................................... 

فصوص) اصة

إقل م)تطوبن.)-)بملوبنقة)على)تص  م)بلته ئة)وبلنظام)بملتعلق)به.

مرسوم رقم 2.22.805 صادر في 13 من ربيع اآلخر 1444 )8 نوفمبر 2022( بتغيير 
وتتميم املرسوم رقم 2.19.374 الصادر في 8 شوال 1440 )12 يونيو 2019( 
جماعة  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
7405تطوان بإقليم تطوان وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة............................ 
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تفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

في  صادر   2591.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 

 3924.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

7406اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

في  صادر   2562.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 

27 من محرم 1444 )25 أغسطس 2022( بتغيير القرار رقم 3717.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

7406اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

في  صادر   2563.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 

27 من محرم 1444 )25 أغسطس 2022( بتغيير القرار رقم 3717.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

7407اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

في  صادر   2564.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 

27 من محرم 1444 )25 أغسطس 2022( بتتميم القرار رقم 3717.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

7407اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

في  صادر   2624.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 

القرار  وتتميم  بتغيير   )2022 أغسطس   25(  1444 محرم  من   27

رقم 3924.21 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( 

 ........................................ 7408بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

في  صادر   2559.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  قـــرار 

8 صفر 1444 )5 سبتمبر 2022( بتغيير القرار رقم 4062.21 الصادر 

اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في 

 ...................................................................... 7408واملصادقة على الصفقات.

في صادر   2590.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير   قـــرار 

87409 صفر 1444 )5 سبتمبر 2022(  بتفويض اإلمضاء............................. 

في صادر   2659.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير   قـــرار 

 .............. 7409فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(  بتفويض اإلمضاء

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 

 )2022 سبتمبر   12(  1444 صفر  من   15 في  صادر   2557.22 رقم 

 1443 األول  ربيع  من   18 في  الصادر    3179.21 رقم  القرار  بتغيير 

7410)25 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء..................................................... 

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 

 )2022 سبتمبر   12(  1444 صفر  من   15 في  صادر   2558.22 رقم 

 1443 األول  ربيع  من   18 في  الصادر    3180.21 رقم  القرار  بتغيير 

7412)25 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء..................................................... 

 1444 صفر  من   16 في  صادر   2568.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 

 ........ 7413)13 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قرار لوزير العدل رقم 2634.22 صادر في 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022( 

 ......................................... 7422بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

في  صادر   2613.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير  قرار 

307423 من صفر 1444 )27 سبتمبر 2022( بتفويض اإلمضاء................... 

في  صادر   2649.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير  قرار 

على  املصادقة  بتفويض   )2022 أكتوبر   3(  1444 األول  ربيع   6

 ............................................................................................... 7423الصفقات.

في  صادر   2737.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير  قرار 

اإلمضاء  بتفويض   )2022 أكتوبر   11(  1444 األول  ربيع  من   14

 ...................................................................... 7424واملصادقة على الصفقات.

 1444 صفر  من   30 في  صادر   2623.22 رقم  والتجارة  الصناعة  لوزير   قـــرار 

في  الصادر   3140.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 سبتمبر   27(

147425 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء............ 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

 )2022 سبتمبر   27(  1444 صفر  من   30 في  صادر   2625.22 رقم 

 ................................................................................... 7427بتفويض اإلمضاء.

صادر   2752.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

اإلمضاء  بتفويض    )2022 أكتوبر   13(  1444 األول  ربيع  من   16 في 

 ...................................................................... 7429واملصادقة على الصفقات.

صادر   2753.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

اإلمضاء  بتفويض    )2022 أكتوبر   13(  1444 األول  ربيع  من   16 في 

 ...................................................................... 7429واملصادقة على الصفقات.

وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  للوزيرة  قرار 

اإلدارة رقم 2614.22 صادر في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022( 

 ................................................................................... 7430بتفويض اإلمضاء.

وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  للوزيرة  قرار 

اإلدارة رقم 2615.22 صادر في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022( 

 ................................................................................... 7430بتفويض اإلمضاء.

وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  للوزيرة  قرار 

اإلدارة رقم 2616.22 صادر في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022( 

 ........................................ 7431بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  للوزيرة  قرار 

اإلدارة رقم 2617.22 صادر في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022( 

 ........................................ 7431بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  للوزيرة  قرار 

اإلدارة رقم 2618.22 صادر في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022( 

 ................................................................................... 7432بتفويض اإلمضاء.

بملعادالت)بين)بلشهادبت.

في  صادر   2727.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 1403.02 رقم  القرار  بتتميم   )2022 أكتوبر   7(  1444 األول  ربيع   10

الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد الئحة الشهادات 

 : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي 

7433التحاليل البيولوجية الطبية................................................................... 

في  صادر   2771.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

17 من ربيع األول 1444 )14 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 305.03 

الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(  1424 محرم  من   21 في  الصادر 

 ....................... 7433الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.
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إسناد)بفتدبب)صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2731.22 صادر في 10 ربيع األول 1444 )7 أكتوبر 2022( بإسناد 
 .......................................................................................... 7434انتداب صحي.

إقل م)س دي)قاسم.)-)تن  ة)بلكتلة)بلع 9بف ة)بلق9وية)لج اعة)
ثكنة.

ربيع  7 في  صادر   2657.22 رقم  القنيطرة    - سال   - الرباط  جهة  لوالي   قرار 
2022( باملوافقة على قرار عامل إقليم سيدي  1444 )4 أكتوبر  األول 
ثكنة  لجماعة  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  ملخطط  املقر  قاسم 
 ............................................................................... 7434بإقليم سيدي قاسم.

فظام)موظفي)بإلدبلبت)بلعامة

فصوص) اصة

وزبلة)بلعدل.

 )2022 1444 )18 أكتوبر  21 من ربيع األول  في  2.22.400 صادر  مرسوم رقم 
 ............................................. 7436بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

وزبلة)بالقتصاد)وبملال ة.

 مرسوم رقم 2.22.586 صـــــادر في 21 مـــــن ربيـــــع األول 1444 )18 أكتوبر 2022(
 1415 محرم   6 بتاريخ   2.93.807 رقم  املرسوم  وتتميم  بتغيير 
التفتيش  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في   )1994 يونيو   16(
 ............................................................................................. 7440العام للمالية.

وزبلة)بلتجهيز)وبملاء.

 1444 صفر  من   24 في  صادر   2534.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 

)21 سبتمبر 2022( بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 
 )2017 أغسطس   25(  1438 الحجة  ذي   3 في  الصادر   2138.17 رقم 

 ........................ 7441بإحداث إعداد مؤقت لورش سد فاصك بإقليم كلميم.

وزبلة)إعدبد)بلت1بب)بلوطني)وبلتع ي1)وبإلسكان)وس اسة)بملدينة.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قرار 
رقم 2535.22 صادر في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022( بتغيير 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  قرار 
رقم 2486.21 بتاريخ 7 صفر 1443 )15 سبتمبر 2021( بتعيين ممثلي 

إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  في  واملوظفين  اإلدارة 

موظفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة - 

7442قطاع اإلسكان وسياسة املدينة -............................................................ 

بالجت اعي) وبالقتصاد) بلتقل دية) وبلصناعة) بلس احة) وزبلة)
وبلتضامني.

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 
 )2022 أبريل   21(  1443 رمضان  من   19 في  صادر   1524.22 رقم 

إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  وتأليف  بإحداث 

7453موظفي قطاع السياحة........................................................................... 

بلوزبلة)بملكلفة)باالفتقال)بل9قمي)وإصالح)بإلدبلة.

وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  للوزيرة  قرار 

اإلدارة رقم 2510.22 صادر في 23 من صفر  1444 )20 سبتمبر 2022( 

بإعادة ترتيب املعهد الوطني للفنون الجميلة قصد منح التعويض عن 

 ....................................................................................................... 7462املهام.
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ظهي1)ش9يف)لقم)63.)).))صادل)في)9)لا ع)بر 9)111) )1)فون 14)))1)) 

يتعلق)بصالح ة)بلطائ9بت)بلعسك9ية)لل الحة)وبسالمتها)بلجوية

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور والسيما الفصلين 42 و53 منه ؛

وعلى الظهير الشريف بتاريخ 25 ربيع الثاني 1353 )7 غشت 1934( 

املتعلق بالحرمات العسكرية، كما تم تغييره وتتميمه ؛

جمادى من   30 في  الصادر   1185.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

األولى 1387 )5 سبتمبر 1967( بتنظيم الدفاع عن اململكة ؛

جمادى من   30 في  الصادر   1188.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

األركان  رئيس  اختصاصات  بتحديد   )1967 سبتمبر   5(  1387 األولى 

العامة للقوات املسلحة امللكية ؛

1392 رجب   9 في  الصادر   1.72.258 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

ومهام  الوطني  الدفاع  وزارة  بموجبه  تحذف   )1972 أغسطس   19(

املاجور العام واملاجور العام املساعد للقوات املسلحة امللكية ؛

الصادر  املدني  بالطيران  املتعلق   40.13 رقم  القانون  وعلى 

 1437 17 من شعبان  بتاريخ   1.16.61 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)24 ماي 2016( ؛

عليه  املم�سى  الدولي  املدني  بالطيران  الخاص  لالتفاق  واعتبارا 

الشريف  الظهير  بنشره  الصادر   1944 ديسمبر   7 بتاريخ  بشيكاغو 

رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 )8 يونيو 1957(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الباب األول

أحكام)عامة

املادة األولى

بصالحية  املتعلق  القانوني  اإلطار  هذا  الشريف  ظهيرنا  يحدد 

الطائرات العسكرية للمالحة وبسالمتها الجوية.

كما ينص على إحداث مديرية املالحة الجوية العسكرية واللجنة 
بتنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف  املكلفتين  املديرية للمالحة العسكرية 

هذا والنصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة 2

يراد في مدلول ظهيرنا الشريف هذا باملصطلحات اآلتية ما يلي :

- »طائ9ة)عسك9ية« : كل طائرة مسجلة في دفتر تسجيل الطائرات 
العسكرية ؛

- »بإلشهاد« : كل دراسة أو فحص للوثائق أو هما معا أو كل إجراء 
محركا  أو  عسكرية  طائرة  أن  تثبت  وثيقة  تسليم  من  يمكن  آخر 
قطعها  وكذا  عسكرية  طائرة  على  لتركيبها  موجهة  أو مروحة 
املطبقة  املتطلبات  تستوفي  هيئة  أو  شخصا  أن  أو  وتجهيزاتها، 

عليها؛ 

عدة  أو  طائرة  باستغالل  تقوم  عسكرية  هيئة  كل   : »بملستغل«   -
طائرات عسكرية.

الباب الثاني

حكامة)بملالحة)بلجوية)بلعسك9ية)وتقن نها

املادة 3

بممارسة  امللكية  املسلحة  للقوات  العامة  الحرب  أركان  إلى  يعهد 
وبسالمتها  للمالحة  العسكرية  الطائرات  بصالحية  املتعلقة  املهام 

الجوية.

حدث لدى أركان الحرب العامة للقوات املسلحة 
ُ
ولهذا الغرض، ت

الحرب  أركان  ورئيس  األعلى  القائد  بصفتنا  لجاللتنا،  بقرار  امللكية، 
العسكرية  الجوية  املالحة  مديرية  امللكية،  املسلحة  للقوات  العامة 
باعتبارها سلطة مكلفة بتقنين ومراقبة صالحية الطائرات العسكرية 
للمالحة وسالمتها الجوية، واللجنة املديرية للمالحة الجوية العسكرية.

لجاللتنا  بقرار  العسكرية  الجوية  املالحة  مديرية  تنظيم  يحدد 
املسلحة  للقوات  العامة  الحرب  أركان  ورئيس  األعلى  القائد  بصفتنا 

امللكية.

املادة 4 

تسهر مديرية املالحة الجوية العسكرية على تطبيق أحكام ظهيرنا 
الشريف هذا والنصوص املتخذة لتطبيقه. كما تتولى إعداد وتحيين 
الجوية  املالحة  أنشطة  بتقنين  الخاصة  والتعليمات  التقنية  املراجع 
السيما،  املذكورة،  والتعليمات  املراجع  احترام  وضمان  العسكرية، 
للمالحة  العسكرية  الطائرات  صالحية  ومراقبة  اإلشهاد  خالل  من 

وسالمتها، واملشاركة في تدبير املجال الجوي.

ظهي1)ش9يف
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ولهذه الغاية، تتولى املديرية املذكورة، على الخصوص، ما يلي :

- تسجيل الطائرات العسكرية في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية 

والتشطيب عليها ؛

العسكرية  الطائرات  صالحية  وشهادات  النوع  شهادات  تسليم   -

للمالحة واإلبقاء عليها وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها ؛

الطائرات  وإنتاج  بتصميم  املكلفة  للهيئات  االعتماد  تسليم   -

العسكرية، واإلبقاء عليه وتعديله وتعليقه وسحبه ؛

صالحية  على  اإلبقاء  بتدبير  املكلفة  للهيئات  االعتماد  تسليم   -

والقطع  الطائرات  هذه  وبصيانة  للمالحة  العسكرية  الطائرات 

وتعليقه  وتعديله  املذكور  االعتماد  على  واإلبقاء  والتجهيزات، 

وسحبه ؛

العسكرية  الجوية  املالحة  خدمات  ملقدمي  الشهادات  تسليم   -

واإلبقاء عليها وتعديلها وتعليقها وسحبها ؛

عليها  واإلبقاء  العسكرية  الطائرات  استغالل  شهادات  تسليم   -

وتعديلها وتعليقها وسحبها، وكذا تسليم املوافقات العملياتية؛ 

العسكرية  الجوية  املالحة  ألفراد  الجوية  املالحة  سندات  تسليم   -

واإلبقاء عليها وتجديدها وتعليقها وسحبها ؛

طرف  من  املسلمة  العسكرية  الجوية  املالحة  بسندات  االعتراف   -

هيئات التكوين األجنبية ؛

املالحة  أفراد  بتكوين  املكلفة  الوطنية  للهيئات  االعتماد  تسليم   -

الجوية العسكرية وتجديده وتعليقه وسحبه، وكذا املوافقة على 

برامج التكوين، واملصادقة على أجهزة املحاكاة املستعملة ؛

- تسليم االعتماد للمراكز الطبية التي تسلم شهادات القدرة البدنية 

وتعليقه  وتجديده  العسكرية  الجوية  املالحة  ألفراد  والعقلية 

وسحبه ؛

- تحديد الشروط التقنية الستغالل املطارات العسكرية؛

مع  بتشاور  وتوسيعها،  العسكرية  املطارات  تهيئة  مخطط  إعداد   -

السلطات املعنية، وكذا املصادقة على املطارات املذكورة.

عالوة على ذلك، تؤهل مديرية املالحة الجوية العسكرية للقيام، 

سلم لها 
ُ
وفق الكيفيات التي تحددها، بعمليات افتحاص الهيئات التي ت

الشواهد واالعتمادات وكل الوثائق األخرى املنصوص عليها في ظهيرنا 

الشريف هذا.

املادة 5

تتولى اللجنة املديرية للمالحة الجوية العسكرية، على الخصوص، 

ما يلي :

- تقييم الحصيلة السنوية ألنشطة مديرية املالحة الجوية العسكرية 
وإصدار توصيات في هذا الشأن، عند االقتضاء ؛

ظهيرنا  لتطبيق  املتخذة  النصوص  مشاريع  شأن  في  الرأي  إبداء   -
الشريف هذا ؛

الجوية  املالحة  مديرية  عليها  تعرضها  مسألة  كل  في  الرأي  إبداء   -
العسكرية ؛

في  عليها  املنصوص  التقنية  التحقيقات  سير  حسن  على  السهر   -
املادة 17 أدناه، وإصدار توصيات في هذا الشأن، عند االقتضاء ؛

- اتخاذ القرار بخصوص املشاركة، عند االقتضاء، في التحقيقات 
طائرة  له  تتعرض  خطير  عارض  أو  حادث  بكل  املتعلقة  التقنية 

عسكرية مغربية خارج التراب الوطني.

