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م2توم رقم 2.21.670 صادر في )) من مح2م ص22  ) ص أغسطس  )2))
بسحديد دوائ2 ن وذ املحاكم املخسصة في ج2ائم غسل األموال

رئيس الحكومة،

بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.74.338)بتاريخ)24)من جمادى الثانية)1394 )15)يوليو)1974()يتعلق بالتنظيم)
القضائي للمملكة،)كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)9)منه)؛

الصادر تطبيقا ملقتضيات الظهير) ()1974 يوليو) (16(  1394 من جمادى الثانية) (25 بتاريخ) (2.74.498 وعلى املرسوم رقم)
الشريف بمثابة قانون رقم)1.74.338)بتاريخ)24)من جمادى الثانية)1394 )15)يوليو)1974()املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

بتاريخ) (1.07.79 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  األموال  غسل  بمكافحة  املتعلق  (43.05 رقم) القانون  وعلى 
كما وقع تغييرها وتتميمها باملادة الثانية من القانون منه،) (38 وال سيما املادة) ()2007 أبريل) (17(  1428 من ربيع األول) (28 

رقم)12.18)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.21.56)بتاريخ)27)من شوال)1442 )8)يونيو)2021()؛

وباقتراح من وزير العدل)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)14)من محرم)1443 )23)أغسطس)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تحدد دوائر نفوذ املحاكم املختصة في جرائم غسل األموال وفق الجدول التالي):

دوائ2 ن وذهااملحاكم املخسصة في ج2ائم غسل األموال

دوائر نفوذ محاكم االستئناف بكل من :املحكمة االبتدائية بالرباط
الرباط - القنيطرة - طنجة - تطوان

دوائر نفوذ محاكم االستئناف بكل من :املحكمة االبتدائية الزجرية بالدار البيضاء
الدار البيضاء - سطات - الجديدة - خريبكة - بني مالل

دوائر نفوذ محاكم االستئناف بكل من :املحكمة االبتدائية بفاس
فاس - مكناس - الرشيدية - تازة - الحسيمة - الناضور - وجدة

دوائر نفوذ محاكم االستئناف بكل من :املحكمة االبتدائية بمراكش
مراكش - آسفي - ورزازات - أكادير - كلميم - العيون

املادة الثانية.)-)يسند تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر في الجريدة الرسمية،)إلى وزير العدل،)ويعمل به ابتداء)من فاتح يناير)2022.

وحرر بالرباط في)22)من محرم)1443 )31)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.
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  22( الحجة) ذي  من  ص)) في) صادر  (2.21.520 رقم) م2توم 

 2.18.303 بسغيي2 وتس يم امل2توم رقم) أغسطس) )2)() )ص)

بسطبيق) ()(2 9 يوليو) (5(   222 القعدة) ذي  (( في) الصادر 

في) املنشطات  تعاطي  ب كافحة  املسعلق  (97.12 رقم) القانون 

مجال ال2ياضة.

رئيس الحكومة،

فـــــي) الصـــــادر  (2.18.303 رقـــم) املــرســـــوم  عـلى  االطـــــــالع  بعـــد 

 97.12 بتطبيق القانون رقم) ()2019 يوليو) (5(  1440 ذي القعدة) (2

املتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

مــــن (16 بتــــاريـــخ) املنعقد  الحكومــــة  مجلس  فــــي  املداولة   وبعد 

ذي الحجة)1442 )27)يوليو)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى)

تغير وتتمم مقتضيات املواد)6)و)34)و)35)و)37)و)38)و)40)و)42.2 

من املرسوم املشار إليه أعاله) (56 و) (54 و) (52 و) (51 و) (46 و) (44 و)

رقم)2.18.303)على النحو التالي):

يجب على الريا�ضي الذي يحتاج إلى استعمال عقار) (- (.6 »املادة)

»أو وسيلة محظورة)............................................)املعنية.

»غير أنه،)...........................................................)للتطبيق):

»أ()...................................................................................)؛

»ب()في حالة عدم وجود وقت كاف أو إمكانية للريا�ضي أو كانت)

»هناك ظروف استثنائية أخرى تحول دون أن يقدم الريا�ضي طلب)

»الترخيص الستعمال عقار أو وسيلة محظورة ألغراض عالجية قبل)

»أخذ العينة أو أن تدرس الوكالة هذا الطلب)؛

»ج()..........................................................................................)؛

»د().............................................................................................)؛

»ه()..................................................................)هذه املنافسة.«

-)تحدد الوكالة املعايير املوضوعية الواجب تطبيقها) (.34 »املادة)

»ألجل تصنيف الرياضيين بصفتهم رياضيين من املستوى الوطني.

»بمجرد االنتهاء)من تقييم............................))جامعتهم الدولية.

الوكالة) على  يجب  وعليه،) إطار.........................) في  (- (.35 »املادة)

مختلف) في  املنشطات  بتعاطي  املتعلقة  املخاطر  بتقييم  تقوم  »أن 

»الرياضات واألنشطة الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصها،)وكذا)

»كل سياسة وطنية ملكافحة تعاطي املنشطات التي من شأنها أن تولي)

»األولوية لبعض الرياضات أو األنشطة الرياضية أو هما معا دون)

»غيرها.

»يشكل عدد).............................................................)الرياضيين.«

»املادة)37.)-)تحدد أعمال املراقبة،)....................)أو التقليص منه.)

انتقاء)عشوائي مرجحا يكون ذو أولوية طبقا ملعايير) »ويجب إجراء)

»محددة).................................)الرياضيين املعرضين للخطر.

»املادة)38.)-)استنادا إلى مسلسل تقييم املخاطر...............)املعنية):)

»أ()مراقبة تعاطي املنشطات أثناء)املنافسات الرياضية وخارجها):)

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

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

»ب()..........................................................................................)؛

»ج()..........................................................................................)؛)

الجواز) برنامج  أي  الطولي،) التشخيص  تستوجب  مراقبة  »د()

»البيولوجي للريا�ضي.)

......... تطلب الوكالة من املختبرات تحليل العينات) (- (.40  »املادة)

ويمكن للوكالة أن تطلب من الوكالة العاملية ملكافحة) ( »أن تتلقاها.)

»املنشطات مرونة في تطبيق مستويات دنيا للتحاليل الخاصة بالنسبة)

»للوسائل أو العقاقير املحظورة كما هو منصوص عليه في برنامج)

(.)DTASS((توزيع أعمال املراقبة«

»تنص الوكالة.........................................................................

)الباقي بدون تغيير.(
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»املادة)42.2.)-)يتمثل املستوى......................)املنتظمة.

»ال يخضع الرياضيون املدرجون في مجموعة املراقبة للواجبات)

»املنصوص عليها في البند)4)من الفقرة الثانية من املادة)9)من القانون)

»السالف الذكر رقم)97.12.

»تدرس الوكالة)...........................................

)الباقي بدون تغيير.(

»املادة)44.)-)يبتدئ تبليغ الرياضيين)..........................)الرئيسية في):

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

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

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

»- مرافقة ومراقبة الريا�ضي منذ تبليغه إلى حين وصوله إلى املركز 

»املعين ملراقبة تعاطي املنشطات ؛

»- توثيق .............................................. محاولة التبليغ.«

.........................)تسجيل طريقة تحديد) 46.)-)تضع الوكالة) »املادة)

يحرر في استمارة مراقبة) »هوية الريا�ضي في محضر أخذ العينات،)

»املنشطات كما هي صادرة عن الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات.

»تتولى الوكالة أو العون)..............................................................

)الباقي بدون تغيير.(

إذا أخر الريا�ضي وصوله إلى مركز مراقبة تعاطي) (- (.51 »املادة)

»املنشطات خالفا ملا هو منصوص عليه في املادة)50)أعاله،)أو لم يبقى)

»تحت املراقبة املستمرة لكنه وصل قبل مغادرة العون املكلف بمراقبة)

»تعاطي املنشطات من مكان املراقبة،)يبلغ هذا األخير عن احتمال عدم)

»االمتثال.)يجب على العون).................................)املنشطات.)

رأى) وإذا  ..........................................تسجيلها.) األعوان) »إذا عاين 

ما إذا كان من املناسب إخضاع) ( يحدد العون) »من الضروري ذلك،)

احتمال عدم) من  الوكالة  وتتق�ضى  إضافية.) عينة  »الريا�ضي ألخذ 

»االمتثال وفقا للمعيار الدولي لتدبير النتائج.

»املادة)52.)-)من أجل أن تتم).....................................القاصرين.

خصوصية) املنشطات  تعاطي  مراقبة  مركز  يضمن  أن  »يجب 

 »الريا�ضي،)ويجب،)قدر اإلمكان،)أن يستعمل فقط كمركز)..................

»لم يتم فيها احترام هذه املعايير.

»تضع الوكالة)............................................)على األقل ما يلي):)

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

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

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

»- حق الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات في أن يكون لها مالحظ، 

»عند اإلقتضاء، في إطار برنامج املالحظين املستقلين أو مراقب 

»تابع للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات )حسب الحالة( ؛ و/أو

»- الشخص املرخص له ...............................................................

)الباقي بدون تغيير.(

 »املادة)54.)-)تكون الوكالة مسؤولة).................................................

»العون املكلف بمراقبة تعاطي املنشطات.

»يتحقق العون..........................................)في املادة)48)أعاله.

»ويمنح............................................................)التحليل.

داخل) منعها  يمكن  التي  باملواد  املتعلقة  املعايير  الوكالة  »تضع 

»مركز مراقبة تعاطي املنشطات،)بما فيها على األقل تواجد الكحول)

»أو استهالكه داخل هذا املركز.)

»إذا رخص العون...................................................................

)الباقي بدون تغيير.(

»املادة)56.)-)خالل مرحلة أخذ العينات،)......................)أخذ العينة.

الريا�ضي.) يبديها  (....................................................... االنتهاء) »عند 

»ويتعين على ممثل الريا�ضي أن يوقع على الوثائق إذا كان حاضرا)

»وشاهدا على اإلجراء.

»يقوم العون).......................................................)وقع عليها.«
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املادة الثانية

يتمم الفرع األول من الباب الثاني من املرسوم السالف الذكر)

رقم)2.18.303)باملادة)6.1)على النحو التالي):

عن) النظر  وبصرف  االستثنائية  الظروف  في  (- (.6.1 »املادة)

لتراخيص) الدولي  املعيار  أو  املرسوم  األخرى من هذا  »املقتضيات 

»االستعمال ألغراض عالجية،)يمكن للريا�ضي أن يطلب وأن يحصل)

»على ترخيص استعمال عقار محظور أو وسيلة محظورة ألغراض)

وذلك إذا كان جليا بالنظر إلى الهدف املتوخى) »عالجية بأثر رجعي،)

»من املدونة العاملية ملكافحة املنشطات أنه من غير املنصف عدم منح)

 »ترخيص االستعمال ألغراض عالجية بأثر رجعي.)بالنسبة للرياضيين)

يمكن) ال  الوطني،) املستوى  من  والرياضيين  الدولي  املستوى  »من 

»للوكالة منح ترخيص االستعمال ألغراض عالجية بأثر رجعي بناء)

»على طلب من الريا�ضي وفقا ملقتضيات هذه املادة،)إال بعد املوافقة)

التي يمكن لها حسب) »املسبقة للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات،)

»تقديرها الحر والكامل املوافقة على قرار الوكالة أو رفضه.

املستوى) من  برياضيين  ليسوا  الذين  للرياضيين  بالنسبة  »أما 

»الدولي أو برياضيين من املستوى الوطني،)يمكن للوكالة منح ترخيص)

»االستعمال ألغراض عالجية بأثر رجعي للريا�ضي وفقا ملقتضيات هذه)

غير) دون استشارة الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات مسبقا.) »املادة،)

»أنه يمكن للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات أن تدرس في أي وقت وحين)

»قرار الوكالة بمنح ترخيص االستعمال ألغراض عالجية بأثر رجعي)

»بموجب هذه املادة،)ويمكن لها حسب تقديرها الحر والكامل قبول هذا)

»القرار أو إلغائه.)كما ال يجوز الطعن في أي قرار اتخذته الوكالة العاملية)

»ملكافحة املنشطات و/أو الوكالة وفقا ملقتضيات هذه املادة سواء)في إطار)

»مسطرة خرق قواعد مكافحة املنشطات أو في إطار االستئناف أو بأي)

»وسيلة أخرى.

 »يجب التبليغ عن كل القرارات الصادرة عن الوكالة،)بموجب هذه

عالجية) ألغراض  االستعمال  ترخيص  بمنح  تعلقت  سواء) »املادة،)

املنشطات) مكافحة  وتدبير  إدارة  برنامج  بواسطة  منحه  برفض  »أو 

».)ADAMS(«

املادة الثالثة

الخامس) بالباب  (2.18.303 رقم) الذكر  السالف  املرسوم  يتمم 

املعنون ب)»أحكام ختامية«)وباملادة)62.1)على النحو التالي):

»الباب الخامس

»أحكام خسامية

في حالة وجود تباين بين مقتضيات هذا املرسوم) (- (.62.1 »املادة)

الدولية) املعايير  و/أو  املنشطات  ملكافحة  العاملية  املدونة  »وأحكام 

يتم) »للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات على إثر تعديالت محتملة،)

»تطبيق أحكام هذه األخيرة في انتظار مالءمة مقتضيات هذا املرسوم.«

املادة الرابعة

ينسخ امللحق رقم)3)من املرسوم السالف الذكر رقم)2.18.303. 

املادة الخامسة

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

وزير الثقافة والشباب والرياضة.)

وحرر بالرباط في)23)من ذي الحجة)1442 )3)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف : 

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

ق2ار لوزي2 الداخلية رقم)2492.21)صادر في)7)ص 2)ص22  )15)تبس 20) )2)) 

ط2ف) من  املقدمة  الت2شيح  للوائح  املخصصة  ال2موز  بسحديد 

املنظ ات املهنية لل شغلين األكث2 ت ثيلية ب ناتبة انسخاب أعضاء)

مجلس املستشارين.