املادة 6

املديرية   
َ
اللجنة امللكية  املسلحة  للقوات  العام  املفتُش  يترأس 

للمالحة الجوية العسكرية.

تتألف اللجنة املذكورة، عالوة على رئيسها، من قائد الدرك امللكي، 
ومفتش  امللكية،  البحرية  ومفتش  الجوية،  امللكية  القوات  ومفتش 
عن  ممثل  من  وكذا  التشغيل،  سلطات  باعتبارهم  املدفعية،  سالح 

إدارة الدفاع الوطني ورئيس مديرية املالحة الجوية العسكرية.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره 
للمشاركة في أشغالها.

ذلك،  إلى  الضرورة  دعت  كلما  رئيسها  من  بدعوة  اللجنة  تجتمع 
وعلى األقل، مرة واحدة في السنة وفق جدول أعمال يحدده رئيسها. 

أن  له  أمكن  املديرية،  اللجنة  أعضاء  أحد  حضور  تعذر  حالة  في 
ُينيب عنه نائَبه.

يمكن للجنة أن تحدث مجموعات عمل تحدد تأليفها ومهامها.

املادة 7

الداخلي  نظامها  العسكرية  الجوية  للمالحة  املديرية  اللجنة  تعد 
الذي يحدد طريقة عملها وكيفيات سير أشغالها. 

يتولى رئيس مديرية املالحة الجوية العسكرية مهاَم كتابة اللجنة 
جدول  وإعداد  اجتماعاتها،  تنظيم  يتولى  الغرض،  ولهذا  املديرية. 
االجتماعات  بيانات  إعداد  وكذا  رئيسها،  على  يعرضه  الذي  أعمالها 

املذكورة.

اللجنة املديرية بطلب من الوحدة املكلفة  غير أنه، عندما تجتمع 
املنصوص  العسكري  الطيران  بسالمة  املتعلقة  التقنية  بالتحقيقات 
عليها في املادة 17 أدناه، يعهد بمهام كتابة اللجنة املديرية إلى الوحدة 

املذكورة.
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الباب الثالث

صالح ة)بلطائ9بت)بلعسك9ية)لل الحة)وبستع الها)

املادة 8

ال يمكن استعمال طائرة عسكرية إال :

- إذا كانت مسجلة وفق املتطلبات املطلوبة ؛

- إذا كانت تتوفر على شهادة الصالحية للمالحة أو أي وثيقة أخرى 

تقوم مقامها، سارية املفعول، أو إذن بالتحليق أو هما معا، حسب 

الحالة ؛

- إذا كان األشخاص الذين يتولون قيادتها أو مهام تتعلق بسالمتها 

يتوفرون على سندات املالحة الجوية املطلوبة.

يجب أن تستعمل كل طائرة عسكرية طبقا للمراجع التقنية املتعلقة 

باالستغالل املعدة من طرف مديرية املالحة الجوية العسكرية.

املادة 9

يتم تسجيل الطائرة العسكرية عن طريق تقييدها في دفتر تسجيل 

مسكه مديرية املالحة الجوية العسكرية.
ُ
الطائرات العسكرية الذي ت

يشترط لتسجيل كل طائرة في دفتر التسجيل املذكور توفرها على 

شهادة الصالحية للمالحة أو إذن بالتحليق.

العسكرية  الطائرات  تسجيل  دفتر  في  طائرة  أي  تقييد  يمكن  ال 

أو أجنبي إال بعد  في دفتر تسجيل آخر وطني  إذا كانت مقيدة، سلفا، 

التشطيب عليها من الدفتر املذكور.

تحدد الشروط التقنية وكيفيات تقييد الطائرات والتشطيب عليها 

من دفتر تسجيل الطائرات العسكرية من قبل مديرية املالحة الجوية 

العسكرية.

املادة 10

الطائرة  قدرة  بالتحليق  واإلذن  للمالحة  الصالحية  شهادة  تثبت 

العسكرية على التحليق وفق شروط السالمة املطلوبة، طبقا ألحكام 

ظهيرنا الشريف هذا.

تحدد مديرية املالحة الجوية العسكرية الشروط التقنية وكيفيات 

وتعليقها  وتجديدها  عليها  واإلبقاء  للمالحة  الصالحية  شهادة  تسليم 

وسحبها، وكذا الشروط التقنية وكيفيات تسليم اإلذن بالتحليق.

املادة 11

يجب أن تتوفر الطائرات العسكرية واملحركات واملراوح املوجهة 

مطابقتها  تثبت  نوع  شهادة  على  املذكورة  الطائرات  على  لتركيبها 

النوع  شهادة  وتشمل  عليها.  املطبقة  للمالحة  الصالحية  ملواصفات 

أيضا القطع والتجهيزات املثبتة على الطائرات العسكرية.

التقنية  الشروط  العسكرية  الجوية  املالحة  مديرية  تحدد 

التقنية  املراجع  أخذ  مع  وتعديلها،  النوع  شهادات  تسليم  وكيفيات 

املطبقة في هذا املجال بعين االعتبار.

املادة 12

االقتضاء،  وعند  لإلشهاد،  عسكرية  طائرة  كل  استغالل  يخضع 

العسكرية،  الجوية  املالحة  مديرية  تسلمها  العملياتية  للموافقة 

حسب الشروط التقنية واألشكال والكيفيات التي تحددها.

املادة 13

يخضع لإلشهاد من لدن مديرية املالحة الجوية العسكرية، وفقا 

للشروط التقنية واألشكال والكيفيات التي تحددها :

- تصميم الطائرات العسكرية وإنتاجها وتدبير اإلبقاء على صالحيتها 

للمالحة وصيانتها ؛

على  لتركيبها  املوجهة  واملراوح  املحركات  وصيانة  وإنتاج  تصميم   -

الجوية  املالحة  وتجهيزات  القطع  وكذا  العسكرية،  الطائرات 

املتعلقة بها.

املادة 14

منتظم،  بشكل  العسكرية،  الجوية  املالحة  مديرية  تراقب 

السالمة  لقواعد  مطابقتها  من  للتأكد  املغربية  العسكرية  الطائرات 

اللجنة  رأي  استطالع  بعد  املذكورة  املديرية  تحددها  التي  الجوية 

املديرية للمالحة الجوية العسكرية.

الباب الرابع

بلسالمة)بلجوية)للطائ9بت)بلعسك9ية

املادة 15

تشمل،  التي  العسكرية  الجوية  املالحة  خدمات  مقدمو  يخضع 

االتصال  وخدمة  العسكرية  الجوية  الحركة  خدمة  الخصوص،  على 

معلومات  خدمة  وكذا  العسكرية،  الجوية  املالحة  ومراقبة  واملالحة 

الجوية  املالحة  مديرية  قبل  من  لإلشهاد  العسكرية،  الجوية  املالحة 

العسكرية، حسب الشروط التقنية واألشكال والكيفيات التي تحددها 

املديرية املذكورة.
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املادة 16

تحدث  العسكرية،  الجوية  املالحة  سالمة  ضمان  أجل  من 
ارتفاقات خاصة تسمى »ارتفاقات املالحة الجوية العسكرية« بجوار 
منشآت  بجوار  وكذا  الجوية،  للحركة  املفتوحة  العسكرية  املطارات 
وتجهيزات املساعدة على املالحة الجوية العسكرية، ومنشآت السالمة 

واالتصاالت الجوية العسكرية.

املذكورة  لالرتفاقات  التقنية  املواصفات  تنظيمي  بنص  تحدد 
وكيفيات إقامتها واملوافقة عليها وصيانتها وإزالتها.

املادة 17

طائرة  له  تتعرض  خطير  عارض  أو  حادث  كل  يكون  أن  يجب 
املكلفة  عسكرية، فور وقوعه، موضوع تحقيق تقني تنجزه الوحدة 
إداريا،  التابعة،  العسكرية  الجوية  للسالمة  التقنية  بالتحقيقات 
ملراقبة  وظيفيا،  والخاضعة،  العسكرية،  الجوية  املالحة  ملديرية 

اللجنة املديرية للمالحة الجوية العسكرية. 

الجوية  للسالمة  التقنية  بالتحقيقات  املكلفة  الوحدة  تحدد 
بالحوادث  املتعلقة  التقنية  التحقيقات  سير  كيفيات  العسكرية 
املغربية،  العسكرية  الطائرات  لها  تتعرض  التي  الخطيرة  والعوارض 

والطائرات العسكرية األجنبية داخل التراب الوطني.

توجه الوحدة املذكورة تقارير التحقيقات التي تنجزها إلى اللجنة 
أن  الضرورة،  لها، عند  ويمكن  العسكرية؛  الجوية  للمالحة  املديرية 
تطلب من رئيس هذه اللجنة املديرية عقد اجتماع في شأن التحقيقات 

املذكورة.

الوحدة  تأليف  العسكرية  الجوية  للمالحة  املديرية  اللجنة  تحدد 
املكلفة بالتحقيقات التقنية للسالمة الجوية العسكرية وكيفيات سير 

عملها.

الباب الخامس

أن9بد)بملالحة)بلجوية)بلعسك9ية

املادة 18

وربابنة  مالحين،  من  العسكرية  الجوية  املالحة  أفراد  يتكون 
رة ومراقبي الحركة الجوية واألفراد التقنيين  سيَّ

ُ
ومشغلي الطائرات امل

على األرض.

على  وظائفهم،  ممارسة  أجل  من  األفراد،  هؤالء  يتوفر  أن  يجب 
مديرية  طرف  من  مسلمة  املفعول،  سارية  الجوية  املالحة  سندات 
البدنية  القدرة  شروط  يستوفوا  وأن  العسكرية،  الجوية  املالحة 
والعقلية املطلوبة، أخذا بعين االعتبار طبيعة الوظيفة التي يزاولونها.

وثيقة  وكل  واألهليات  اإلجازات  الجوية  املالحة  سندات  تشمل 
أخرى محصل عليها عقب اجتياز االمتحانات، تثبت اكتساب املعارف 
النظرية والتطبيقية واملؤهالت الضرورية للقيام بالوظائف املطابقة 

لها.

يجب أن يسجل األفراد املشار إليهم أعاله في سجل خاص تمسكه، 
لهذا الغرض، مديرية املالحة الجوية العسكرية.

املادة 19

املالحة  سندات  قائمة  العسكرية  الجوية  املالحة  مديرية  تحدد 
الواجب  والتجربة  التعليمي،  واملستوى  السن،  وشروط  الجوية، 
توفرها في أفراد املالحة الجوية العسكرية، وكذا كيفيات تسليم هذه 

السندات وتمديدها وتجديدها وتعليقها وسحبها.

املادة 20 

العسكرية،  الجوية  املالحة  أفراد  تكوين  هيئات  تتوفر  أن  يجب 
من أجل ممارسة أنشطتها، على اعتماد ساري املفعول تسلمه مديرية 
التي  والكيفيات  التقنية  الشروط  حسب  العسكرية،  الجوية  املالحة 

تحددها. 

يجب على األفراد الذين يمارسون وظائف بيداغوجية داخل هذه 
الهيئات أن يتوفروا على سندات املالحة الجوية العسكرية املطابقة.

يجب أن تخضع برامج التكوين في مجال املالحة الجوية العسكرية 
املالحة  أفراد  لفائدة  املذكورة  التكوين  هيئات  قبل  من  املقدمة 
الجوية العسكرية للمصادقة املسبقة من قبل مديرية املالحة الجوية 

العسكرية.

املادة 21

شهادات  تسلم  التي  الجوية  املالحة  طب  مراكز  تكون  أن  يجب 
معتمدة،  العسكرية  الجوية  املالحة  ألفراد  والعقلية  البدنية  القدرة 
املالحة  مديرية  تحددها  التي  والكيفيات  التقنية  الشروط  حسب 

الجوية العسكرية.

الباب السادس

أحكام)مختلفة)و تام ة)

املادة 22

األمر  يتعلق  عندما  أو  املستعجلة  العملياتية  الضرورة  حالة  في 
بمهمة خاصة، يمكن لسلطة التشغيل املعنية أن تتخذ، بقرار معلل، 
تتعلق  استثنائية  تدابير  املهمة،  أو  العملية  الضرورية إلنجاز  وللفترة 

بصالحية الطائرات العسكرية للمالحة وبسالمتها الجوية.

يوجه، فورا، القرار املتخذ إلى مديرية املالحة الجوية العسكرية 
قصد اإلخبار.

املادة 23

يمكن أن تفوض مديرية املالحة الجوية العسكرية، بعد استطالع 
مهامها  من  بعضا  العسكرية،  الجوية  للمالحة  املديرية  اللجنة  رأي 
ومراقبة  بالتقنين  املتعلقة  املهام  باستثناء  التشغيل،  لسلطات 

املستغلين الخاضعين لسلطات التشغيل املذكورة.
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تسهر سلطات التشغيل على :

للمالحة  العسكرية  الطائرات  بصالحية  املتعلقة  القواعد  تطبيق   -

وبسالمتها الجوية؛ 

يتم  التي  للمالحة  العسكرية  الطائرات  صالحية  على  اإلبقاء   -

استغاللها تحت مسؤوليتها.

املادة 24

تحدد بنص تنظيمي كيفيات التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات 

بين مديرية املالحة الجوية العسكرية واإلدارات والهيئات العمومية 

املعنية بمجال املالحة الجوية.

املادة 25

بمعادلة  تعترف  أن  العسكرية  الجوية  املالحة  ملديرية  يمكن 

األجنبية  السلطات  تسلمها  التي  والوثائق  والسندات  الشهادات 

ظهيرنا  في  عليها  املنصوص  والوثائق  والسندات  للشهادات  املختصة 

الشريف هذا، وذلك في إطار اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف.

الجوية  املالحة  ملديرية  يمكن  اتفاق،  أي  وجود  عدم  حال  في 
العسكرية أن تعترف، وفق الشروط التقنية والكيفيات التي تحددها، 
بمعادلة الشهادات والسندات والوثائق التي تسلمها السلطة األجنبية 
ظهيرنا  في  عليها  املنصوص  والوثائق  والسندات  للشهادات  املختصة 

الشريف هذا.

املادة 26

يطبق التشريع واألنظمة الجاري بها العمل على املخالفات ألحكام 
ظهيرنا الشريف هذا والنصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة 27

يتخذ كل تدبير غير منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا والزم 
من  لها  املفوض  للسلطة  أو  لجاللتنا  بقرار  ألحكامه  الكامل  للتطبيق 

لدننا خصيصا لهذا الغرض.

املادة 28

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع اآلخر 1444 )4 نوفمبر 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 (59(.(( لقم) وبألس9ة) بالجت اعي) وبإلدماج) بلتضامن) لوزي9ة) ق9بل)

بتع ين) ()(1(( سبت 14) ((8(  (111 بألول) لا ع) ناتح) في) صادل)

لئيس)وأعضاء)لجنة)تنظ م)جائزة)»ت يز)لل 9أة)بملغ9ا ة«.

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

 1435 شوال  من   29 في  الصادر   2.14.64 رقم  املرسوم  على  بناء 

)26 أغسطس 2014( بإحداث جائزة »تميز للمرأة املغربية«، وال سيما 

املادة 9 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

واإلدماج  التضامن  وزيرة   باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى اآلخرة 1434 

)29 أبريل 2013( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن واملرأة 

واألسرة والتنمية االجتماعية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

 2022 لسنة  املغربية«  للمرأة  »تميز  جائزة  تنظيم  لجنة  تتشكل 

إليه  املشار   2.14.64 رقم  املرسوم  من  املادة 9  في  عليها  املنصوص 

أعاله، من األعضاء التاليين :

- السيد محمد آيت عزيزي، رئيسا ؛

- السيدة مينة عادل، عضوا ؛

- السيدة سلمى التازي، عضوا ؛

- السيد عادل اغمارت، عضوا ؛

- السيدة سكينة يبوري، عضوا ؛

- السيد يوسف السيمو، عضوا ؛

- السيد بوبكر البركي، عضوا ؛

- السيد رشيد األعوج، عضوا ؛

- السيدة عائشة أشهبار، عضوا ؛

- السيد محمد خلواني، عضوا ؛

- السيد أمين جوطي، عضوا.