وزير الداخلية،

 بناء)على القانون التنظيمي رقم)28.11)املتعلق بمجلس املستشارين

من (24 بتاريخ) (1.11.172 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

وتتميمه، تغييره  وقع  كما  (،)2011 نوفمبر) (21(  1432 الحجة)  ذي 

وال سيما املادة)30)منه)؛)

1436 شوال) (7 في) الصادر  (2.15.579 رقم) املرسوم   وعلى 

املنظمات) ملمثلي  الناخبة  الهيئة  بتأليف  املتعلق  ()2015 يوليو) (24(

املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية املدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء)

مجلس املستشارين)؛

1436 شوال) (7 في) الصادر   2.15.599 رقم) املرسوم   وعلى 

بتحديد الئحة املنظمات املهنية للمشغلين األكثر) ()2015 يوليو) (24(
تمثيلية على املستوى الجهوي املدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء)

مجلس املستشارين،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

للوائح) املخصصة  الرموز  بعده،) الواردة  للبيانات  وفقا  تحدد،)
الترشيح املقدمة من طرف املنظمات املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية)
برسم انتخاب أعضاء)مجلس املستشارين،)حسب كل جهة،)كما يلي):

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة : 
مغارة هرقل ؛

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب بجهة الشرق : النجود الشرقية ؛

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب بجهة فاس - مكناس : باب منصور 
لعلج ؛

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب بجهة الرباط - سال - القنيطرة : 
صومعة حسان ؛

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب بجهة بني مالل - خنيفرة : قصر 
القصبة ؛

 : - االتحاد العام ملقاوالت املغرب بجهة الدار البيضاء - سطات 
العمارتان التوأمتان ؛

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب بجهة مراكش - آسفي : حدائق 
املنارة ؛

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب بجهة درعة - تافياللت : قصبة أيت 

بنحدو ؛

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب بجهة سوس - ماسة : شاطئ الكزيرة ؛

باب   : نون  واد   - كلميم  بجهة  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد   -

الصحراء ؛

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب بجهة العيون - الساقية الحمراء : 

برج ساحة املشور ؛

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب بجهة الداخلة - وادي الذهب : 

كثبان رمال وادي الذهب ؛

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب على صعيد الجهات املؤلفة للدوائر 

االنتخابية : الهوية البصرية لالتحاد.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)صفر)1443 )15)سبتمبر)2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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م2توم رقم)2.21.198)صادر في)15)من مح2م)ص22  )2))أغسطس) )2)) 

يق�ضي باملصادقة على ات اقية السدبي2 امل وض ألكادي ية املوضة)

الدار البيضاء.

رئيس الحكومة،

لالبتكار) العليا  املدرسة  وتنمية  وتدبير  وضع  اتفاقية  على  بناء)

2008،)كما وقع تعديلها بامللحق) أكتوبر) (31 واملوضة املوقعة بتاريخ)

رقم)1)املوقع بتاريخ)31)ديسمبر)2020)؛

وعلى اتفاقية التدبير املفوض للمدرسة العليا لالبتكار واملوضة)

املغربية) اململكة  حكومة  بين  (2010 يوليو) (27 بتاريخ) املوقعة 

املوقع بتاريخ) (1 كما وقع تعديلها بامللحق رقم) (»ESCM-SA« وشركة)

31)ديسمبر)2020)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير التربية)

الناطق) العلمي،) والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية 

الرسمي باسم الحكومة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر)

والرقمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

لالبتكار) العليا  للمدرسة  املفوض  التدبير  اتفاقية  على  يصادق 

واملوضة املوقعة بتاريخ)27)يوليو)2010)بين حكومة اململكة املغربية)

ممثلة بوزير االقتصاد واملالية ووزير التشغيل والتكوين املنهي ووزير)

 »ESCM-SA« وشركة) الحديثة  والتكنولوجيات  والتجارة  الصناعة 

ممثلة برئيس مجلسها اإلداري،)كما هي مرفقة بأصل هذا املرسوم،)

كما وقع تعديلها بامللحق رقم)1)املوقع بتاريخ)31)ديسمبر)2020.

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يعهد بتنفيذ هذا املرسوم،)

كل من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير التربية الوطنية)

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)الناطق الرسمي باسم)

الحكومة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،)كل)

واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)15)من محرم)1443 )24)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

 والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

م2توم رقم)2.21.720)صادر في)2))من مح2م)ص22  )))تبس 20) )2)) 

باإلذن بإج2اء)مقايضة عقارية بدون معدل بين الدولة))امللك)

الغابوي()والسيدة م2ية السوفيق بإقليم الحوز.

رئيس الحكومة،

1335 من ذي الحجة) (20 في) على الظهير الشريف الصادر   بناء)

املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها كما) ()1917 أكتوبر) (10(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه)؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات)؛

القيمة) تحديد  بشأن  للخبرة  اإلدارية  اللجنة  محضري  وعلى 

التجارية للقطعة األرضية الغابوية وكذا العقار املقترح للمقايضة)

العقارية،)املجتمعة بتاريخ)19)يناير)2021)بمقر عمالة إقليم الحوز)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

واملياه والغابات)؛

وبعد استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):

املادة األولى

األرضية) للقطعة  معدل  بدون  عقارية  مقايضة  بإجراء) يؤذن 

التابعة لغابة)»أوزكيطة«،)موضوع الرسم العقاري عدد)65/22757 

مساحتها)5)هكتارات والواقعة بجماعة ويركان بإقليم الحوز،)مقابل)

العقاري الرسم  موضوع  (»10 »تمليلت) املسماة) األرضية   القطعة 

ثالث) بجماعة  والواقعة  هكتارات  (10 مساحتها) (65/27940 عدد)

نيعقوب بنفس اإلقليم.

املقترح) والعقار  الغابوية  األرضية  القطعة  حدود  رسمت  وقد 

في التصميمين التجزيئيين املضافين إلى أصل هذا) املذكورين أعاله،)

املرسوم.

املادة الثانية

يحرر عقد إثبات هذه املقايضة استنادا إلى هذا املرسوم الذي)

ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من محرم)1443 )2)سبتمبر)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م2توم رقم)2.21.636)صادر في)2ص)من مح2م)ص22  )8)تبس 20) )2)) 

باملوافقة على السص يم والنظام املسعلق به املوضوعين لتهيئة)

م2كز ج اعة لوالد بإقليم تطات وباإلعالن أن في ذلك من عة)

عامة.

رئيس الحكومة،

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

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

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

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

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

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

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)27)نوفمبر)2018)؛

الفترة) خالل  لوالد  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

املمتدة من)31)أغسطس إلى)30)سبتمبر)2020)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة لوالد املجتمع خالل دورته العادية)

املنعقدة بتاريخ)7)أكتوبر)2020)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)7)ماي)2021)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به) املتعلق  والنظام  (AUS( 02/2020 رقم) التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة لوالد بإقليم سطات وباإلعالن أن في)

ذلك منفعة عامة.
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املادة الثانية

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

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من محرم)1443 )8)سبتمبر)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

م2توم رقم)2.21.645)صادر في)2ص)من مح2م)ص22  )8)تبس 20) )2)) 

باملوافقة على السص يم والنظام املسعلق به املوضوعين لتهيئة)

ذلك) في  أن  وباإلعالن  بإقليم تطات  لق2اق2ة  م2كز ج اعة 

من عة عامة.

رئيس الحكومة،

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

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

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

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

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

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

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)18)سبتمبر)2018)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة لقراقرة خالل الفترة)

املمتدة من)31)أغسطس إلى)29)سبتمبر)2020)؛

دورته) خالل  املجتمع  لقراقرة  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ فاتح فبراير)2021)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به) املتعلق  والنظام  (AUS( 01/2020 رقم) التصميم  على  يوافق 

لتهيئة مركز جماعة لقراقرة بإقليم سطات وباإلعالن  املوضوعين 

أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

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

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من محرم)1443 )8)سبتمبر)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

م2توم رقم)2.21.646)صادر في)2ص)من مح2م)ص22  )8)تبس 20) )2)) 

املوضوعين) به  املسعلق  والنظام  السص يم  على  باملوافقة 

لتهيئة م2كز ج اعة بني بساو بإقليم خ2يبكة وباإلعالن أن في)

ذلك من عة عامة.

رئيس الحكومة،

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

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

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

)17)يونيو)1992(،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛
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 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

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

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

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)20)يناير)2020)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة بني بتاو خالل الفترة)

املمتدة من)31)أغسطس إلى)30)سبتمبر)2020)؛

دورته) خالل  املجتمع  بتاو  بني  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)7)يناير)2021)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به) املتعلق  والنظام  (PA( 05/2019 رقم) التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة بني بتاو بإقليم خريبكة وباإلعالن أن)

في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا) في  جاء) ما  تنفيذ  بتاو  بني  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من محرم)1443 )8)سبتمبر)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ق2ار لوزي2 الصحة رقم)2444.21)صادر في)5)ص 2)ص22  )ص )تبس 20) )2)) 

بسعيين أعضاء)لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل األجانب)

باملغ2ب.

وزير الصحة،

2.21.641)الصادر في)16)من محرم)1443) بناء)على املرسوم رقم)

املتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب) ()2021 )25)أغسطس)

من قبل األجانب باملغرب وكيفيات سيرها،)وال سيما املادتان الثالثة)

والرابعة منه)؛

وباقتراح من السلطات الحكومية والهيئة املعنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  من  الرابعة  املادة  ألحكام  تطبيقا 

تتبع) في لجنة  بيانهم أعضاء) التالي  يعين األشخاص  رقم)2.21.641،)

مزاولة مهنة الطب من قبل األجانب باملغرب):

- السيد لعرو�ضي بلوى، مدير األمن واملستندات، ممثال عن وزارة 

الداخلية ؛

- السيد محمد ر�ضى أعمار، مدير املهن املنظمة والهيئات املهنية، 

ممثال عن األمانة العامة للحكومة ؛

- السيد عدنان بحافة، مدير التنظيم واملنازعات، ممثال عن وزارة 

الصحة ؛

- السيد محمد سعيد بنتريس علج، املفتش العام لقطاع التعليم 

العالي والبحث العلمي، ممثال عن قطاع التعليم العالي ؛

- السيد محمادين بوبكري، رئيس املجلس الوطني للهيئة الوطنية 

للطبيبات واألطباء، ممثال عن الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)صفر)1443 )13)سبتمبر)2021(.)

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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 ق2ار لوزي2 السجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 2310.21 صادر في فاتح ذي الحجة )22  ))  يوليو  )2))

بس ويض اإلمضاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

أو الخطيرة من الدرجة األولى وتبليغ قرارات الترخيص):
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املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)717.21)الصادر في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021()
بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1442 )12)يوليو)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق2ار لوزي2 السجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 2311.21 صادر 

في فاتح ذي الحجة )22  ))  يوليو  )2)( بس ويض اإلمضاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلمضاء بعده  ومهامهم  أسماؤهم  املبينة  األشخاص  إلى   يفوض 

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

الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية):

في مجال النقل الط2قي لألشخاص والبضائع):

- تأشيرة ورقة الطريق للنقل العر�ضي الدولي لألشخاص ؛

للمسافرين العمومي  بالنقل  املتعلق  النقل  لجنة  بيان  منح   - 

عبر الطرق والنقل املزدوج والنقل السياحي ؛

العمومي  النقل  بحافالت  املتعلقة  اإلذن  بطاقة  وتجديد  منح   -

للمسافرين والنقل املزدوج والنقل السياحي والنقل الدولي ؛

لألشخاص  العمومي  النقل  ملقاوالت  االستثنائية  الرخص  منح   -

للقيام بالرحالت وتقوية الخطوط ؛

نقل  مركبات  باستغالل  املتعلقين  والترخيص  املبدئية  املوافقة   -

املستخدمين وكذا تجديد وتغيير الرخص ؛

املدر�ضي  النقل  مركبات  باستغالل  والترخيص  املبدئية  املوافقة   -

وكذا تغيير الرخص ؛

والنقل  املستخدمين  بنقل  املتعلقة  السير  رخص  وتجديد  منح   -

املدر�ضي ؛

- القيد في السجل الخاص بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ؛

- القيد في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة ؛

- القيد في السجل الخاص بمؤجر مركبات نقل البضائع ؛

- املوافقة املبدئية لتسجيل املركبات في نشاط نقل البضائع ؛

لنقل  املعدة  العربات  وسحب  الترخيص  بطاقة  وتجديد  منح   -

البضائع لحساب الغير ؛

- منح شهادة األهلية الخاصة بالنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ؛

- الترخيص لعربات نقل البضائع للحساب الخاص وتجديد دفتر 

السير ؛

- املوافقة املبدئية لتسجيل عربات اإلغاثة ؛

- منح وتجديد ورقة السير بالنسبة لعربات اإلغاثة ؛

- املوافقة املبدئية والترخيص املتعلقين بفتح واستغالل مؤسسات 

كراء السيارات بدون سائق وبفتح استغالل املؤسسات الفرعية 

وكذا تغيير الرخص لتحيين بعض عناصرها ؛

- منح وتجديد وسحب رخص السير املتعلقة بكراء السيارات بدون 

سائق.

في مجال السياقة املهنية :

- الترخيص بفتح مؤسسة خصوصية لتكوين السائقين املهنيين ؛

- منح بطاقة السائق املنهي.

في مجال املخال ات وأداء الغ2امات اإلدارية :

 24 الفصل  في  عليها  املنصوص  اإلدارية  الغرامة  إنزال  قرارات   -

من جمادى   24 في  الصادر   1.63.260 رقم  الشريف  الظهير  من 

اآلخرة 1383 )12 نوفمبر 1963( بشأن النقل بواسطة السيارات 

على الطرق وفي املرسوم امللكي املعتبر بمثابة قانون رقم 848.66 

الصادر في 10 جمادى األولى 1388 )5 غشت 1968( املتعلق بسير 

السيارات الخاصة لنقل البضائع ؛

- األوامر بأداء الغرامات اإلدارية املنصوص عليها في املادة 119 من 

الصادر  الطرق  على  السير  بمدونة  املتعلق   52.05 رقم  القانون 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 

)11 فبراير 2010( كما وقع تغييره وتتميمه.
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االخسصاص الت2ابيأت اء النوابامل وض إليهم االخسصاص الت2ابي
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االخسصاص الت2ابيأت اء النوابامل وض إليهم االخسصاص الت2ابي
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()2021 فبراير) (26(  1442 من رجب) (14 الصادر في) (716.21 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم) (- املادة الثانية.)

بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1442 )12)يوليو)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة. 

االخسصاص الت2ابيأت اء النوابامل وض إليهم االخسصاص الت2ابي
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ق2ار لوزي2 السجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 2312.21 صادر في فاتح ذي الحجة )22  ))  يوليو  )2))

بس ويض اإلمضاء واملصادقة على الص قات

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

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

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

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

-)اإلمضاء)على األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة)؛

-)تشغيل األعوان املياومين.
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املادة الثانية

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول التالي):

- املصادقة على الصفقات وفسخها املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها واملقترحة من طرف 
املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ومصالح الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة للجهة إذا كان مبلغها ال يفوق مليون درهم 

)1.000.000 درهم( كما يفوض إليهم إمضاء اإلعذارات املتعلقة بتلك الصفقات ؛

- إمضاء قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات وفسخها املبرمة عن طريق طلبات العروض وعلى الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها واملقترحة من طرف املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ومصالح الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة 
للجهة إذا كان مبلغ عقد االلتزام ال يفوق ثالثون مليون درهم )30.000.000درهم( كما يفوض إليهم إمضاء اإلعذارات املتعلقة بتلك الصفقات :
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املادة الثالثة.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)715.21)الصادر في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021()

بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1442 )12)يوليو)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة. 