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ 

االجتماعية  والتنمية  التضامن  وزيرة  قرار  التاريخ  نفس  من  ابتداء 

 1442 رمضان  من   28 في  الصادر  رقم 1231.21  واألسرة  واملساواة 

)11 ماي 2021( بتعيين رئيس وأعضاء لجنة تنظيم جائزة »تميز للمرأة 

املغربية«.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عواطف حيار.

 (593.(( لقم) وبألس9ة) بالجت اعي) وبإلدماج) بلتضامن) لوزي9ة) ق9بل)

بتع ين) ()(1(( سبت 14) ((8(  (111 بألول) لا ع) ناتح) في) صادل)

لئيس)وأعضاء)لجنة)تحك م)جائزة)»ت يز)لل 9أة)بملغ9ا ة«.

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

 1435 شوال  من   29 في  الصادر   2.14.64 رقم  املرسوم  على  بناء 

)26 أغسطس 2014( بإحداث جائزة »تميز للمرأة املغربية«، وال سيما 

املادتين 9 و 10 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

واإلدماج  التضامن  وزيرة   باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة ؛

فصوص)عامة
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وعلى املرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى اآلخرة 1434 
)29 أبريل 2013( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن واملرأة 

واألسرة والتنمية االجتماعية ؛

وباقتراح من لجنة تنظيم جائزة »تميز للمرأة املغربية«،

قررت ما يلي :

املادة األولى

 2022 لسنة  املغربية«  للمرأة  »تميز  جائزة  تحكيم  لجنة  تتشكل 
إليه  املشار   2.14.64 رقم  املرسوم  من  املادة 10  في  عليها  املنصوص 

أعاله، من األعضاء التاليين :

- السيدة ملياء بنمخلوف، رئيسة ؛

- السيد يوسف حسني، عضوا ؛

- السيد موراد موهوب، عضوا ؛

- السيدة ليلى االندل�سي، عضوا ؛

- السيدة وفاء علوي، عضوا ؛

- السيدة زينب والحاجن، عضوا ؛

- السيدة أسماء ابن الفا�سي، عضوا ؛

- السيدة مليكة الطالب، عضوا.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عواطف حيار.

ق9بل)مشت1ك)لوزي9)بلفالحة)وبلص د)بلبح9ي)وبلتن  ة)بلق9وية)وبمل اه)

وبلغابات)ووزي9)بلدب ل ة)وبلوزي9)بملنتدب)لدى)وزي9ة)بالقتصاد)
لا ع (9 في) صادل) ((7(9.(( لقم) بامليزبف ة) بملكلف)  وبملال ة)

بملال ة) بإلعافة) بتحديد مبلغ) ()(1(( أكتوا9) (6(  (111 بألول)

من) بألبقال) نحول) إلفتاج) منحها) وك ف ات) وش9وط) للدولة)

بألصناف)بألص لة)بملختالة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الداخلية،

والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 

تم  كما  الفالحية،  لالستثمارات  ميثاق  بمثابة  املعتبر   )1969 يوليو   25(

تغييره وتتميمه، والسيما الفصلين 2 و 3 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1406 

املالية اإلعانة  توزيع  إجراءات  بموجبه  املحدد   )1985 ديسمبر   31( 

تغييره  تم  كما  الفالحي،  اإلنتاج  تكثيف  أجل  من  الدولة  تمنحها  التي 

وتتميمه ؛

1435 رجب  من   20 في  الصادر   2.13.325 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 ماي 2014( بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف اإلنتاج الحيواني ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3008.15 الصادر 

 6 و   3 املواد  بتطبيق   )2015 )8 سبتمبر   1436 القعدة  23 من ذي  في 

 1435 رجب  من   20 في  الصادر   2.13.325 رقم  املرسوم  من   7 و 

)20 ماي 2014( بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف اإلنتاج الحيواني،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

يحدد مبلغ اإلعانة املشار إليها في البند 1( من املادة 6 من املرسوم 

1435 رجب  من   20 في  الصادر   2.13.325 رقم  أعاله  إليه   املشار 

2014( إلنتاج فحول األبقار من األصناف األصيلة املختارة  )20 ماي 

في أربعة آالف )4000( درهم للرأس بالنسبة للفحول املزدادة وطنيا.

املادة الثانية

تمنح اإلعانة املالية للدولة املنصوص عليها في املادة األولى أعاله، 

تستوفي  التي  املختارة  األصيلة  األصناف  من  األبقار  فحول  ملربي 

الشروط التقنية التالية :

األول البند  في  عليها  املنصوص  األصيلة  السالالت  من  تكون  أن   - 

إليه  املشار  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  من   4 املادة  من 

1436 القعدة  ذي  من   23 فـي  الصــادر   3008.15 رقم   أعاله 

)8 سبتمبر 2015( ؛

- أن تتراوح أعمارها من 8 أشهر إلى 24 شهرا فيما يخص اإلناث، 

ومن 15 شهرا إلى 24 شهرا فيما يخص الذكور ؛

  )SNIT( والتتبع  للترقيم  الوطني  للنظام  طبقا  مرقمة  تكون  أن   -

ومرفقة ببطاقة التعريف املصاحبة لألبقار )CIAB( ؛

- أن تكون منتجة في وحدات نموذجية تتوفر فيها الشروط املنصوص 

 2.13.325 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   7 املادة  في  عليها 

الصادر في 20 من رجب 1435 )20 ماي 2014(.
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املادة الثالثة

املنصوص  للشروط  املستوفية  األبقار  فحول  مربو  يستفيد  ال 

عليها في املادة الثانية أعاله من اإلعانة املالية للدولة الواردة في املادة 

العقد  صالحية  انتهاء  بعد  األبقار  فحول  ازدادت  إذا  أعاله  األولى 

األسا�سي لإلكثار، أو التي ازدادت وتوفيت قبل تاريخ انتقائها.

املادة الرابعة

في  عليها  املنصوص  للدولة  املالية  اإلعانة  االستفادة من  أجل  من 

املادة األولى أعاله، يجب على صاحب الطلب بعد انتقاء فحول األبقار 

إيداع  وصل  مقابل  اإلعانة  طلب  ملف  إيداع  األصيلة،  األصناف  من 

موقع ومؤرخ من لدن املصالح املختصة للمديرية اإلقليمية للفالحة 

أو املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي التي توجد االستغاللية الفالحية 

امللف هذا  إيداع  ويتم  نفوذها.  مجال  داخل  األبقار  فحول   لتربية 

في نسخة ورقية وأخرى إلكترونية.

ويجب أن يتضمن هذا امللف، عالوة على طلب اإلعانة املوقع من 

 1 طرف صاحب الطلب واملحرر وفق النموذج الوارد في امللحق رقم 

لهذا القرار املشترك، الوثائق التالية :

1 - الوثائق التي تعرف بهوية صاحب الطلب :

أ( بالنسبة للشخص الذاتي :

- نسخة من وثيقة تعريف صاحب الطلب ؛

عند  الوكيل،  تعريف  وثيقة  من  ونسخة  الوكالة  من  نسخة   -

االقتضاء.

ب( بالنسبة للشخص االعتباري :

التجاري السجل  في  القيد  أو شهادة  األسا�سي  النظام   - نسخة من 

أو شهادة القيد في سجل التعاونيات عند االقتضاء ؛

- نسخة من آخر محضر للجمع العام ؛

- نسخة من وثيقة تثبت املمثل القانوني ونسخة من وثيقة تعريفه.

مربي  لفائدة  جمعية  أو  تعاونية  قبل  من  امللف  تقديم  حالة  في 

املاشية املنخرطين فيها :

• نسخة من وثيقة تعريف بالنسبة لكل مربي املاشية ؛

وإحداثيات  وعنوانهم  املاشية  مربو  أسماء  فيها  تحدد  الئحة   •

املختارة  األبقار  فحول  رؤوس  عدد  مع  الفالحية  استغاللياتهم 

موضوع طلب اإلعانة.

2 - نسخة من العقد األسا�سي إلكثار فحول األبقار من األصناف 

األصيلة التي تم بموجبه إنتاج فحول األبقار موضوع طلب اإلعانة.

3 - الوثائق التي تحدد أصناف فحول األبقار املختارة :

حسب   )CIAB( لألبقار  املصاحبة  التعريف  بطاقة  من  نسخة  أ( 

املاشية  مربي  باسم  والتتبع )SNIT( محررة  للترقيم  الوطني  النظام 

التعاونية  أو  الجمعية  عضو  املاشية  مربي  باسم  أو  اإلعانة  طالب 

صاحبة الطلب ؛

في  الوارد  للنموذج  طبقا  املختارة  األبقار  فحول  جرد  جدول  ب( 

امللحق رقم 2 لهذا القرار املشترك.

.)RIB( 4 - شهادة الحساب البنكي لطالب اإلعانة

املادة الخامسة

يجب إيداع طلب اإلعانة املالية للدولة خالل ستة )6( أشهر ابتداء 

من تاريخ انتقاء فحول األبقار من األصناف األصيلة.

حالة  في  أشهر   )6( ستة  ملدة  واحدة  مرة  األجل  تمديد هذا  يمكن 

حدوث قوة قاهرة أو صعوبات حالت دون إيداع ملف طلب اإلعانة 

داخل األجل املنصوص عليه في الفقرة األولى أعاله.

املادة السادسة

لدى  املختصة  املصالح  تقوم  اإلعانة  طلب  ملف  دراسة  أجل  من 

املديرية اإلقليمية للفالحة أو املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي بما يلي :

- التحقق من الوثائق املكونة مللف طلب اإلعانة؛

- القيام بالخبرات التقنية الالزمة ؛

- املراقبة الفعلية لفحول األبقار موضوع الطلب.
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عقب هذه الدراسة، تسلم املصالح املذكورة، لصاحب الطلب عبر 

كل وسيلة تثبت االستالم :

أ( رسالة تخبره باملوافقة على طلبه وبمبلغ اإلعانة املمنوح له ؛

ب( أو مذكرة مالحظات تبين عدم املطابقة ملقتضيات هذا القرار 

ترسل  طلبه.  ملف  في  معاينتها  تمت  التي  القصور  أوجه  أو  املشترك 

مجموع هذه املالحظات دفعة واحدة من قبل املصالح املختصة وتتم 

أجل داخل  املذكورة  املالحظات  باستيفاء  الطلب  صاحب   مطالبة 

ثالثين )30( يوما من تاريخ استالمها.

إذا لم يتم داخل األجل املذكور تلقي الرد من قبل صاحب الطلب 

القصور  أوجه  لجميع  استيفائه  أو  القرار  هذا  بمقتضيات  تقيده  أو 

املصالح  طرف  من  مللفه  معلل  رفض  إرسال  يتم  أعاله  املذكورة 

املختصة عبر كل دعامة وبكل وسيلة تثبت االستالم.

غير أنه، يمكن لصاحب الطلب في أجل ال يتعدى خمسة )5( أشهر 

ابتداء من تاريخ توصله برسالة الرفض أن يستوفي جميع املالحظات 

طلب  مللف  تكميليا  ملفا  يودع  وأن  املذكورة،  الرسالة  في  الواردة 

اإلعانة يثبت ذلك.

تتم دراسة امللف التكميلي مللف طلب اإلعانة وفق نفس الشروط 

والكيفيات املنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية من هذه املادة.

وفي حالة عدم تلقي الرد من طرف صاحب الطلب أو عدم استيفاء 

جميع مالحظات امللف التكميلي مللف طلب اإلعانة، يتم إرسال رفض 

وسيلة  وبكل  دعامة  كل  عبر  املختصة  املصالح  طرف  من  مللفه  معلل 

تثبت االستالم.

املادة السابعة

في  التكميلية  امللفات  أو  اإلعانة  ملفات طلب  معالجة  آجال  تحدد 

ثالثين )30( يوما، ويمكن تمديد هذا األجل ملدة ثالثة )3( أشهر إضافية 

إلجراء الخبرات التقنية الالزمة.

املادة الثامنة

من  األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  للدولة  املالية  اإلعانة  تمنح 

أعاله إليه  املشار  املرسوم  ملقتضيات  طبقا  املشترك  القرار   هذا 

رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1406 )31 ديسمبر 1985(.

املادة التاسعة

ينتهي العمل بمقتضيات هذا القرار املشترك في 31 ديسمبر 2026 

األصيلة  األصناف  من  األبقار  لفحول  اإلجمالي  العدد  يبلغ  عندما  أو 

املختارة والتي يمكن بشأنها الحصول على اإلعانة املنصوص عليها في 

املادة األولى من هذا القرار املشترك ثمانين ألف )80.000( رأس.

املادة العاشرة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

*
*  *
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الداخلية لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير المشترك  بالقرار 1 ملحق رقم

 1444ربيع األول  9 في صادر 2719.22 رقم المكلف بالميزانية االقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزيرة
 بقار من األصنافإلنتاج فحول األ وكيفيات منحهاشروط ولدولة ل مبلغ اإلعانة المالية بتحديد( 2022أكتوبر  6)

 األصيلة المختارة

 عانةنموذج طلب اإل

 المملكة المغربية

اتوالتنمية القروية والمياه والغاب وزارة الفالحة والصيد البحري  

 _______________________________ :لالستثمار الفالحي الجهوي المكتب /للفالحـة اإلقليمية المديرية

 عانة المالية للدولة اإلطلب 

 بقار المختارة من األصناف األصيلةفحول األ إلنتاج

 ( بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف اإلنتاج الحيواني؛2014ماي  20) 1435 برجمن  20الصادر في  2.13.325بناء على المرسوم رقم 
( المحددة بموجبه إجراءات توزيع اإلعانة المالية التي 1985ديسمبر  31) 1406من ربيع اآلخر  18الصادر في  2.85.891 المرسوم رقمعلى و

 ؛تمنحها الدولة من أجل تكثيف اإلنتاج الفالحي، كما تم تغييره وتتميمه
 زيرةالداخلية والوزير المنتدب لدى وة والمياه والغابات ووزير لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القرويالمشترك  على القرار وبعد االطالع

شروط ولدولة ل مبلغ اإلعانة المالية بتحديد (2022 أكتوبر 6) 1444 ربيع األول 9في  صادر 2719.22 رقم المكلف بالميزانية االقتصاد والمالية
 بقار من األصناف األصيلة المختارةإلنتاج فحول األ وكيفيات منحها

 حالة طلب مشترك على وجه الضمان( )فيأسفله أنا الموقع أسفله أو نحن الموقعون 

 ☐السيدة 
 ☐السيد  

 ☐شخص ذاتي   :والنســب سمالا
 ☐ممثل الشخص االعتباري 

 وثيقة التعريف
 صالحة لغاية رقم وثيقة التعريف ☐البطاقة الوطنية للتعريف

   الجنسية  ☐جواز السفر 
 ☐قامةبطاقة اإل

 اسم الشخص االعتباري ☐جمعية  ☐ةتعاوني ☐شركة  الشخص االعتباري
رقم السجل التجاري/ 

 رقم التعاونية
  

  المدينة
 

  المراسلـة عنـوان
 
 

 الهاتف

 البريد االلكتروني
 

 

بالنسبة لكل صاحب طلب أو بالنسبة لكل والمعطيات المتعلقة بها  طلبالموضوع  لتربية فحول األبقار المختارة، الفـالحيــة لمستغلةا عنــــوان
ني الموقع االلكترو علىوالمتوفرة صة بذلك االستمارة الخا )مأل مربي ماشية في حالة طلب مقدم من طرف تعاونية أو جمعية باسم منخرطيها.