ص688الجريدة الرسمية الج2يدة ال2ت يةعدد)7023 -)12)صفر)1443 )20)سبتمبر)2021(  

ق2ار لوزي2 السجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)رقم)2313.21)صادر في 
بس ويض اإلمضاء) فاتح ذي الحجة )22  ))  يوليو  )2)))

واملصادقة على الص قات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

التابعة لهم):

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

واملاء :

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

ال يفوق 30.000.000 درهم ؛

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

ال يفوق 1.000.000 درهم.

- مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئات 
شخص  املكلف  األثقال  وحامالت  املصاعد  ومراقبة  الستالم 

بمرافقتها ؛

العمومية  واألشغال  البناء  مقاوالت  وتصنيف  تكييف  شواهد   -
وزير  قرار  في  املحددة  األصناف  في  املرتبة  للمقاوالت  بالنسبة 
في  الصادر   3103.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز 
فاتح جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020( بتحديد األصناف 
حسب القطاعات التي على أساسها تكون اللجنة الوطنية واللجان 
إعادة  أو  والتصنيف  التكييف  طلبات  لدراسة  مؤهلة  الجهوية 
التكييف والتصنيف التي تتقدم بها املقاوالت أو التي تصدر عن 
الوزير املكلف بالتجهيز وكذا بتحديد االختصاص الترابي للجان 

الجهوية، وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

- شواهد إنزال مقاوالت البناء واألشغال العمومية إلى املراتب الدنيا 
للتأطير األدنى  إلى املرتبة املطابقة  أو  النشاط املعني  في  مباشرة 

لوسائل اإلنتاج التي تتوفر عليها املقاولة ؛

باملوانئ  املتعلقة  واملالية  واالقتصادية  االستراتيجية  الدراسات   -
وامللك العمومي البحري ذات الطابع الجهوي ؛

بتتبع  املتعلقة  والوثائق  املينائية  واملشاريع  املديرية  املخططات   -
تنفيذ املخطط املديري للهيدروغرافيا وتجميع املعطيات الهيدر-

أقيانوغرافية على صعيد الجهة ؛

- الدراسات املتعلقة بوضع خريطة هشاشة السواحل ؛

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -
البحرية ؛

- التصرفات اإلدارية الخاصة بتأمين التركيبة املالية وتتبع املشاريع 
 ذات الطابع الجهوي املمولة من طرف مانحي القروض الوطنية

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

- املخططات والبرامج الخاصة بالدراسات التقنية للمشاريع املتعلقة 
بالتجهيزات والبنيات التحتية املينائية والبحرية املنجزة من طرف 
كل من املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التابعة 
للجهة واملؤسسات الشريكة غير التابعة للوزارة واملصادقة عليها ؛

- اإلجراءات املتعلقة بإعداد وتنفيذ وتتبع امليزانية املخصصة للجهة ؛

- الوثائق املتعلقة باملعطيات الخاصة باملشاريع املبرمجة في إطار 
قوانين املالية على صعيد الجهة ؛

- التقارير املنجزة من طرف املديرية الجهوية واملتعلقة بتنفيذ وتدبير 
قوانين املالية على صعيد الجهة ؛

- مؤشرات األهداف املسطرة لبرامج االستثمار على الصعيد الجهوي 
املعدة من طرف املديرية الجهوية ؛
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املينائية  التقني لإلعدادات  بالتنسيق والتأطير  املتعلقة  الوثائق   -
والبحرية على مستوى الجهة ؛

- اإلجراءات املتعلقة بدراسة مشاريع عقود واتفاقيات الشراكة التي 
واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  باختصاصات  تتعلق 

على صعيد الجهة ؛

املوقعة االتفاقيات  وتنفيذ  بتتبع  املتعلقة  اإلدارية  التصرفات   - 
من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء على صعيد 

الجهة ؛

- تفحص وتتبع امللفات الخاصة بالبيئة والتنمية املستدامة املتعلقة 
باالتفاقيات املبرمة في إطار التعاون والعالقات الدولية ؛

- التصرفات اإلدارية املساهمة في تحسين جودة األشغال وبلورة 
املعايير وإنجاز دفاتر التحمالت املشتركة ودالئل اإلرشادات وكذا 

دفاتر التحمالت الخاصة واملساطر ؛

لفائدة  الخبرة  ونقل  القانونية  باالستشارات  املتعلقة  الوثائق   -
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء  لوزارة  املديريات اإلقليمية 

التابعة للجهة ؛

- الوثائق املتعلقة بتتبع مؤشرات التنافسية للموانئ التابعة للجهة ؛

على  البحري  العمومي  امللك  لتثمين  االستراتيجية  الدراسات   -
الصعيد الجهوي ؛

- املصادقة على الدراسات التقنية املتعلقة بحماية الساحل ؛

- تسليم تصاريح مطابقة املوانئ واملنشآت املينائية للمدونة الدولية 
ألمن السفن واملوانئ ؛

- تخطيط وجدولة ومراقبة تنفيذ األشغال املينائية للمشاريع ذات 
الطابع الترابي ؛

- دراسات البرمجة املعمارية والتقنية للمشاريع التابعة للوزارة ذات 
البعد الجهوي التي ال تتجاوز كلفتها عشرون مليون )20.000.000( 

درهم ؛

العمومية  املباني  وتأهيل  صيانة  بمشاريع  املتعلقة  الدراسات   -
واملاء على صعيد  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  التابعة 

الجهة ؛

- الدراسات العامة املتعلقة بالتجهيزات العامة على صعيد الجهة ؛

- الدراسات املتعلقة بمشاريع بناء التجهيزات العامة الخاصة بوزارة 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء على صعيد الجهة ؛

بالتجهيزات  املتعلقة  باملشاريع  الخاصة  التقني  التدقيق  - ملفات 
والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات  طرف  من  املنجزة  العامة 

واللوجيستيك التابعة للجهة ؛

- الدراسات واألبحاث والتجارب املتعلقة بتطوير وتثمين التقنيات 

املحلية للبناء وتطوير اإلجراءات املتعلقة بتكييف املعايير التقنية 

مع الخصوصيات املحلية ؛

- الدراسات املتعلقة بكل من :

والجهوية  الوطنية  الطرق  تهم  التي  الطرقية  املخططات   •

واإلقليمية باستثناء الطرق السيارة ؛

التمهيدية  الدراسات  ذلك  في  بما  العادية  الفنية  املنشآت   •

والتفصيلية والتنفيذية باستثناء املنشآت الفنية ذات الطابع 

الخاص ؛

• البطاقات التقنية الخاصة بصيانة الطرق الوطنية والجهوية 

واإلقليمية ؛

• البرامج السنوية للصيانة الطرقية االعتيادية ؛

• طرق الولوج إلى مشاريع االستثمار ؛

• برامج التشوير الطرقي وتجهيزات السالمة الطرقية املخطط إنجازها 

من طرف املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك على 

صعيد الجهة.