 و المسلمة من طرف المصالح المختصة(.ألقطاع الفالحة 
 مدة الصالحية تاريخ االصدار       رقم عقد الوحدة النموذجية 

 

ماشية في حالة طلب مقدم من طرف تعاونية أو جمعية باسم المربي عدد  عدد فحول االبقار موضوع الطلب
 منخرطيها

ب اإلعانة وأن أتحمل دمة في إطار ملف طلفي جميع المستندات والوثائق المقبالشرف بالمعلومات الواردة بهذا الطلب وكذا تلك الواردة  أصرح
 القانونية، اتجاه أي إخالل بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.لية كامل المسؤو

 ................................في ،................... حـررب                                                                                           

 )وختم الشخص االعتباري لطلــب صــاحبا إمضــاء  -
 ..طلب االعانة المالية للدولة رقم ............................................................بتاريخ............................ وصل إيداع ملف

 .المعمول بها، شريطة التأكد منها والمصادقة عليهاالقانونية المحددة بالمساطر جميع الوثائق هذا الملف يضم 
 عن الشباك الوحيد المسؤولوختم إمضاء 

* * * 

األبقار

إمضــاء صــاحب الطلــب )وختم الشخص االعتباري(

والغابات

الصادر

اإللكتروني
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الداخلية لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير بالقرار المشترك  2ملحق رقم 
 1444ربيع األول  9في  صادر 2719.22 رقم المكلف بالميزانية االقتصاد والمالية وزيرةوالوزير المنتدب لدى 

 بقار من األصنافإلنتاج فحول األ وكيفيات منحهاشروط ولدولة ل مبلغ اإلعانة المالية بتحديد( 2022أكتوبر  6)
 األصيلة المختارة

 عانةجدول جرد فحول األبقار المختارة موضوع طلب اإل

 المملكة المغربية

اتوالتنمية القروية والمياه والغاب وزارة الفالحة والصيد البحري  

 _______________________________ لالستثمار الفالحي: الجهوي المكتب /للفالحـة اإلقليمية المديرية

  عانةبقار المختارة موضوع طلب اإلل األجدول جرد فحو
  

 مدة الصالحية االصدارتاريخ  النموذجيةالوحدة عقد رقم 
و أ للفالحة والمديرية اإلقليمية الوحدة النموذجية موقع عقد المبرم بين  

المكتب الجهوي لالستثمار 
   الجهوي:

كان  إذا)في حالة ما مربي الماشية 
 ( النموذجيةلعقد الوحدة  خرآموقع 

 بطاقة التعريف الوطنية والنسباالسم 
  

 
 ............./............/............. تاريخ محضر االنتقاء 

لألبقار العدد اإلجمالي 
 ةالمختار

 المجموع الذكور ناثاإل
   

 
 الئحة فحول االبقار المختارة موضوع طلب االعانة 

 ماأل باأل ،المختارقار األبل وفح
رقم التعريف 

 بحس والتتبع
 نظام

(SNIT) 

رقم 
CIAB 

تاريخ 
 االزدياد

 الساللة SNTT الساللة SNTT ذكر انثى الساللة

    □ □     
    □ □     
    □ □     
    □ □     
    □ □     
    □ □     
    □ □     
    □ □     
    □ □     
    □ □     

     العدد اإلجمالي 
 

 
 
 
 

الئحة فحول األبقار المختارة موضوع طلب اإلعانة

SNITSNIT
فحول األبقار المختارة

والغابات

اإلصدار
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في) 9.371).))بلصادل) ))1)()بتغ ي1)وتت  م)بمل9سوم)لقم) 111) )8)فون 14) 3))من)لا ع)بر 9) في) 815.)).))صادل) م9سوم)لقم)
8)شوبل)111) ))))يوف و)9)1)()باملوبنقة)على)بلتص  م)وبلنظام)بملتعلق)به)بملوضوعين)لته ئة)ج اعة)تطوبن)بإقل م)

تطوبن)وااإلعالن)أن)في)ذلك)منفعة)عامة.

رئيس الحكومة،

بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 
20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

 وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412
)17 يونيو 1992( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 )14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار 
إليه أعاله ؛

2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد  1443 )21 أكتوبر  14 من ربيع األول  في  2.21.833 الصادر  وعلى املرسوم رقم 
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

التصميم والنظام  باملوافقة على   )2019 يونيو   12( 1440 8 شوال  في  الصادر   2.19.374 وبعد االطالع على املرسوم رقم 
املتعلق به املوضوعين لتهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وعلى محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 4 يناير 2021 ؛

وبعد االطالع على نتائج البحث العلني املباشر بجماعة تطوان خالل الفترة املمتدة من 18 أكتوبر إلى 17 نوفمبر 2021 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة تطوان املجتمع خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ 26 و 31 ماي 2021 ؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 1440 شوال   8 في  الصادر   2.19.374 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 
)12 يونيو 2019( :

»املادة األولى. - يوافق على التصميم رقم PA 01/2021 AUTE والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة قطاع طويبلة بوعنان 
»بجماعة تطوان بإقليم تطوان وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

باملرسوم  عليهما  واملوافق  تطوان  جماعة  لتهيئة  املوضوعين   PA 02/2018 AUTe رقم  به  املتعلق  والنظام  التصميم  »يبقى 
»رقم 2.19.374 املشار إليه أعاله، ساري املفعول فيما يخص الجماعة املذكورة، ما عدا قطاع طويبلة بوعنان املبين في الفقرة األولى 

»أعاله.«

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة تطوان تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ربيع اآلخر 1444 )8 نوفمبر 2022(.
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

فصوص) اصة
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في صادل) ((59(.(( لقم) بالجت اع ة) وبلح اية) بلصحة) لوزي9)  ق9بل)

بلق9بل) بتغ ي1) ()(1(( أغسطس) )ناتح) ((111 مح9م) (3

 (113 بألول) لا ــع) مــن) ((1 نــي) بلصـادل) (39(1.(( لقــم)

على) وبملصادقة) بإلمضاء) بتفويض) ()(1(( أكتوا9) ((((

بلصفقات.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3924.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 3924.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»بلجدول)بمللحق

بلنوبببملفوض)إليهمبال تصاص)بلت1ببي

جهة

الشرق

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

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

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

إقليم الدريوش

مندوب  بولحسن،  لحسن  السيد 

االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة 

بإقليم الدريوش.

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

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

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

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

.............................................ــــــــــــــــــــــــــــإقليم تاوريرت

....................................................................................................إقليم جرسيف

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

)الباقي ال تغيير فيه(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

في صادل) ((56(.(( لقم) بالجت اع ة) وبلح اية) بلصحة) لوزي9)  قـــ9بل)

بلق9بل بتغ ي1) ()(1(( أغسطس) ((5(  (111 مح9م) من) ((7 

 (113 بألول) لا ـــع) مــن) ((1 نــي) بلصـادل) (37(7.(( لقـــم)

على) وبملصادقة) بإلمضاء) بتفويض) ()(1(( أكتوا9) ((((

بلصفقات.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3717.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 3717.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»بلجدول)بمللحق

بلنوبببملفوض)إليهمبال تصاص)بلت1ببي

جهة

الدار البيضاء - سطات

جهة

الدار البيضاء - سطات
...........................................................................................................

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

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

إقليم سطات

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

مدير  اعشيبات،  املصطفى  السيد 

بسطات  اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بالنيابة

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

..........................................................................................................إقليم سيدي بنور

)الباقي ال تغيير فيه(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1444 )25 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.
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في صادل) ((563.(( لقم) بالجت اع ة) وبلح اية) بلصحة) لوزي9)  قـــ9بل)

بلق9بل) بتغ ي1) ()(1(( أغسطس) ((5(  (111 مح9م) من) ((7

لقم))).7)37)بلصادل)في)1))من)لا ع)بألول)113) ))))أكتوا9)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3717.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 3717.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»بلجدول)بمللحق

بلنوبببملفوض)إليهمبال تصاص)بلت1ببي

جهة

الدار البيضاء - سطات

جهة

الدار البيضاء - سطات
.........................................................................................................

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

عمالة مقاطعات عين 

السبع - الحي املحمدي

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

عمالة مقاطعات الحي 

الحسني

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

املركز  مدير  غنام،  هشام  السيد 

االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي 

الحسني بالنيابة

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

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

)الباقي ال تغيير فيه(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1444 )25 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

في صادل) ((561.(( لقم) بالجت اع ة) وبلح اية) بلصحة) لوزي9)  قـــ9بل)

بلق9بل) بتت  م) ()(1(( أغسطس) ((5(  (111 مح9م) من) ((7

لقم))).7)37)بلصادل)في)1))من)لا ع)بألول)113) ))))أكتوا9)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3717.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات كما وقع تغييره ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يتمم 

رقم 3717.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»بلجدول)بمللحق

بلنوبببملفوض)إليهمبال تصاص)بلت1ببي

جهة

الدار البيضاء - سطات

جهة

الدار البيضاء - سطات
.....................................................................................................

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

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

إقليم مديونة

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

رئيسة ....................................................... صبري،  مينة  السيدة 

باملركز  اإلدارية  الشؤون  قطب 

بمديونة  اإلقليمي  االستشفائي 

بالنيابة.

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

)الباقي ال تغيير فيه(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1444 )25 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.
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في صادل) ((6(1.(( لقم) بالجت اع ة) وبلح اية) بلصحة) لوزي9)  قـــ9بل)

7))من)مح9م)111) )5))أغسطس)))1)()بتغ ي1)وتت  م)بلق9بل)
لقم))).1)39)بلصادل)في)1))من)لا ع)بألول)113) ))))أكتوا9)))1)) 

بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3924.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير ويتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

رقم 3924.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»بلجدول)بمللحق

بلنوبببملفوض)إليهمبال تصاص)بلت1ببي

جهة

الشرق

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

عمالة وجدة - أنجاد

السيد عبد القادر بنتها، مندوب وزراة 

بعمالة  االجتماعية  والحماية  الصحة 

وجدة - أنجاد.

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

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

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

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

إقليم بركان

السيدة رجاء الخملي�سي، مندوبة وزارة 

بإقليم  االجتماعية  والحماية  الصحة 

بركان بالنيابة.

بومعزة،  نعيمة  السيدة 

اإلدارية  املصلحة  رئيسة 

واالقتصادية بالنيابة.

املركز  مدير  نجيب،  أحمد  السيد 

االستشفائي اإلقليمي ببركان بالنيابة.
..........................................

إقليم تاوريرت

وزارة  مندوب  وديع،  اللـه  عبد  السيد 

بإقليم  االجتماعية  والحماية  الصحة 

تاوريرت.

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

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

.................................................................................................إقليم جرسيف

إقليم فجيج

وزارة  مندوب  كبوري،  محمد  السيد 

بإقليم  االجتماعية  والحماية  الصحة 

فجيج بالنيابة.

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

املركز  مدير  كبوري،  محمد  السيد 

االستشفائي اإلقليمي بفجيج بالنيابة.
.....................................

)الباقي ال تغيير فيه(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1444 )25 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

في صادل) ((559.(( لقم) بالجت اع ة) وبلح اية) بلصحة) لوزي9)  قـــ9بل)

 116(.(( لقم) بلق9بل) بتغ ي1) ()(1(( )5)سبت 14)  (111 8)صف9)

بلصادل)في)1))من)لا ع)بألول)113) ))))أكتوا9)))1)()بتفويض)

بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   4062.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 4062.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»بلجدول)بمللحق

بلنوبببملفوض)إليهمبال تصاص)بلت1ببي

جهة

سوس - ماسة

جهة

سوس - ماسة

السيدة ملياء شاكيري، املديرة الجهوية 

بجهة  االجتماعية  والحماية  للصحة 

سوس - ماسة.

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

 عمالة أكادير - 

إداوتنان

مندوبة  شاكيري،  ملياء  السيدة 

االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة 

بعمالة أكادير - إداوتنان بالنيابة.

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

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

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

)الباقي ال تغيير فيه(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 صفر 1444 )5 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.
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 قـــ9بل)لوزي9)بلصحة)وبلح اية)بالجت اع ة)لقم))).591))صادل)في
8)صف9)111) )5)سبت 14)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير الصحة والحماية االجتماعية،
 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( 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 املرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع األول 1428 
)13 أبريل 2007( املتعلق بالتنظيم االستشفائي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.14.562 الصادر في 7 شوال 1436 )24 يوليو 2015( 
بتطبيق القانون إطار رقم 34.09 املتعلق باملنظومة الصحية وبعرض 
الصحية  والخريطة  العالجات  عرض  تنظيم  يخص  فيما  العالجات، 

واملخططات الجهوية لعرض العالجات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للصحة  الجهوية  املديرة  شكيري،  ملياء  الدكتورة  إلى  يفوض 
وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  ماسة،  سوس  بجهة  اإلجتماعية  والحماية 
الصحة والحماية اإلجتماعية على مقررات التعيين في املناصب التالية 
والحماية  للصحة  الجهوية  للمديرية  الترابي  االختصاص  حدود  في 

اإلجتماعية بالجهة املذكورة :

واإلقليمية  الجهوية  االستشفائية  باملراكز  األقطاب  رؤساء   -
واملستشفيات التابعة لهذه املراكز ؛

بمركز  تقنية   - طبية  أو  طبية  مصلحة  أو  قسم  رئيس  طبيب   -
استشفائي أو بمستشفى ؛

بمركز  تقنية   - طبية  أو  طبية  بمصلحة  أو  بقسم  رئيس  ممرض   -
استشفائي أو بمستشفى ؛

األول  املستويين  من  قروي  أو  حضري  صحي  مركز  رئيس  طبيب   -
والثاني ؛

األول  املستويين  أو قروي من  رئيس مركز صحي حضري  - ممرض 
والثاني ؛

- ممرض رئيس مستوصف قروي.

املادة الثانية

 313.22 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 
بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 8 صفر 1444 )5 سبتمبر 2022(.
اإلمضاء : خالد ايت طالب.

 قـــ9بل)لوزي9)بلصحة)وبلح اية)بالجت اع ة)لقم))).659))صادل)في
ناتح)لا ع)بألول)111) )8))سبت 14)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( 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 ؛

 )1931 سبتمبر   20(  1350 األولى  جمادى   7 في  الصادر  القرار  وعلى 
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 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد يمو، رئيس قسم التموين بوزارة الصحة 
وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة  االجتماعية  والحماية 
باملصالح  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  االجتماعية  والحماية  الصحة 
للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  في ذلك  بما  القسم  لنفس  التابعة 

بمأموريات داخل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  يمو  محمد  السيد  إلى  كذلك  يفوض 
عن وزير الصحة والحماية االجتماعية على جميع الوثائق الحسابية 
الصحة  وزارة  ميزانية  برسم  إليه  املفوضة  باالعتمادات  املتعلقة 

والحماية االجتماعية الخاصة بقسم التموين بنفس الوزارة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3300.21 
بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.
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(111 صف9) من) ((5 في) صادل) ((557.(( لقم) وبلتضامني) بالجت اعي) وبالقتصاد) بلتقل دية) وبلصناعة) بلس احة) لوزي9ة)  قـــ9بل)

))))سبت 14)))1)()بتغ ي1)بلق9بل)لقم))).79)3)بلصادل))في)8))من)لا ع)بألول)113) )5))أكتوا9)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بعد االطالع على القرار رقم 3179.21 الصادر في 18 من ربيع األول 1443 )25 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره ؛

السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  14 من  في  الصادر   2.21.837 رقم  املرسوم  وعلى 

والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 3179.21 بتاريخ 18 من ربيع األول 1443 )25 أكتوبر 2021( :

»املـادة األولى. - يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده...........................................................................................................

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

»................................................................................................................................ ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

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

» -............................................................................................................... ؛
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املـادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1444 )12 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.
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(111 صف9) من) ((5 في) صادل) ((558.(( لقم) وبلتضامني) بالجت اعي) وبالقتصاد) بلتقل دية) وبلصناعة) بلس احة) لوزي9ة)  قـــ9بل)

))))سبت 14)))1)()بتغ ي1)بلق9بل)لقم))).81)3)بلصادل))في)8))من)لا ع)بألول)113) )5))أكتوا9)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بعد االطالع على القرار رقم 3180.21 الصادر في 18 من ربيع األول 1443 )25 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره ؛

السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  14 من  في  الصادر   2.21.837 رقم  املرسوم  وعلى 

والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 3180.21 بتاريخ 18 من ربيع األول 1443 )25 أكتوبر 2021( :

»املـادة األولى. - يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده............................................................................................................