الشبكة  وتحديث  وتهيئة  صيانة  برامج  وتتبع  إنجاز  إجراءات   -

الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

- محاضر تقييم العمليات املنجزة والتتبع السنوي ملؤشرات نجاعة 

األداء للبرامج على املستوى الجهوي ؛

الطابع  ذات  املهنيين  مطالب  وتتبع  بمعالجة  املتعلقة  الوثائق   -

الجهوي ؛

- قرارات وبطاقات التكليف بشرطة ملك الدولة العام وبمراقبة 

املقالع واللوحات اإلشهارية على جوانب طرق املواصالت التابعة 

للدولة الخاصة باملوظفين التابعين للجهة ؛

اإلداري لالتمركز  املديري  التصميم  بتنفيذ  املتعلقة  اإلجراءات   - 

على مستوى الجهة ؛

- قرارات تعيين املوظفين ونواب عنهم لإلشهاد على مطابقة نسخ 

الوثائق ألصولها على صعيد الجهة ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

الخاصة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام بالنسبة للمشاريع 

لوالة  املفوضة  االختصاصات  تدخل ضمن  ال  التي  االستثمارية 

الجهات والتي ال تفوق قيمتها مائتي مليون درهم )200.000.000 

درهم( ؛

- قرارات الترخيص بوضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات الترابية ؛
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- اتفاقيات وضع الشواطئ رهن إشارة الجماعات الترابية تطبيقا 
والنقل  التجهيز  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين  املشتركة  للدورية 

واللوجيستيك واملاء حول تدبير الشواطئ من طرف الجماعات ؛

- الوثائق والتصرفات الخاصة بتدبير وحماية واملحافظة على ملك 
الدولة العام على الصعيد الجهوي املتعلقة باإلجراءات التالية :

• تتبع مشاريع االستثمار املفوضة إلى والة الجهات ؛

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

• املصادقة على امللفات التقنية للتحديد اإلداري الخاصة بامللك 
العمومي املينائي والبحري ؛

• ملفات تحديد ملك الدولة العام ؛

• ضمان تتبع عمليات مراقبة وحماية ملك الدولة العام ؛

• تتبع تحصيل اإلتاوات املترتبة عن استغالل ملك الدولة العام.

الصعيد  على  املينائي  االستغالل  وتتبع  وأمن  سالمة  إجراءات   -
الجهوي وخاصة املتعلقة منها بـ :

• ضمان تجميع املعطيات املتعلقة بالوسط البحري ؛

)اللواء  بالشواطئ  املتعلقة  الحكامة  منتديات  في  املساهمة   •
األزرق، شواطئ نظيفة( ؛

• املشاركة في تنفيذ املخطط االستعجالي الوطني ملحاربة التلوث 
البحري وتتبع تدابيره ؛

• تخطيط وتتبع وتقييم العمليات املرتبطة بتشوير الشواطئ ؛

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

• السهر على إنجاز الدراسات املتعلقة بمعرفة الوسط البحري ؛

• جمع واستغالل وتوزيع املعطيات اإلحصائية املينائية ؛

• التصديق على تقييمات ومخططات أمن املوانئ واملنشآت املينائية.

- قرارات الترخيص بتصوير األفالم والروبورتاجات داخل املباني 
التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بناء على رأي 

املديرية اإلقليمية املعنية ؛

- قرارات إسناد املساكن اإلدارية التابعة للجهة بناء على اقتراح 
لجنة اإلسناد ؛

- محاضر تتبع أعمال اللجنة اإلدارية لتقييم العقارات موضوع نزع 
امللكية ؛

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

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

صعيد الجهة ؛

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

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

- التهيئة الخاصة بالسالمة الطرقية على الصعيد الجهوي ؛

- الوثائق املتعلقة بسالمة املالحة والسباحة على صعيد الجهة ؛

- تجديد شواهد االمتثال املتعلقة بأمن املوانئ والتجهيزات املينائية ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

- التنسيق بين البرامج القطاعية على صعيد الجهة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

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

األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

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

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   •
اململكة ؛

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات حوادث وإصابات العمل ؛

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

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

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

• العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛

• اإلحالة على التقاعد ؛

• التنقيط ؛

املياومين  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير   •
والعرضيين ؛

• تنظيم وإنجاز دورات تكوينية ملوظفي املصالح التابعة للجهة ؛

• تنفيذ برامج التكوين املستمر بالنسبة لألطر التابعين للجهة.
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االخسصاص الت2ابيالنوابامل وض إليهم

املادة الثانية.-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1209.21)الصادر في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021()
بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1442 )12)يوليو)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق2ار لوزي2 السجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)رقم)2314.21)صادر)
في فاتح ذي الحجة )22  ))  يوليو  )2)))بس ويض اإلمضاء)

واملصادقة على الص قات.

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

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

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

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

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

واللوجيستيك واملاء،
قرر ما يلي :

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

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

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

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

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

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

ذات البعد اإلقليمي ؛

التي  اإلقليمي  البعد  ذات  للمشاريع  املفصلة  املعمارية  البرامج   -

ال تتجاوز كلفتها عشرون مليون درهم )20.000.000 درهم( ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

الخاصة باالحتالل املؤقت للملك الطرقي العام ؛
اللوحات اإلشهارية على جوانب طرق  الترخيص بوضع  - قرارات 

املواصالت التابعة للدولة باستثناء الطرق السيارة ؛

- قرارات الترخيص باستخراج مواد البناء من ملك الدولة العام 

باستثناء امللك البحري العام ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

ملزاولة  البحري  العام  الدولة  مللك  املؤقت  باالحتالل  الخاصة 
الزوارق  ذلك  في  بما  الصيفية  املوسمية  التجارية  األنشطة 

واملعدات البحرية الترفيهية ؛

- قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء 

الخاصة باالحتالل املؤقت مللك الدولة العام بالنسبة للمشاريع 

لوالة  املفوضة  االختصاصات  تدخل ضمن  ال  التي  االستثمارية 

الجهات والتي ال تفوق قيمتها عشرون مليون درهم )20.000.000 درهم( ؛

- اإلجراءات املتعلقة بمسطرة نزع ملكية العقارات الالزمة إلنجاز  

املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء التالية :

• الوثائق الخاصة بإجراء البحث اإلداري املتعلق بنزع ملكية 

التي  العامة  املنفعة  ذات  املشاريع  إلنجاز  الالزمة  العقارات 

تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء ؛

• إشهار املراسيم املتعلقة باملنفعة العامة ومراسيم نزع ملكية 

التي  العامة  املنفعة  ذات  املشاريع  إلنجاز  الالزمة  العقارات 

تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء ؛

• مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

• محاضر االتفاق بالترا�ضي ؛

• انتداب املحامين من أجل تقديم دعاوى الحيازة ونقل امللكية ؛

 • مقررات تنفيذ األحكام الصادرة عن مختلف محاكم اململكة

في موضوع نزع امللكية ؛

• شواهد اإلدراج بسجل ملك الدولة العام ومطالب التحفيظ 

ومطالب التقسيم والضم الخاصة بالعقارات املقتناة لفائدة 

املنفعة  ذات  املشاريع  إنجاز  أجل  من  العام  الدولة  ملك 

العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء ؛

• مقررات أداء التعويضات الناتجة عن اقتناء األمالك والعقارات 

الالزمة إلنجاز املشاريع ذات املنفعة العامة التي تدخل ضمن 

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

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

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

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

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

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

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

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

• إنجاز الدراسات املتعلقة بمعرفة الوسط البحري.
االسم  وتغيير  امللكية  وتحويل  بالتسجيل  املتعلقة  الوثائق   -
امللكية  وشواهد  األنشطة  وطبيعة  الربط  وميناء  واملواصفات 

والتشطيب والنظائر الخاصة بملفات األسطول أقل من TJB10 ؛
- اإلجراءات املتعلقة بإعداد ملفات وتنظيم التظاهرات البحرية 

وسباقات القوارب ؛
- اإلجراءات املتعلقة بإحصاء رجال البحر ؛

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

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

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

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

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

قوارب النجاة ؛

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

- إجراء بث اإلشعارات للبحارة في إطار املساعدة على اإلبحار ؛

- تقارير التحقيقات في الحوادث البحرية ؛

- قرارات الترخيص ملحطات الخدمات ومراقبة السفن ؛

- الوثائق املتعلقة بمعالجة الشكايات ؛

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

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

الصعيد اإلقليمي ؛

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

تكون وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء طرفا فيها ؛

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

الرمال  مقالع  عن  التنقيب  دراسات  بإنجاز  املتعلقة  الوثائق   -
البحرية ؛

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

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

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

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

داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  إمضاء   •
اململكة ؛

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛
• ملفات حوادث وإصابات العمل ؛

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

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

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

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

• التنقيط ؛
املياومين  باألعوان  الخاصة  واملالية  اإلدارية  الشؤون  تدبير   •

والعرضيين.
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()2021 1442 )26)فبراير) 14)من رجب) الصادر في) (714.21 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم) (- املادة الثانية.)

بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة)1442 )12)يوليو)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 ق2ار لوزي2 السجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 2305.21

صادر في 2 مح2م ص22  )ص  أغسطس  )2)( بس ويض اإلمضاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

والنقـل) التـجهيز  وزيــــر  باختصـــاصـــات  املتعلـق  ()2017 أبـريــل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املهندس الرئيس من الدرجة) يفوض إلى السيد محسن بهطاط،)

املكلف باإلعداد املؤقت لورش سد الرتبة بإقليم تاونات،) املمتازة،)

واللوجيستيك) والنقل  التجهيز  وزير  نيابة عن  التأشير  أو  اإلمضاء)

واملاء)على الوثائق الخاصة باملصالح التابعة له واملتعلقة بالتصرفات)

اإلدارية التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

- تدبير شؤون األعوان املوسميين ما عدا فيما يخص التوظيف 

والتسريح ؛

- األوامر الصادرة للموظفين التابعين لإلعداد املؤقت لورش سد 

الرتبة بإقليم تاونات للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات إصابات العمل ؛

• التعويضات العائلية ؛

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

• األمر باالقتطاع من األجر بسبب الغياب غير املبرر ؛

• التنقيط والشواهد اإلدارية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)محرم)1443 )13)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 ق2ار لوزي2 السجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 2306.21

صادر في 2 مح2م ص22  )ص  أغسطس  )2)( بس ويض اإلمضاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

والنقـل) التـجهيز  وزيــــر  باختصـــاصـــات  املتعلـق  ()2017 أبـريــل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) الرئيس  املهندس  الزاكي،) العزيز  عبد  السيد  إلى  يفوض 

عزيمان) بني  سد  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  املمتازة،) الدرجة 

بإقليم الدريوش،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)على الوثائق الخاصة باملصالح التابعة له واملتعلقة)

بالتصرفات اإلدارية التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

- تدبير شؤون األعوان املوسميين ما عدا فيما يخص التوظيف 

والتسريح ؛

 - األوامر الصادرة للموظفين التابعين لإلعداد املؤقت لورش سد

بني عزيمان بإقليم الدريوش للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات إصابات العمل ؛



عدد)7023 -)12)صفر)1443 )20)سبتمبر)2021(الجريدة الرسمية   6898

• التعويضات العائلية ؛

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

• األمر باالقتطاع من األجر بسبب الغياب غير املبرر ؛

• التنقيط والشواهد اإلدارية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)محرم)1443 )13)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 ق2ار لوزي2 السجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 2307.21

صادر في 2 مح2م ص22  )ص  أغسطس  )2)( بس ويض اإلمضاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

والنقـل) التـجهيز  وزيــــر  باختصـــاصـــات  املتعلـق  ()2017 أبـريــل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدرجة) الرئيس من  املهندس  إلى السيد لحسن عماني،) يفوض 

بإقليم) برنة  كدية  سد  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  املمتازة،)

والنقل) التجهيز  نيابة عن وزير  التأشير  أو  اإلمضاء) سيدي قاسم،)

واللوجيستيك واملاء)على الوثائق الخاصة باملصالح التابعة له واملتعلقة)

بالتصرفات اإلدارية التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

- تدبير شؤون األعوان املوسميين ما عدا فيما يخص التوظيف 

والتسريح ؛

- األوامر الصادرة للموظفين التابعين لإلعداد املؤقت لورش سد 

كدية برنة بإقليم سيدي قاسم للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات إصابات العمل ؛

• التعويضات العائلية ؛

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

• األمر باالقتطاع من األجر بسبب الغياب غير املبرر ؛

• التنقيط والشواهد اإلدارية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)محرم)1443 )13)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 ق2ار لوزي2 السجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 2308.21

صادر في 2 مح2م ص22  )ص  أغسطس  )2)( بس ويض اإلمضاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

والنقـل) التـجهيز  وزيــــر  باختصـــاصـــات  املتعلـق  ()2017 أبـريــل) (28(

واللوجيستيك واملاء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

املهندس الرئيس من الدرجة) يفوض إلى السيد الحسين باحمد،)

الخامس) محمد  سد  تعلية  لورش  املؤقت  اإلعداد  رئيس  املمتازة 

والنقل) التجهيز  نيابة عن وزير  التأشير  أو  اإلمضاء) الشرق،) بجهة 

واللوجيستيك واملاء)على الوثائق الخاصة باملصالح التابعة له واملتعلقة)

بالتصرفات اإلدارية التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

- تدبير شؤون األعوان املوسميين ما عدا فيما يخص التوظيف 

والتسريح ؛

- األوامر الصادرة للموظفين التابعين لإلعداد املؤقت لورش تعلية 

سد محمد الخامس بجهة الشرق للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات إصابات العمل ؛

• التعويضات العائلية ؛

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

• األمر باالقتطاع من األجر بسبب الغياب غير املبرر ؛

• التنقيط والشواهد اإلدارية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)محرم)1443 )13)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 ق2ار لوزي2 السجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 2309.21

صادر في 2 مح2م ص22  )ص  أغسطس  )2)( بس ويض اإلمضاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

والنقـل) التـجهيز  وزيــــر  باختصـــاصـــات  املتعلـق  ()2017 أبـريــل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدرجة) من  الرئيس  املهندس  فوزي،) السيد حسن  إلى  يفوض 

تعلية سد املختار السو�ضي) رئيس اإلعداد املؤقت لورش  املمتازة،)

بإقليم تارودانت،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل)

واللوجيستيك واملاء)على الوثائق الخاصة باملصالح التابعة له واملتعلقة)

بالتصرفات اإلدارية التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :

- تدبير شؤون األعوان املوسميين ما عدا فيما يخص التوظيف 

والتسريح ؛

لورش  املؤقت  لإلعداد  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر   -