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

»............................................................................................ الخاصة بتدبير شؤون املوظفين التابعين لهم :

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

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

. ..................................................................................................................................- «

)الباقي ال تغيير فيه.(

املـادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1444 )12 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.
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ق9بل)لوزي9)بلتجهيز)وبملاء)لقم))).568))صادل)في)6))من)صف9)111) 

)3))سبت 14)))1)()بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات

وزير التجهيز واملاء،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1433 

)11 أكتوبر 2021( 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 ؛

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 2.21.830  الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول املبين 

الوثائق  على  واملاء  التجهيز  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بعده 

والتصرفات اإلدارية التالية الخاصة باملصالح التابعة لهم :

الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  مقررات   -

التالية وفسخها بما في ذلك اإلمضاء على اإلعذارات املبرمة في إطار 

االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير التجهيز واملاء من امليزانية 

الخصوصية  الحسابات  وميزانيات  واملاء  التجهيز  لوزارة  العامة 

للخزينة التابعة لوزارة التجهيز واملاء :

الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض املفتوحة وكذا • 

مبلغها كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية   الكشوفات 

 ال يفوق 5.000.000 درهم ؛

الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات • 

 500.000 يفوق  ال  مبلغها  كان  إذا  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية 

درهم.

والبحرية  املينائية  التحتية  بالبنيات  املتعلقة  التقنية  الدراسات   -

املتعلقة باملشاريع غير الكبرى ذات البعد اإلقليمي ؛

املينائية  الدراسات  إنجاز  بتتبع  املتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات   -

ذات  باملشاريع  الخاصة  للهيدروغرافيا  املديري  املخطط  وبتنفيذ 

البعد اإلقليمي ؛

التي اإلقليمي  البعد  ذات  للمشاريع  املفصلة  املعمارية  البرامج   - 

ال تتجاوز كلفتها عشرون مليون درهم )20.000.000 درهم( ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

الخاصة باالحتالل املؤقت للملك الطرقي العام ؛

طرق  جوانب  على  اإلشهارية  اللوحات  بوضع  الترخيص  قرارات   -

املواصالت التابعة للدولة باستثناء الطرق السيارة ؛

للدولة  العام  امللك  من  البناء  مواد  باستخراج  الترخيص  قرارات   -

باستثناء امللك العام البحري ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

ملزاولة  البحري  للدولة  العام  للملك  املؤقت  باالحتالل  الخاصة 
الزوارق  ذلك  في  بما  الصيفية  املوسمية  التجارية  األنشطة 

واملعدات البحرية الترفيهية ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

األنشطة  ملزاولة  البحري  العام  للملك  املؤقت  باالحتالل  الخاصة 

املقامة فوق هذا امللك والتي ال تعتبر مشاريع استثمارية أو أنشطة 

موسمية ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

الخاصة باالحتالل املؤقت للملك العام للدولة بالنسبة للمشاريع 

لوالة  املفوضة  االختصاصات  ضمن  تدخل  ال  التي  االستثمارية 

الجهات والتي ال تفوق قيمتها عشرون مليون درهم )20.000.000 

درهم( ؛

إلنجاز  الالزمة  العقارات  ملكية  نزع  بمسطرة  املتعلقة  اإلجراءات   -

املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة 

التجهيز واملاء التالية :

الوثائق الخاصة بإجراء البحث اإلداري املتعلق بنزع ملكية •   

التي  العامة  املنفعة  ذات  املشاريع  إلنجاز  الالزمة  العقارات 

تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛

 إشهار املراسيم املتعلقة باملنفعة العامة ومراسيم نزع ملكية • 

التي  العامة  املنفعة  ذات  املشاريع  إلنجاز  الالزمة  العقارات 

تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛

مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛• 

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

مقررات تنفيذ األحكام الصادرة عن مختلف محاكم اململكة • 

في موضوع نزع امللكية ؛

 شواهد اإلدراج بسجل امللك العام للدولة ومطالب التحفيظ • 

ومطالب التقسيم والضم الخاصة بالعقارات املقتناة لفائدة 

امللك العام للدولة من أجل إنجاز املشاريع ذات املنفعة العامة 

التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛

األمالك •  اقتناء  عن  الناتجة  التعويضات  أداء  مقررات   

التي  العامة  املنفعة  املشاريع ذات  الالزمة إلنجاز  والعقارات 

تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛

 مقررات التعويض عن األضرار الالحقة باملباني واألغراس • 

املنفعة  ذات  املنشآت  إلنجاز  الالزمة  األشغال  عن  الناتجة 

العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛

 قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة الالزمة إلنجاز • 

تدخل  التي  العامة  املنفعة  ذات  باملشاريع  املتعلقة  األشغال 

ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء ؛

 مقررات التعويض عن االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة • 

الالزمة إلنجاز األشغال املتعلقة باملشاريع ذات املنفعة العامة 

التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز واملاء.

- إجراءات تحديد وتحفيظ امللك العام للدولة ومراقبته ؛

- إجراءات سالمة وأمن وتتبع االستغالل املينائي على صعيد اإلقليم 

وخاصة املتعلقة منها ب :

ضمان تجميع املعطيات املتعلقة بالوسط البحري ؛• 

)اللواء •  بالشواطئ  املتعلقة  الحكامة  منتديات  في  املساهمة 

األزرق، شواطئ نظيفة( ؛

ملحاربة •  الوطني  االستعجالي  املخطط  تنفيذ  في  املشاركة 

التلوث البحري وتتبع تدابيره ؛

تخطيط وتتبع وتقييم العمليات املرتبطة بتشوير الشواطئ ؛• 

بحماية •  املرتبطة  واألنشطة  واملحاكاة  التداريب  في  املشاركة 

البيئة املينائية والبحرية ؛

إنجاز الدراسات املتعلقة بمعرفة الوسط البحري.• 

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات؛

- انتداب املحامين على الصعيد اإلقليمي للدفاع عن مصالح الدولة 

بالنسبة للقضايا التي تكون وزارة التجهيز واملاء طرفا فيها ؛

- تدبير املنازعات وتنفيذ األحكام الصادرة في مختلف القضايا التي 

تكون وزارة التجهيز واملاء طرفا فيها على الصعيد اإلقليمي؛

صعيد  على  انتدابهم  تم  الذين  املحامين  أتعاب  أداء  مقررات   -

اإلقليم من أجل الدفاع عن مصالح الدولة بالنسبة للقضايا التي 

تكون وزارة التجهيز واملاء طرفا فيها ؛

البيانات  املعلوماتية وقاعدة  املتعلقة باستغالل األنظمة  الوثائق   -

املتعلقة باملنشآت الفنية ؛

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -

البحرية ؛

- التصرفات اإلدارية املتعلقة بتتبع وتنفيذ االتفاقيات املوقعة من 

طرف الوزارة على الصعيد اإلقليمي ؛

الخاص  الدولة  ملك  وتدبير  صيانة  بإجراءات  املتعلقة  الوثائق   -

املخصص للوزارة على صعيد اإلقليم ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

اتخاذ قرارات حركية املوظفين على صعيد اإلقليم باستثناء • 

حركية املسؤولين ؛

بمأموريات داخل •  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء 

اململكة ؛

اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛• 

 ملفات حوادث وإصابات العمل ؛• 

السكن •  عن  االستثنائية  والتعويضات  العائلية  التعويضات 

وتعويضات موزعي املكاملات الهاتفية ؛

والتوبيخ( •  )اإلنذار  األولى  الدرجة  من  العقوبات  إنزال 

باملوظفين املرتبين في السلم 11 ؛

السلم •  في  املرتبين  باملوظفين  الثانية  الدرجة  العقوبات من  إنزال 

10 وما تحت ؛

العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛• 

اإلحالة على التقاعد ؛• 

التنقيط ؛• 

املياومين •  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير 

والعرضيين.
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املادة الثانية. - ينسخ القرار رقم 464.22 الصادر في 5 رجب 1443 )7 فبراير 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من صفر 1444 )13 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة. 

 ق9بل)لوزي9)بلعدل)لقم))).631))صادل)في)9))من)صف9)111)

)6))سبت 14)))1)()بتفويض)بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات

وزير العدل،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( 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 أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

التنقل والقيام بمأموريات كما وقع  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  جمادى   8 في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدرجة  من  الدولة  مهندس  سعيد،  مخروط  السيد  إلى  يفوض 

بخريبكة  االستئناف  محكمة  لدى  اإلقليمي  الفرعي  املدير  املمتازة، 

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

للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بصرف االعتمادات املفوضة 

للخزينة  الخصو�سي  الحساب  وكذا  العدل  وزارة  ميزانية  برسم 

رقم 3.2.0.0.1.06.001 املسمى »الصندوق الخاص لدعم املحاكم«.

املادة الثانية

العدل  نيابة عن وزير  السيد مخروط سعيد اإلمضاء  إلى  يفوض 

على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية 

لدى محكمة االستئناف بخريبكة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد مخروط سعيد املصادقة على الصفقات املتعلقة 

بتلك  الخاصة  الوثائق  التوريدات وفسخها وعلى جميع  أو  بالخدمات 

الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3017.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   26(  1443 األول  ربيع  من   19 في  الصادر 

اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.
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 ق9بل)لوزي9)بلشباب)وبلثقانة)وبلتوبصل)لقم))).3)6))صادل)في

31)من)صف9)111) )7))سبت 14)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( 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 2.21.841 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والثقافة  الشباب  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتواصل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الجليل بوزوكار، مدير املعهد الوطني لعلوم 

الشباب والثقافة  نيابة عن وزير  التأشير  أو  اآلثار والتراث، اإلمضاء 

املتعلقة  التالية  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  جميع  على  والتواصل 

بتدبير شؤون موظفي املعهد وذلك فيما يخص :

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   •

اململكة ؛

• الرخص اإلدارية واملرضية ؛

• شواهد العمل ؛

• شواهد األجرة ؛

• التنقيط والتقييم ؛

• التعيين والحركة االنتقالية الخاصة باملوظفين واألعوان بداخل 

املصالح أو بينها ؛

• ملفات حوادث الشغل ؛

• إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين ؛

• اإلعذار بالرجوع إلى العمل ؛

• طلب إجراء الفحص الطبي املضاد.

املادة الثانية

وزير  عن  نيابة  التأشير  بوزوكار  الجليل  عبد  السيد  إلى  يفوض 

بالترخيص  املتعلق  املطابق  الرأي  على  والتواصل  والثقافة  الشباب 

ألساتذة املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث إلنجاز حصص تعليمية 

إضافية خارج املعهد.

املادة الثالثة

عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  بوزوكار  الجليل  عبد  السيد  تغيب  إذا 

للمعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث وذلك فيما يخص  العام  الكاتب 

التفويض موضوع املادة األولى من هذا القرار.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من صفر 1444 )27 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

في صادل) ((619.(( لقم) وبلتوبصل) وبلثقانة) بلشباب) لوزي9)  ق9بل)
6)لا ع)بألول)111) )3)أكتوا9)))1)()بتفويض)بملصادقة)على)

بلصفقات.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.841 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والثقافة  الشباب  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتواصل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�سى، املديرة العامة للوكالة الوطنية 

ذلك  في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،  للتجهيزات 

أو  التوريدات  أو  باألشغال  املتعلقة  اإلنذار  قرارات  على  التأشير 

السمعي  ملهن  العالي  املعهد  لفائدة  الدولة  لحساب  املبرمة  الخدمات 

الوكالة  ملصالح  املفوضة  االعتمادات  إطار  في  والسينما  البصري 

الدولة املسير بصورة مستقلة  العامة من مرفق  للتجهيزات  الوطنية 

املسمى »املعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما«.
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املادة الثانية

السيد  عنها  ناب  أو عاقها عائق  بنمو�سى  زينب  السيدة  تغيبت  إذا 

للتجهيزات  الوطنية  بالوكالة  املساعد  العام  املدير  السو�سي،  ياسر 

العامة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع األول 1444 )3 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

في صادل) ((737.(( لقم) وبلتوبصل) وبلثقانة) بلشباب) لوزي9)  ق9بل)

1))من)لا ع)بألول)111) ))))أكتوا9)))1)()بتفويض)بإلمضاء)

وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( 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 ؛

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 ؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى

القيام  أوامر  وضع  شروط  بتحديد   )1974 يوليو   12(  1394 اآلخرة 

بمأموريات في الخارج ؛

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 

الكيلومترية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.841 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والثقافة  الشباب  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتواصل،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد العزيز البوجدايني، مدير املوارد البشرية 

التواصل،  قطاع   - والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزارة  واملالية 

الشباب والثقافة والتواصل على  نيابة عن وزير  التأشير  أو  اإلمضاء 

املراسيم والقرارات  به ماعدا  املنوطة  باملهام  املتعلقة  الوثائق  جميع 

التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد العزيز البوجدايني اإلمضاء أو التأشير نيابة 

عن وزير الشباب والثقافة والتواصل على األوامر بصرف أو تحويل 

أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض 

)1.000.000 درهم(  يفوق مليون درهم  إذا كان مبلغ ذلك ال  املوارد 

وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير 

للخزينة الخصو�سي  الحساب  ميزانية  وكذا  القطاع  لنفس   والتجهيز 

بالفضاء  النهوض  »صندوق  عنوان  الحامل   3.2.0.0.1.29.004 رقم 

الدولة  ومرفقي  العمومي«  وبالنشر  وباإلعالنات  البصري  السمعي 

املسيرين بصورة مستقلة املسميين »املعهد العالي لإلعالم واالتصال« 

و»املعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما«.

املادة الثالثة

جميع  على  املصادقة  البوجدايني  العزيز  عبد  السيد  إلى  يفوض 

التواصل  لقطاع  التابعة  املصالح  لفائدة  املبرمة  الصفقات  أشكال 

درهم(   2.000.000( درهم  مليوني  يفوق  ال  مبلغها  كان  إذا  وفسخها 

وكذا الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها كما يفوض إليه إمضاء 

املتعلقة  األظرفة  فتح  لجن  أعضاء  تعيين  قرارات  وكذا  اإلعذارات 

تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  واتخاذ  املذكورة  بالصفقات 

لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون املدرجة في إطار 

الخصو�سي  الحساب  ميزانيات  وكذا  القطاع  لنفس  العامة  امليزانية 

للخزينة ومرفقي الدولة املسيرين بصورة مستقلة املشار إليهم أعاله.

املادة الرابعة

التأشير  أو  اإلمضاء  البوجدايني  العزيز  عبد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل على الوثائق والتصرفات 

اإلدارية التالية املتعلقة باملصالح التابعة لقطاع التواصل :
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فيما  التواصل  لقطاع  التابعين  واألعوان  املوظفين  تسيير شؤون   -

والعقوبات  املصالح  رؤساء  وتسمية  املوظفين  بحركية  يتعلق 

وإعادة  الدرجة  وتغيير  واإلجازات  واالقتطاع  ونهايتها  اإلدارية 

عن  والتعويض  واالنتقال  واالستيداع  واإللحاق  اإلدماج 

والتكوين  ونهايته  والتدريب  والرتبة  الدرجة  في  والترقية  األخطار 

والطبية  اإلدارية  والرخص  واالحتفاظ  العائلية  والتعويضات 

وتغيير اإلسم وتاريخ االزدياد وطلب إجراء الفحص الطبي املضاد 

اململكة داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة   واألوامر 

استعمال  عن  الجزافي  التعويض  منح  قرارات  وكذا  خارجها  أو 

السيارة الخاصة لدواعي املصلحة ؛

واملداخيل  التسبيقات  شساعات  بإحداث  املتعلقة  القرارات   -

ومأموريهم  واملداخيل  التسبيقات  شسيعي  تعيين  وقرارات 

والثقافة الشباب  وزارة  مصالح  مختلف  لدى   املحصلين 

والتواصل - قطاع التواصل ؛

- طلبات خلق حسابات املستعملين ملنظومة التدبير املندمج للنفقات 

وبوابة الصفقات العمومية وكذا جميع طلبات التدخالت التقنية 

املرتبطة بها ؛

- الوثائق املتعلقة بتكليف الوكيل القضائي للمملكة بتتبع إجراءات 

والثقافة  الشباب  وزارة  تكون  التي  القضائية  والدعاوى  املنازعات 

والتواصل - قطاع التواصل طرفا فيها.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1444 )11 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

 قـــ9بل)لوزي9)بلصناعة)وبلتجالة)لقم)))).3)6))صادل)في)31)من)صف9)111) )7))سبت 14)))1)()بتغ ي1)بلق9بل)لقم))).11)3

بلصادل))في)1))من)لا ع)بألول)113) ))))أكتوا9)))1)()بتفويض)بإلمضاء

وزير الصناعة والتجارة،

بعد االطالع على القرار رقم 3140.21 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.836 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 3140.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

 ...................................... عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  أسماؤهم  التالية  والتجارة  الصناعة  وزارة  مندوبي  إلى  يفوض   - األولى.   »املـادة 

»ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :
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)الباقي ال تغيير فيه.(

املـادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من صفر 1444 )27 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : رياض مزور.
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وبلتشغ ل) بلصغ9ى) وبملقاولة) بالقتصادي) بإلدماج) لوزي9) ق9بل)
(111 صف9) من) (31 في) صادل) ((6(5.(( لقم)  وبلكفاءبت)

)7))سبت 14)))1)()بتفويض)بإلمضاء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( 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 القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج املنهي الصادر 
1421 صفر  من   15 بتاريخ   1.00.206 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)19 ماي 2000( وال سيما املادة 3 منه ؛

املنهي  للتكوين  األسا�سي  النظام  بمثابة   13.00 رقم  القانون  وعلى 
بتاريخ   1.00.207 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص 
15 من صفر 1421 )19 ماي 2000( وال سيما الفصل الثاني واملادة 34 

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   2.97.1051 رقم  املرسوم   وعلى 
)2 فبراير 1998( املتعلق بمجموعة السيارات التابعة لإلدارات العامة ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى املندوبين الجهويين ورؤساء املصالح وموظفي املصالح 
املرفق  الجدول  في  الواردة أسماؤهم  املنهي  التكوين  الخارجية لقطاع 
االقتصادي  اإلدماج  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  القرار  بهذا 
والتصرفات  الوثائق  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 

اإلدارية التالية :

- مقررات الترخيص بفتح أو توسيع مؤسسات التكوين املنهي الخاص 
والترخيص  املؤسسة  مدير  اسم  في  املعدة  بالتسيير  والترخيص 
 28 املادة  في  عليها  واملنصوص  املؤسس  اسم  في  املعدة  بالتغيير 
بفتح  الترخيص  ومسطرة  لشروط  املحدد  التحمالت  دفتر  من 
واستغالل مؤسسات التكوين املنهي الخاص املصادق عليه بموجب 
 1422 األول  ربيع  من   28 في  الصادر   2.00.1020 رقم   املرسوم 

)21 يونيو 2001( مع مراعاة ما يلي :

املنهي  التكوين  لقطاع  املركزية  املصالح  موافقة  على  الحصول   •
فيما يخص مقررات الترخيص بإحداث شعب جديدة أو شعب 

بالقطاع الطبي أو الشبه الطبي ؛

املنهي  التكوين  لقطاع  املركزية  املصالح  موافقة  على  الحصول   •
واللجنة املعنية املنصوص عليها في القرار املشترك لوزير الداخلية 
ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين املنهي رقم 898.12 
الصادر في 2 ربيع اآلخر 1433 )24 فبراير 2012( بتحديد شروط نيل 
دبلوم أو شهادة تثبت األهلية املهنية للقيام بأعمال نقل األموال 
 والقرار املشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين املنهي

 )2012 1433 )24 فبراير  2 ربيع اآلخر  في  900.12 الصادر  رقم 
بتحديد شروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت األهلية املهنية للقيام 
بأعمال الحراسة . فيما يخص قرارات الترخيص بفتح أو توسيع 
شعب  بإحداث  املتعلقة  الخاص  املنهي  التكوين  مؤسسات 
ونقل  الحراسة  أعمال  تخصصات  أحد  في  األسا�سي  التكوين 
األموال املنصوص عليها في القرارين رقم 898.12 ورقم 900.12 

السالفي الذكر.

- مقررات الترخيص بفتح واستغالل مؤسسات التكوين املنهي داخل 
املقاوالت ؛

املني  التكوين  مؤسسات  واستغالل  بفتح  الترخيص  مقررات   -
الخاص املحدثة من طرف الجمعيات؛

- مقررات إغالق مؤسسات التكوين املني الخاص؛

- مقرر تعيين أعضاء لجنة االمتحان املنصوص عليه في املادة 12 من 
قرار وزير التشغيل والتكوين املنهي والتنمية االجتماعية والتضامن 
يناير 2002(   16(  1422 القعدة  ذي   2 في  الصادر   73.02 رقم 

املتعلق باعتماد مؤسسات التكوين املنهي الخاص ؛

- التأشير على الدبلومات والشهادات املسلمة من طرف مؤسسات 
16 من  املادة  في  املنصوص عليه  املعتمدة  الخاص  املنهي  التكوين 
1422 القعدة  ذي   2 بتاريخ   73.02 رقم  أعاله  إليه  املشار   القرار 

)16 يناير 2002( ؛

للتربية  الجهوية  األكاديميات  مع  املبرمة  املنهي  التدرج  اتفاقيات   -
والغرف  والخاص  العمومي  املنهي  التكوين  ومؤسسات  والتكوين 
املقاوالت  داخل  املنهي  التدرج  ومراكز  املهنية  والجمعيات  املهنية 

وكذا الجمعيات.

 املادة الثانية

يفوض إلى املندوبين الجهويين ورؤساء املصالح وموظفي املصالح 
املرفق  الجدول  في  الواردة أسماؤهم  التكوين  املنهي  الخارجية لقطاع 
اإلدماج  االقتصادي  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  القرار  بهذا 
املتعلقة  الوثائق  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 

باملصالح التابعة لهم وذلك  فيما يخص:
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- األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

سيارات  الستعمال  لهم  التابعين  واألعوان  للموظفين  الترخيص   -
املصلحة ؛

والرخص  السنوية  الرخص  على  تشتمل  التي  اإلدارية  الرخص   -
االستثنائية )ما عدا تلك املمنوحة ألداء فريضة الحج( أو الرخص 

بالتغيب؛

- رخص املرض قصيرة األمد ؛ 

- الرخص املمنوحة عن الوالدة ؛

-  إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين؛

- التنقيط.

 املادة الثالثة 

فاتح  من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

سبتمبر 2022.

وحرر بالرباط في 30 من صفر 1444 )27 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.
*

 *  *
بلجدول)بمل9نق
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 (75(.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي9) ق9بل)

صادل)في)6))من)لا ع)بألول)111) )3))أكتوا9)))1)())بتفويض)

بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( 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 الثانية 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 و64 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020 الصادر بتنفيذه 

 1441 اآلخر  ربيع  من   16 بتاريخ   1.19.125 رقم  الشريف  الظهير 

)13 ديسمبر 2019( وال سيما املادة 14 املكررة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التعليم  لوزارة  العام  الكاتب  خلفاوي،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  واالبتكار،  العلمي  والبحث  العالي 

التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار على األوامر بصرف أو تحويل 

أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض 

املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بالحساب 

عنوان  الحامل   3.1.0.0.1.00.002 رقم  خصوصية  ألمور  املرصد 

وتحسين  والتكوين  التربية  بمنظومة  للنهوض  الخاص  »الصندوق 

جودتها« املحدث بموجب املادة 14 املكررة لقانون املالية رقم 70.19 

للسنة املالية 2020 املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

الصفقات  على  املصادقة  خلفاوي  محمد  السيد  إلى  يفوض 

وفسخها املبرمة لحساب »الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية 

والتكوين وتحسين جودتها«.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 (753.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي9) ق9بل)
صادل)في)6))من)لا ع)بألول)111) )3))أكتوا9)))1)())بتفويض)

بإلمضاء)وبملصادقة)على)بلصفقات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020 الصادر بتنفيذه 
 1441 اآلخر  ربيع  من   16 بتاريخ   1.19.125 رقم  الشريف  الظهير 

)13 ديسمبر 2019( وال سيما املادة 14 املكررة 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 ؛

 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 و64 منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد سليمان مهداد، مدير امليزانية والشؤون العامة 
التأشير  أو  اإلمضاء  واالبتكار،  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  بوزارة 
األوامر  على  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  عن  نيابة 
بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات 
الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر 
 3.1.0.0.1.00.002 املرصد ألمور خصوصية رقم  بالحساب  املتعلقة 
الحامل عنوان »الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين 
املالية  لقانون  املكررة   14 املادة  بموجب  املحدث  جودتها«  وتحسين 

رقم 70.19 للسنة املالية 2020 املشار إليه أعاله.
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املادة الثانية

الصفقات  على  املصادقة  مهداد  سليمان  السيد  إلى  يفوض 

وفسخها املبرمة لحساب »الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية 

والتكوين وتحسين جودتها«.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع األول 1444 )13 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

بل9قمي) باالفتقال) بملكلفة) بلحكومة) لئيس) لدى) بملنتدبة) للوزي9ة) ق9بل)

وإصالح)بإلدبلة)لقم))).1)6))صادل)في)ناتح)لا ع)بألول)111) 

)8))سبت 14)))1)()بتفويض)بإلمضاء.

الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة 

وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( 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 قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى 

القيام  أوامر  وضع  شروط  بتحديد   )1974 يوليو   12(  1394 اآلخرة 

بمأموريات في الخارج ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.850 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزيرة 

املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

قررت ما يلي  :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سارة العمراني، مديرية الدراسات والتواصل 

اإلدارة  وإصالح  الرقمي  االنتقال  لوزارة  العامة  الكاتبة  والتعاون، 

رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة، 

الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق 

للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما  بها  املناطة  باملهام  املتعلقة 

للقيام بمأموريات داخل وخارج اململكة وكذا جميع الوثائق املتعلقة 

بتدبير شؤون املوظفين واألعوان التابعين لنفس الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : غيتة مزور.

بل9قمي) باالفتقال) بملكلفة) بلحكومة) لئيس) لدى) بملنتدبة) للوزي9ة) ق9بل)

وإصالح)بإلدبلة)لقم))).5)6))صادل)في)ناتح)لا ع)بألول)111) 

)8))سبت 14)))1)()بتفويض)بإلمضاء.

الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة 

وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( 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 ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.850 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزيرة 

املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،
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قررت ما يلي  :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سارة العمراني، مديرة الدراسات والتواصل 
اإلدارة  وإصالح  الرقمي  االنتقال  لوزارة  العامة  الكاتبة  والتعاون، 
رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة، 
جميع  على  اإلدارة  وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة 
الوثائق التي تدخل ضمن اختصاصات نفس الوزارة ما عدا املراسيم 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : غيتة مزور.

بل9قمي) باالفتقال) بملكلفة) بلحكومة) لئيس) لدى) بملنتدبة) للوزي9ة) ق9بل)
وإصالح)بإلدبلة)لقم))).6)6))صادل)في)ناتح)لا ع)بألول)111) 
على) وبملصادقة) بإلمضاء) بتفويض) ()(1(( سبت 14) ((8(

بلصفقات.

الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة 
وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( 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 الثانية 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 ؛

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

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 
)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.850 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزيرة 
املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

قررت ما يلي  :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سارة العمراني، مديرة الدراسات والتواصل 

اإلدارة  وإصالح  الرقمي  االنتقال  لوزارة  العامة  الكاتبة  والتعاون، 

رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة، 

األوامر  على  اإلدارة  وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة 

املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  تفويض  أو  تحويل  أو  بصرف 

الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير واالستثمار.

املادة الثانية

الصفقات  على  املصادقة  العمراني  سارة  السيدة  إلى  يفوض 

وفسخها املبرمة لفائدة وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : غيتة مزور.

بل9قمي) باالفتقال) بملكلفة) بلحكومة) لئيس) لدى) بملنتدبة) للوزي9ة) ق9بل)

وإصالح)بإلدبلة)لقم))).7)6))صادل)في)ناتح)لا ع)بألول)111) 

على) وبملصادقة) بإلمضاء) بتفويض) ()(1(( سبت 14) ((8(

بلصفقات.

الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة 

وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( 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 الثانية 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 ؛
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وعلى قانون املالية رقم 26.04 للسنة املالية 2005 الصادر بتنفيذه 

 1425 القعدة  ذي  من   16 بتاريخ   1.04.255 رقم  الشريف  الظهير 

)29 ديسمبر 2004( وال سيما املادة 36 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.850 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزيرة 

املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

قررت ما يلي  :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سارة العمراني، مديرة الدراسات والتواصل 

اإلدارة  وإصالح  الرقمي  االنتقال  لوزارة  العامة  الكاتبة  والتعاون، 

رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة، 

األوامر  على  اإلدارة  وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة 

املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  تفويض  أو  تحويل  أو  بصرف 

الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات 

خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  بميزانية  املتعلقة  الحسابية 

اإلدارة  تحديث  »صندوق  عنوان  الحامل   3.2.0.0.1.33.001 رقم 

العمومية«.

املادة الثانية

الصفقات  على  املصادقة  العمراني  سارة  السيدة  إلى  يفوض 

خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  إطار  في  املبرمة  وفسخها 

اإلدارة  تحديث  »صندوق  عنوان  الحامل   3.2.0.0.1.33.001 رقم 

العمومية«.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة سارة العمراني أو عاقها عائق ناب عنها السيد 

عزيز خالدي، مدير املوارد البشرية واملالية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : غيتة مزور.

بل9قمي) باالفتقال) بملكلفة) بلحكومة) لئيس) لدى) بملنتدبة) للوزي9ة) ق9بل)

وإصالح)بإلدبلة)لقم))).8)6))صادل)في)ناتح)لا ع)بألول)111) 

)8))سبت 14)))1)()بتفويض)بإلمضاء.

الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة 

وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( 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 2.21.850 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات والسلط إلى الوزيرة 

املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

قررت ما يلي  :

املادة األولى

واملالية  البشرية  املوارد  مدير  خالدي،  عزيز  السيد  إلى  يفوض 

الوزيرة  نيابة عن  بوزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، اإلمضاء 

املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة 

على األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عزيز خالدي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد 

االنتقال  بوزارة  املالية  واملوارد  البرمجة  قسم  رئيس  حنينة،  الحق 

الرقمي وإصالح اإلدارة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1444 )28 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : غيتة مزور.
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 (7(7.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي9) ق9بل)
بلق9بل) بتت  م) (((1(( أكتوا9) (7( (111 لا ع)بألول) ((1 في) صادل)
 ((113 مالس) ((((  (1(1 مح9م) (7 في) بلصادل) ((113.1( لقم)
في) بلتخصص) دبلوم) تعادل) بلتي) بلشهادبت) الئحة) بتحديد)
بلب ولوج ة) بلتحال ل) (: تخصص) وبلب ولوج ا،) بلص دلة)

بلطب ة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2003 مارس   11(  1424 محرم   7 في  الصادر   1403.02 رقم  العلمي 
الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 
والبيولوجيا، تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
التحاليل   : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 
الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،  »البيولوجية 

»)الشعب العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)أوك9بف ا):

».........................................................................................................

» – Titre du spécialiste en spécialité diagnostic de laboratoire 
» clinique, délivré en date du 21 janvier 2019 par l’Académie 
» de l’enseignement médical postuniversitaire de Kharkiv 
» Ukraine, assorti d’un stage de deux années  au sein du  Centre 
» hospitalier Ibn Rochd de Casablanca, validé par  la Faculté de 
» médecine et de pharmacie de Casablanca. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع األول 1444 )7 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

(77(.(( لقم) وبالبتكال) بلعلمي) وبلبحث) بلعالي) بلتعل م) لوزي9)  ق9بل)

 ((1(( أكتوا9) ((1(  (111 بألول) لا ع) من) ((7 في) صادل)

 (1(1 مح9م) من) ((( في) بلصادل) (315.13 لقم) بلق9بل) بتت  م)

)5))مالس)113)()بتحديد)الئحة)بلشهادبت)بلتي)تعادل)شهادة)

بلدكتولبه)في)طب)بألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

27 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم  305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  » املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 

 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»-)إسباف ا):

» .......................................................................................................

» – Titulo universitario oficial de graduada en odontologia, 
» délivré par Universidad Cardenal Herrera-CEV, 
» Espagne.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع األول 1444 )14 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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ق9بل)لوزي9)بلفالحة)وبلص د)بلبح9ي)وبلتن  ة)بلق9وية)وبمل اه)وبلغابات)

 ((1(( أكتوا9) (7(  (111 بألول) لا ع) ((1 في) )).)73))صادل) لقم)

بإسناد)بفتدبب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 )25 ديسمبر 1980(، 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�سي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

جواهري  مصطفى  السيد  إلى   21.80 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون 

رقم تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

CME227/CN/2022 بتاريخ 9 أغسطس 2022.

املادة الثانية

إلى املدير  يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع األول 1444 )7 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

في صادل) ((657.(( لقم) ( بلقن ط9ة) (- سال) (- بل9ااط) جهة) لوبلي)  ق9بل)

بنقة)على)ق9بل)عامل) 7)لا ع)بألول)111) )1)أكتوا9)))1)()باملو

بلع 9بف ة) بلكتلة) تن  ة) ملخطط) بملق9) قاسم) س دي) إقل م)

بلق9وية)لج اعة)ثكنة)بإقل م)س دي)قاسم.

والي جهة الرباط - سال - القنيطرة،

ذي من   30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

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

1436 9 ذي الحجة  بتاريخ   2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم 

)23 سبتمبر 2015(  ؛

 وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3978.19 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1441

)5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إقرار  املتضمن  قاسم  سيدي  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

)املخطط  ثكنة  لجماعة  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط 

رقم  05-481-09-09/21(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع األول 1444 )4 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : محمد يعقوبي.

*

* *
ق9بل)لعامل)إقل م)س دي)قاسم

بإق9بل)مخطط)تن  ة)بلكتلة)بلع 9بف ة)بلق9وية

لج اعة)ثكنة)بإقل م)س دي)قاسم

عامل إقليم سيدي قاسم،

من  30 فـي  الصـادر   1.60.063 رقـم  الشـريــف  الظهيــر  على   بناء 

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

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  موافقة  على  االطالع  وبعد 

واللوجيستيك واملاء بسيدي قاسم بتاريخ 15 مارس 2021 ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ 25 يونيو 2021 ؛

دورته  خالل  ثكنة  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2021 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 7 فبراير إلى 8 مارس 2022  

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

ثكنة  لجماعة  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 

)املخطط رقم  09/21-09-481-05( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . 



عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   7136

فصوص) اصة

وزارة العدل

 م9سوم)لقم)111.)).))صادل)في))))من)لا ع)بألول)111)

)8))أكتوا9)))1)()بتحديد)ب تصاصات)وتنظ م)وزبلة)بلعدل

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور وال سيما الفصل 90 منه ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف   الظهير 

) 19 مارس 2015 ( ؛

األعلى  باملجلس  املتعلق   100.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

 1.16.40 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 

بتاريخ 14 من جمادى اآلخرة 1437 )24 مارس 2016( ؛

األسا�سي  بالنظام  املتعلق   106.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.16.41 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  للقضاة 

14 من جمادى اآلخرة 1437 )24 مارس 2016( ؛ 

الصادر  القضائي،  بالتنظيم  املتعلق   38.15 رقم  القانون  وعلى 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 

)30 يونيو 2022( ؛

السلطة  اختصاصات  بنقل  املتعلق   33.17 رقم  القانون  وعلى 

إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  الحكومية املكلفة بالعدل 

بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، 

الحجة  ذي   8 بتاريخ    1.17.45 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

1438 )30 أغسطس 2017( ؛

املرافق العمومية،  بمثابة ميثاق   54.19 رقم  القانون  وعلى 

الحجة  ذي   3 بتاريخ   1.21.58 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

1442 )14 يوليو 2021( ؛ 

1432 رجب  من   20 في  الصادر   2.11.112 رقم  املرسوم   وعلى 

)23 يونيو 2011( في شأن املفتشيات العامة للوزارات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 )29 أبريل 1993( 

املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 )16 يونيو 1997( 

املتعلق بوضعية مديري اإلدارة املركزية ؛

 1426 شوال  من   29 في  رقم 2.05.1369 الصادر  املرسوم  وعلى 

الوزارية  القطاعات  تنظيم  قواعد  تحديد  بشأن   )2005 ديسمبر   2(

والالتمركز اإلداري ؛

1396 محرم  من   17 في  رقم 2.75.864 الصادر  املرسوم   وعلى 

املهام  بمزاولة  املرتبطة  التعويضات  نظام  بشأن   )1976 يناير   19(

العليا في مختلف الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 9 ربيع األول 1444 

)6 أكتوبر 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تناط بوزارة العدل مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال 

العدالة بما ال يتنافى واستقالل السلطة القضائية.

إلى سلطات وهيئات  وتمارس، مع مراعاة االختصاصات املسندة 

أخرى، االختصاصات التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل :

- إعداد استراتيجيات وبرامج اإلصالح في مجال العدالة ؛

املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مشاريع  إعداد   -

بمنظومة العدالة ؛

- اإلسهام في وضع التوجهات واملضامين العامة للسياسة الجنائية ؛

بحقوق  والنهوض  األساسية،  الحريات  وتعزيز  حماية  في  اإلسهام   -

اإلنسان وتطويرها ؛

يخصها،  فيما  للنهوض،  العدل  قطاع  استراتيجية  وتنفيذ  وضع   -

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  والفئات  والطفل  املرأة  بوضعية 

وتيسير ولوجهم للعدالة ؛

- اإلشراف على إعداد الخريطة القضائية للمملكة ؛

- اإلشراف على املهن القانونية والقضائية ؛

- تدبير ملفات الجنسية وتتبعها ؛

فظام)موظفي)بإلدبلبت)بلعامة
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وضمان  العدالة  ملنظومة  الرقمي  التحول  استراتيجية  إعداد   -
تنفيذها ؛

منجزاتها  وحصيلة  القضائية  اإلدارة  وأداء  سير  ومواكبة  تتبع   -
تحديثها  على  والعمل  واإلداري،  املالي  امليدانين  في  عملها  وبرامج 

والرفع من نجاعتها ؛

على  والعمل  القطاع  مستوى  على  األداء  نجاعة  منهجية  تنزيل   -

تطويرها ؛ 

- اإلشراف على إعداد وإجراء حوار التدبير مع املحاكم قصد تطبيق 

مشروع نجاعة األداء ؛

- اإلشراف على التدبير املالي واإلداري للمحاكم ؛

- اإلسهام في تكوين املسؤولين القضائيين في مجال التدبير والتسيير 

اإلداري للمحاكم ؛

بشأن  القضائيين  املسؤولين  أداء  مستوى  حول  تقارير  إعداد   -

يتنافى  ال  بما  للمحاكم،  اإلداري  والتسيير  التدبير  على  اإلشراف 

واستقالل السلطة القضائية ؛

بما  والبنايات،  واللوجستيكية  واملالية  البشرية  املوارد  تعبئة   -

يضمن حسن سير عمل املحاكم وتدبير منظومة العدالة ؛

واملحاكم،  للوزارة  املعلوماتية  والبرامج  التحتية  البنية  توفير   -

والعمل على تأهيلها ؛

التعاون  اتفاقيات  العدالة وإبرام  في ميدان  الدولي  - تدبير التعاون 

الدولي في امليدان القضائي واإلداري والتقني، بتنسيق مع السلطات 

الحكومية املعنية ؛

- إعداد استراتيجية الوزارة في مجال اإلعالم والتواصل املؤسساتي 

والعمل على تنفيذها.

املادة 2

إدارة  على  الوزير،  ديوان  إلى  باإلضافة  العدل،  وزارة  تشتمل 

مركزية ومصالح الممركزة.

املادة 3

تشتمل اإلدارة املركزية على : 

- الكــتابـة العامـة ؛

- املفتشية العامة ؛

- مديرية الشؤون املدنية واملهن القانونية والقضائية ؛

- مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة ؛

- مديرية التشريع والدراسات ؛

- مديرية التحديث ونظم املعلومات ؛

- مديرية املوارد البشرية ؛

- مديرية امليزانية ؛

- مديرية التجهيز وتدبير املمتلكات ؛ 

- مديرية التعاون والتواصل.

املادة 4

الكاتب العام االختصاصات املخولة له بموجب املرسوم  يمارس 

رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 )29 أبريل 1993( املتعلق 

بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.

املادة 5

طبقا ألحكام املادة 100 من القانون املشار إليه أعاله رقم 38.15، 

يحدد تأليف واختصاصات املفتشية العامة بمرسوم. 

املادة 6

املهام  القانونية والقضائية  املدنية واملهن  تناط بمديرية الشؤون 

التالية :

- السهر على تتبع تنفيذ برامج اإلصالح والنجاعة في امليدان املدني ؛

والخريطة  القضائي  بالتنظيم  املتعلقة  املعطيات  وتوفير  تجميع   -

القضائية ؛

- اإلسهام في وضع التوجهات التشريعية ذات الصلة باملجال املدني ؛

- تدبير آليات التعاون في امليدان املدني ؛

- اإلشراف على خدمات صندوق التكافل العائلي ؛

- تدبير ملفات الجنسية وتتبعها؛

- السهر على حسن سير ممارسة املهن القانونية والقضائية ومراقبتها 

طبقا  بها،  الخاصة  والتكوينات  واملباريات  االمتحانات  وتنظيم 

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ 

- اإلشراف على حسن سير نظام السجل التجاري والسجل الوطني 

اإللكتروني للضمانات املنقولة وباقي السجالت ذات الصلة بمجال 

اختصاصاتها ؛

- دراسة وتتبع قضايا املنازعات التي تعد الوزارة طرفا فيها ؛

واملراكز  الدبلوماسية  البعثات  لدى  العدالة  خطة  ممارسة  تتبع   -

املختصة  املصالح  مع  بتنسيق  تطويرها،  في  واإلسهام  القنصلية 

بالوزارة املكلفة بالشؤون الخارجية. 
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املادة 7

املهام  الجريمة  ورصد  والعفو  الجنائية  الشؤون  بمديرية  تناط 
التالية :

- وضع وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير املنظومة الجنائية ؛

- اإلسهام في وضع التوجهات واملضامين العامة للسياسة الجنائية ؛ 

- اإلسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات 
الطابع الجنائي ؛

- رصد وتتبع وتحليل ظاهرة الجريمة واقتراح الخطط االستراتيجية 
الكفيلة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها ؛

- القيام بدراسات وإنجاز أبحاث في املادة الجنائية ؛

وتتبع  املقيد،  واإلفراج  العفو  واقتراحات  طلبات  ملفات  إعداد   -
تنفيذها ؛

- تدبير آليات التعاون في امليدان الجنائي ؛

- تسيير السجل العدلي الوطني ؛

- اإلشراف على الخلية املركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  طبقا  تتولى،  كما 
العمل، القيام بمهام كتابة اللجنتين التاليتين :

في  عليها  املنصوص  العقوبات  بتطبيق  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
باإلرهاب  الصلة  ذات  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرارات 

وانتشار التسلح وتمويلهما ؛

- اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار بالبشر والوقاية 
منه.

املادة 8

تناط بمديرية التشريع والدراسات املهام التالية :

- تنسيق املبادرة التشريعية على صعيد الوزارة ؛

مع  بتنسيق  للوزارة،  التشريعي  املخطط  وتنزيل  وتتبع  إعداد   -
البنيات املعنية ؛

- تعزيز اليقظة القانونية في مجال العدالة ؛

- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بمجاالت 
اختصاص الوزارة، بتنسيق مع الجهات املعنية ؛

واملعاهدات  واالتفاقيات  القوانين  ومقترحات  مشاريع  دراسة   -
الدولية التي تحال على الوزارة ؛

بمنظومة  الصلة  ذات  املجاالت  في  واألبحاث  الدراسات  إنجاز   -
العدالة ؛ 

- تجميع وتحيين النصوص القانونية واالتفاقيات الدولية والعمل 

على نشرها عبر مختلف الوسائل املتاحة ؛ 

- تدبير البوابة القانونية لوزارة العدل »عدالة« ؛ 

- تدبير الرصيد الوثائقي القانوني للوزارة.

املادة 9

تناط بمديرية التحديث ونظم املعلومات املهام التالية : 

ملنظومة  الرقمي  التحول  مجال  في  الوزارة  استراتيجية  إعداد   -

العدالة والسهر على تنفيذها ؛

واملحاكم  املركزية  باإلدارة  الرقمي  التحول  مشاريع  وتدبير  قيادة   -

واملصالح الالممركزة ؛

البيانات ونشرها وتوفير نظام إحصائي  في تعزيز حكامة  - اإلسهام 

حول أنشطة الوزارة واملحاكم ؛

واملنصات  والخدمات  املعلومات،  نظم  تطوير  على  اإلشراف   -

الرقمية واالبتكار الرقمي في مجال العدالة، ومواكبة مستعمليها ؛

- تعزيز آليات اليقظة التكنولوجية في مجال التحول الرقمي ملنظومة 

العدالة ؛

تنزيلها  على  والسهر  املعلومات  نظم  أمن  حماية  سياسة  إعداد   -

السيبيراني،  األمن  مجال  في  للدولة  االستراتيجية  التوجهات  وفق 

بتنسيق مع الهيئات املعنية ؛

لالبتكارات  ومواكبة  مالئمة  معلوماتية  تحتية  بنية  توفير   -

وتقنين  املعطيات  وقواعد  البيانات  مراكز  وتدبير  التكنولوجية، 

عملية استغاللها والولوج إليها.

املادة 10

تناط بمديرية املوارد البشرية املهام التالية :

- إعداد وتنفيذ استراتيجية الوزارة املتعلقة باملوارد البشرية ؛

التكوين،  في مجال  الوزارة  استراتيجية  وتنفيذ  إعداد  السهر على   -

وتطوير الرأسمال البشري بتنسيق مع مؤسسة التكوين املعنية ؛

- التدبير التوقعي ألعداد املوظفين والوظائف والكفاءات ؛

للموظفين  اإلدارية  والوضعيات  للمسارات  املندمج  التدبير   -

واملساهمة في تطوير وتحيين األنظمة املعلوماتية الخاصة بتدبير 

املوارد البشرية، والتواصل بشأنها ؛

واملباريات  املهنية  الكفاءة  وامتحانات  التوظيف  مباريات  تنظيم   -

املهنية ؛
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- تتبع تقييم أداء املوارد البشرية باإلدارة املركزية واملحاكم واملصالح 

الالممركزة ؛

- تنسيق وتتبع اجتماعات الحوار القطاعي.

املادة 11

تناط بمديرية امليزانية املهام التالية :  

وإعداد  السنوات،  متعددة  امليزانياتية  البرامج  وإعداد  توقع   -

وبرمجة امليزانية الفرعية السنوية للوزارة ؛

- تنفيذ وتتبع امليزانية وتقييمها، وكذا املتبقي من أجل التحصيل ؛

مشروع  تطبيق  قصد  املحاكم  مع  التدبير  حوار  وإجراء  إعداد   -

نجاعة األداء ؛ 

- إعداد البرامج التعاقدية وتتبع تنفيذها ؛

ووضعية  القضائية  للمساعدة  املخصصة  االعتمادات  تدبير   -

صندوق التكافل العائلي ؛

- تدبير وتتبع الحسابات املرصدة ألمور خصوصية، بالوزارة ؛

- إعداد الحساب اإلداري للوزارة ؛

بتحصيل  املتعلقة  الوزارة  ومخططات  برامج  إعداد  في  املساهمة   -

الدين العمومي وبحسابات املحاكم ؛ 

وحسابات  والتحصيل  التبليغ  مجال  في  الوزارة  استراتيجية  تنزيل   -

محاكم اململكة ؛

- مواكبة عملية إعداد وتقديم حساب التسيير وتتبع بيانات املوازنة 

الخاصة بصناديق املحاكم ؛

املالي  املجالين  في  املؤسساتيين  الشركاء  مع  الوزارة  عالقات  تدبير   -

واملحاسباتي.

املادة 12

تناط بمديرية التجهيز وتدبير املمتلكات املهام التالية :

تدبير  بشأن  السنوات  متعددة  العمل  استراتيجية  وتنفيذ  إعداد   -

سالمة  وتأمين  ومراقبتها،  وصيانتها،  عليها  واملحافظة  املمتلكات 

بنايات اإلدارة املركزية واملحاكم واملصالح الالممركزة ؛  

- رصد وتوفير التجهيزات واملعدات الالزمة لسير العمل؛

- دراسة وإبرام الصفقات الخاصة بالتوريدات والخدمات واألشغال 

وكذا القيام بالدراسات املتعلقة بها ؛

البناء،  مشاريع  في  وتقنيا،  إداريا  الالممركزة،  املصالح  مواكبة   -

ومراقبة مراحل اإلنجاز ؛

- اإلشراف على املراقبة التقنية للمعدات واألثاث املنقول، والقيام 

بصيانتها وإصالحها ؛

- تدبير حظيرة السيارات واملركبات، وتتبع وضعيتها، واإلشراف على 

املراقبة التقنية لها، وصيانتها، وإصالحها ؛

- اإلشراف على تدبير األرشيف.

املادة 13

تناط بمديرية التعاون والتواصل املهام التالية :

والتواصل،  الدولي  التعاون  مجالي  في  الوزارة  استراتيجية  إعداد   -

والعمل على تنفيذها بتنسيق مع الجهات املعنية ؛ 

- اإلسهام في إعداد التقارير اإلقليمية والدولية التي تعدها الحكومة 

ذات الصلة بمجال العدالة، وتتبع تنفيذ التوصيات املتعلقة بها ؛

الثنائي  التعاون  وبرامج  اتفاقيات  مشاريع  وتقييم  ودراسة  إعداد   -

وتتبع  املعنية،  الجهات  مع  بتنسيق  األطراف،  متعدد  والتعاون 

تنفيذها ؛

صعيد  على  املختلطة،  واللجان  الثنائية  اللجان  أشغال  تنسيق   -

الوزارة، والسهر على تتبع قراراتها مع الجهات املعنية ؛

- تدبير التواصل املؤسساتي للوزارة ؛ 

- تدبير الشراكة مع املجتمع املدني وتعزيز العالقات العامة ؛

- املواكبة اإلعالمية لبرامج ومشاريع الوزارة ؛

العدل  بقطاع  الصلة  ذات  األخبار  بشأن  اليقظة  تدابير  اتخاذ   -

بمختلف وسائل اإلعالم ؛

- التنسيق مع مختلف املتدخلين بخصوص األنشطة والندوات التي 

تنظمها الوزارة. 

املادة 14

تحدث األقسام واملصالح التابعة لإلدارة املركزية ويحدد تنظيمها 

الحكومية  السلطة  عليه  تؤشر  العدل  لوزير  بقرار  واختصاصاتها 

املكلفة باملالية والسلطة الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة.

املادة 15

الالممركزة، ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق  تحدث املصالح 

النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
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املادة 16

تظل  أعاله،   5 املادة  في  إليه  املشار  املرسوم  صدور  انتظار  في 
وتنظيمها،  باختصاصاتها  يتعلق  فيما  خاضعة،  العامة  املفتشية 

للنصوص الجاري بها العمل.

املادة 17

جمادى   7 في  الصادر   2.10.310 رقم  املرسوم  مقتضيات   تنسخ 
وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2011 أبريل   11(  1432 األولى 

العدل.

وتظل سارية املفعول، إلى أن يتم تغييرها أو تعويضها طبقا ألحكام 
هذا املرسوم، مقتضيات :

- قرار وزير العدل رقم 1939.10 الصادر في 7جمادى األولى 1432 
األقسام  وتنظيم  اختصاصات  تحديد  بشأن   )2011 أبريل   11(

واملصالح التابعة للمديريات املركزية لوزارة العدل ؛

جمادى من   12 في  الصادر   516.90 رقم  العدل  وزير  قرار   - 
األولى 1410 )12 ديسمبر 1989( بإحداث مديريات فرعية إقليمية 
وتنظيمها  اختصاصاتها  وتحديد  واملوظفين  العامة  لإلدارة  تابعة 

ودوائر نفوذها ؛

1408 محرم  من   12 في  الصادر   441.90 رقم  العدل  وزير  قرار   - 
)7 سبتمبر 1987( بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط 

وكتابات النيابة العامة باملحاكم.

املادة 18

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  تنفيذ هذا  يسند 
املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  العدل  وزير 
باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  والوزيرة  بامليزانية 

الرقمي وإصالح اإلدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع األول 1444 )18 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة

باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.

وزارة االقتصاد واملالية

(111 بألول) لا ـــــع) مـــــن) ((( في) صـــــادل) ((.((.586 لقــــم)  مــــ9ســــــوم)

 (.93.817 لقم) بمل9سوم) وتت  م) بتغ ي1) ()(1(( أكتوا9) ((8(

بلنظام) شأن) في) ()(991 يوف و) ((6(  (1(5 مح9م) (6 بتاليخ)

بألسا�سي)بلخاص)به ئة)بلتفتيش)بلعام)لل ال ة.

رئيس الحكومة،

 بعد االطالع على املرسوم رقم 2.93.807 الصــــادر فــــي 6 محـــرم 1415

التفتيش  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في   )1994 يونيو   16(

العام للمالية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 9 ربيع األول 1444 

)6 أكتوبر 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

13 من  10 و  2 و  تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات املواد 

 املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.93.807 الصادر في  6 محرم 1415

)16 يونيو 1994( :

»املادة 2. - يحدد، ..................................................... مفتش املالية :

»الرتبة األولى ........................................... الرقم االستداللي 336 ؛

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

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

»الرتبة العاشرة ........................................ الرقم االستداللي 639 ؛

»الرتبة الحادية عشرة .............................. الرقم االستداللي 704 ؛

»الرتبة الثانية عشرة ................................ الرقم االستداللي 746 ؛

»الرتبة الثالثة عشر .................................. الرقم االستداللي 779 ؛

»الرتبة الرابعة عشر ................................. الرقم االستداللي 812 ؛

»الرتبة االستثنائية .................................. الرقم االستداللي 840.«

مباراة  في   ..................................................... يجوز  ال   -  .10 »املادة 

هيئة  من  حذفهم  سبق  الذين  املتدربون  املالية  مفتشو  »التوظيف، 

»التفتيش العام للمالية.«

»املادة 13. - يمكن، .................................................. بهذه الصفة.
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»ويعين املعنيون باألمر في الرتبة األولى من الدرجة، غير أن من بلغوا 

»في درجة مفتش املالية رتبة لها رقم استداللي يفوق الرقم االستداللي 

رتبة  في  فيعينون  بعثة،  رئيس  املالية  مفتش  درجة  من  األولى  »للرتبة 

»يعادل رقمها االستداللي الرقم االستداللي الذي حصلوا عليه في درجة 

»مفتش املالية أو يفوقه مباشرة.

 »ويحتفظون في حدود سنتين، باألقدمية املكتسبة في رتبتهم القديمة

»إذا وقع تعيينهم في رقم استداللي معادل.

»وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش املالية رئيس بعثة 

»كل سنتين.«

املادة الثانية

الذكر السالف  باملرسوم  امللحق   1 رقم  الجدول  يلي،  كما   يغير، 

رقم 2.93.807 الصادر في  6 محرم 1415 )16 يونيو 1994( :

»بلجدول)لقم))

»نسق)ت9ق ة)مفت�سي)بملال ة)من)لتبة)إلى)أ 9ى

بلنسق)بلبطيءبلنسق)بملتوسطبلنسق)بلس9يعبل9تب

سنةسنةسنةمن الرتبة األولى إلى الثانية

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

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

 من الرتبة التاسعة

إلى الرتبة العاشرة
......................................................................................

 من الرتبة العاشرة

إلى الرتبة الحادية عشرة
أربع سنوات ونصفأربع سنواتثالث سنوات ونصف

 من الرتبة الحادية عشرة

إلى الرتبة الثانية عشرة
أربع سنوات ونصفأربع سنواتثالث سنوات ونصف

 من الرتبة الثانية عشرة

إلى الرتبة الثالثة عشر
أربع سنوات ونصفأربع سنواتثالث سنوات ونصف

 من الرتبة الثالثة عشر

إلى الرتبة الرابعة عشر
أربع سنوات ونصفأربع سنواتثالث سنوات ونصف

 من الرتبة الرابعة عشر

إلى الرتبة االستثنائية
أربع سنوات ونصفأربع سنواتثالث سنوات ونصف

املادة الثالثة

أن  غير   ،2019 فبراير  فاتح  من  ابتداء  املرسوم  بهذا  يعمل 

2.93.807 كما  10 من املرسوم السالف الذكر رقم  مقتضيات املادة 

من  ابتداء  التنفيذ  حيز  تدخل  املرسوم،  هذا  بموجب  تغييرها  وقع 

تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

املادة الرابعة

الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  والوزيرة  واملالية  االقتصاد  وزيرة  إلى 

فيما  منهما  واحدة  كل  اإلدارة،  وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة 
يخصها.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع األول 1444 )18 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

 الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة

املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.

وزارة التجهيز واملاء

(111 1))من)صف9) في) )).531))صادل) بلتجهيز)وبملاء)لقم)  ق9بل)لوزي9)
وبلنقل) بلتجهيز) وزي9) ق9بل) بتغ ي1) ()(1(( سبت 14) ((((
(138 بلحجة) ذي) (3 بتاليخ) (((38.(7 لقم) وبملاء)  وبللوجيست ك)
سد) لولش) مؤقت) إعدبد) بإحدبث) ()(1(7 أغسطس) ((5(

ناصك)بإقل م)كل  م.

وزير التجهيز واملاء،

 بعد االطالع على قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
 )2017 )25 أغسطس   1438 الحجة  3 ذي  في  الصادر   2138.17 رقم 
بإحداث إعداد مؤقت لورش سد فاصك بإقليم كلميم، وال سيما املادة 

السادسة منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تغير، على النحو التالي، مقتضيات املادة السادسة من قرار وزير 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء املشار إليه أعاله رقم 2138.17 

الصادر في 3 ذي الحجة 1438 )25 أغسطس 2017( :

»املادة السادسة. - ينتهي ................................................ نهاية شهر 
2025، يجسد هذا االنتهاء، بقرار للسلطة الحكومية املكلفة  »مارس 

»باملاء .......................................................... باملالية والسلطة الحكومية 
»املكلفة بإصالح اإلدارة.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.
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وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

(111 صف9) من) ((1 في) صادل) ((535.(( لقم) بملدينة) وس اسة) وبإلسكان) وبلتع ي1) بلوطني) بلت1بب) إعدبد) لوزي9ة)  ق9بل)

بتاليخ ((186.(( لقم) بملدينة) وبإلسكان)وس اسة) وبلتع ي1) بلوطني) بلت1بب) إعدبد) وزي9ة) ق9بل) بتغ ي1) ()(1((  ))))سبت 14)

7)صف9)113) )5))سبت 14)))1)()بتع ين)م ثلي)بإلدبلة)وبملوظفين)في)بللجان)بإلدبلية)بملتساوية)بألعضاء)بملختصة)إزبء)

موظفي)وزبلة)إعدبد)بلت1بب)بلوطني)وبلتع ي1)وبإلسكان)وس اسة)بملدينة)-)قطاع)بإلسكان)وس اسة)بملدينة)-.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

1443 صفر   7 في  الصادر   2486.21 رقم  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  قرار  على   بناء 

2021( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة إعداد  )15 سبتمبر 

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة - قطاع اإلسكان وسياسة املدينة -،

قررت ما يلي :

املادة األولى

املدينة  الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة  التراب  املادة األولى من قرار وزيرة إعداد  التالي، مقتضيات  النحو  تغير، على 

املشار إليه أعاله رقم 2486.21 الصادر في 7 صفر 1443 )15 سبتمبر 2021( :

»املادة األولى. - يعين .......................................................................................................................................................، كما يلي :«



7113الجريدة الرسمية عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022( 

»)I)-)بإلدبلة)بمل9كزية):

- محرر من د 1

- محرر من د 2



عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   7111

»)II)-)بألقال م)وبلع االت):

«



7115الجريدة الرسمية عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022( 

«



عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   7116

«



7117الجريدة الرسمية عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022( 

»)1)-)بل9ااط)-)سال)-)ت الة)-)بلقن ط9ة)-)بلخ يسات)-)س دي)قاسم



عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   7118

«



7119الجريدة الرسمية عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022( 

«

«



عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   7151

«



)715الجريدة الرسمية عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022( 

«



عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   715(

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1444 )21 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

«



7153الجريدة الرسمية عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022( 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

 ق9بل)لوزي9ة)بلس احة)وبلصناعة)بلتقل دية)وبالقتصاد)بالجت اعي)وبلتضامني)لقم))).1)5))صادل)في)9))من)لمضان)113)

))))أب9يل)))1)()بإحدبث)وتأل ف)بللجان)بإلدبلية)بملتساوية)بألعضاء)بملختصة)إزبء)موظفي)قطاع)بلس احة

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

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

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

أو أكثر، على صعيد  -، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار  - قطاع السياحة  والتضامني 

اإلدارة املركزية وعلى صعيد األقاليم والعماالت، كما يلي :



عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   7151



7155الجريدة الرسمية عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022( 



عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   7156



7157الجريدة الرسمية عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022( 



عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   7158



7159الجريدة الرسمية عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022( 



عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   7161



)716الجريدة الرسمية عدد 7143 - 19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022( 

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  قرار  مقتضيات  تنسخ   ،2022 أبريل   21 من  ابتداء   - الثانية.  املادة 
االجتماعي رقم 1530.21 الصادر في 24 من رمضان 1442 )7 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء 

موظفي قطاع السياحة والنقل الجوي.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

مساعد من الدرجة الثانية
مساعد من الدرجة الثالثة



عدد 7143 -)19 ربيع اآلخر 1444 )14 نوفمبر 2022(الجريدة الرسمية   716(

الوزارة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

بل9قمي) باالفتقال) بملكلفة) بلحكومة) لئيس) لدى) بملنتدبة) للوزي9ة) ق9بل)

(111 ( من)صف9) ((3 في) صادل) ((5(1.(( لقم) بإلدبلة)  وإصالح)
للفنون) بلوطني) بملعهد) ت9تيب) بإعادة) ()(1(( سبت 14) ((1(

بلج  لة)قصد)منح)بلتعويض)عن)بملهام.

الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة 

وإصالح اإلدارة،

1401 صفر  من   28 في  الصادر   2.80.616 رقم  املرسوم  على   بناء 

 )5 يناير 1981( بشأن تمديد أحكام املرسوم رقم 2.75.864 الصادر في

التعويضات  بنظام  املتعلق   )1976 يناير   19(  1396 محرم  17 من 

موظفي  بعض  إلى  الوزارات  بمختلف  العليا  املهام  بمزاولة  املرتبطة 

العليا  األطر  تكوين  ومؤسسات  الجامعية  واملؤسسات  الجامعات 

واألحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 5 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع األول 1427

)21 أبريل 2006( بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة 

للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1443 رمضان   10 في  الصادر   2.22.224 رقم  املرسوم   وعلى 

)12 أبريل 2022( بإعادة تنظيم املعهد الوطني للفنون الجميلة،

قررت مـا يـــلــي :

املادة األولى

يعاد ترتيب املعهد الوطني للفنون الجميلة في الصنف »أ« املنصوص 

 عليه في الفصل 4 من املرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401

)5 يناير 1981( املشار  إليه أعاله قصد منح التعويض عن املهام.

املادة الثانية

بالشؤون  املكلف  األول  الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  قرار  ينسخ 

 1416 األولى  جمادى  من   15 في  الصادر   2518.95 رقم  اإلدارية 

منح  قصد  الجميلة  للفنون  الوطني  املعهد  بترتيب   )1995 أكتوبر   11(

التعويض عن املهام.

املادة الثالثة

تاريخ  من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

تعيين املعنيين باألمر.

وحرر بالرباط في 23 من صفر 1444 )20 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : غيتة مزور.