سدتعلية سد املختار السو�ضي بإقليم تارودانت للقيام بمأموريات 

داخل اململكة ؛

- تدبير شؤون املوظفين وذلك فيما يخص :

• اإلجازات اإلدارية واملرضية ؛

• ملفات إصابات العمل ؛

• التعويضات العائلية ؛

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

• األمر باالقتطاع من األجر بسبب الغياب غير املبرر ؛

• التنقيط والشواهد اإلدارية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)محرم)1443 )13)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات)

 رقم)2270.21)صادر في)5)ذي الحجة))22  )6 )يوليو) )2))

بس ويض املصادقة على الص قات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

الصادر) (2016 املالية) للسنة  (70.15 رقم) املالية  قانون  وعلى 

1437 ربيع األول) (7 بتاريخ) (1.15.150  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)19)ديسمبر)2015(،)والسيما املادة)30)منه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)925.16)الصادر في

بتعيين آمرين مساعدين) ()2016 يناير) (26(  1437 15)من ربيع اآلخر)

بالصرف)؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

طانطان) إقليم  عامل  شدالي،) اللطيف  عبد  السيد  إلى  يفوض 

بالنيابة،)املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات)

وفسخها وكذا االتفاقيات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة من)

الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى)»صندوق التنمية القروية)

واملناطق الجبلية«.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)ذي الحجة)1442 )16)يوليو)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات

  22( الحجة) ذي  من  ص)) في) صادر  (2250.21 رقم)

)ص)أغسطس) )2)()بس ويض املصادقة على الص قات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)

ذلك) في  بما  وفسخها  الصفقات  على  املصادقة  العامة،) للتجهيزات 

أو) التوريدات  أو  باألشغال  املتعلقة  اإلنذار  قرارات  على  التأشير 

والصيد) الفالحة  وزارة  لفائدة  الدولة  لحساب  املبرمة  الخدمات 

االعتمادات) إطار  في  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

املفوضة ملصالح الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة برسم ميزانية)

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.

املادة الثانية

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

للتجهيزات) الوطنية  بالوكالة  املساعد  العام  املدير  السو�ضي،) ياسر 

العامة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ذي الحجة)1442 )3)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات)

  22( الحجة) ذي  من  ص)) في) صادر  (2267.21 رقم)

)ص)أغسطس) )2)()بس ويض اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التقنيين) معهد  مديرة  العثماني،) مينة  السيدة  إلى  يفوض 

املتخصصين في امليكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل بسال،)

نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية) اإلمضاء)

واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس املعهد)

للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ذي الحجة)1442 )3)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات)
  22( الحجة) ذي  من  ص)) في) صادر  (2268.21 رقم)

على) واملصادقة  اإلمضاء) بس ويض  أغسطس) )2)() )ص)

الص قات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التقنيين) معهد  مديرة  العثماني،) مينة  السيدة  إلى  يفوض 
املتخصصين في امليكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل بسال،)
اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)
القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة)

لنفس املعهد ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة مينة العثماني املصادقة على الصفقات وفسخها)
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

700.000 درهم ؛

 - الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 300.000 

درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 250.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ذي الحجة)1442 )3)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات)
  22( الحجة) ذي  من  ص)) في) صادر  (2269.21 رقم)

على) واملصادقة  اإلمضاء) بس ويض  أغسطس) )2)() )ص)

الص قات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير املعهد التقني الفالحي) يفوض إلى السيد عصام بلمجدوب،)
الفالحة) وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) بالخميسات،) بتيفلت 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق)
املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املعهد ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات) على  املصادقة  بلمجدوب  عصام  السيد  إلى  يفوض 
وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

700.000 درهم ؛

 - الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 300.000 

درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 250.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ذي الحجة)1442 )3)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات)

  22( الحجة) ذي  من  ص)) في) صادر  (2271.21 رقم)

)ص)أغسطس) )2)()بس ويض اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير املعهد التقني الفالحي) يفوض إلى السيد عصام بلمجدوب،)

بتيفلت بالخميسات،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين)

التابعين لنفس املعهد للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ذي الحجة)1442 )3)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات رقم 2334.21 صادر في ص) من ذي الحجة )22 

)ص أغسطس  )2)( بس ويض املصادقة على الص قات

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

وعلى قانون املالية رقم)70.15)للسنة املالية)2016)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.150)بتاريخ)7)ربيع األول)1437 

)19)ديسمبر)2015()وال سيما املادة)30)منه)؛

2016()بتعيين آمرين) 1437 )6)يونيو) 30)من شعبان) 2601.16)الصادر في) وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)

مساعدين بالصرف ونواب عنهم)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.197)الصادر في فاتح شعبان)1438 )28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد)

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اآلمرون املساعدون ونوابهم لقبض موارد وصرف) يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول التالي،)

 نفقات الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى)»صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية«،)املصادقة على صفقات األشغال

أو التوريدات أو الخدمات وفسخها وكذا االتفاقيات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة إليهم من الحساب املذكور):
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االخسصاص الت2ابيالنوابأت اء)امل وض إليهم ومهامهم
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االخسصاص الت2ابيالنواب أت اء)امل وض إليهم ومهامهم

الحفيظ

االخسصاص الت2ابيالنواب
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املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ذي الحجة)1442 )3)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات)
  22( الحجة) ذي  من  (25 في) صادر  (2262.21 رقم)

)5)أغسطس) )2)()بس ويض املصادقة على الص قات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

الصادر) (2016 املالية) للسنة  (70.15 رقم) املالية  قانون  وعلى 

1437 ربيع األول) (7 بتاريخ) (1.15.150  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)19)ديسمبر)2015()وال سيما املادة)30)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

والغابات رقم)239.20)الصادر في)22)من صفر)1441)21)أكتوبر)2019()

بتعيين آمرين مساعدين بالصرف)؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اآلمرون) التالي،) الجدول  في  إليهم  املشار  األشخاص  إلى  يفوض 
ألمور) املرصد  الحساب  نفقات  وصرف  موارد  لقبض  املساعدون 
الجبلية«،) واملناطق  القروية  التنمية  »صندوق  املسمى) خصوصية 
املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها)
من) إليهم  املفوضة  االعتمادات  إطار  في  املبرمة  االتفاقيات  وكذا 

الحساب املذكور):

املهام واالخسصاص الت2ابيامل وض إليهم

رشيد كايز
املدير اإلقليمي بتازة التابع لألكاديمية الجهوية 

للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس.

عبد الحق الواش
املدير اإلقليمي بموالي يعقوب التابع لألكاديمية 

الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس.

رحال الناجي
املدير اإلقليمي بشيشاوة التابع لألكاديمية الجهوية 

للتربية والتكوين لجهة مراكش - آسفي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي الحجة)1442 )5)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات)

  22( الحجة) ذي  من  (25 في) صادر  (2263.21 رقم)

على) واملصادقة  اإلمضاء) بس ويض  أغسطس) )2))) (5(

الص قات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للفالحة) اإلقليمي  املدير  وسكيوض،) دريس  السيد  إلى  يفوض 

والصيد) الفالحة  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) بالدريوش،)

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة)

ما عدا) بالدريوش  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية  التابعة  باملصالح 

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات) على  املصادقة  وسكيوض  دريس  السيد  إلى  يفوض 

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

5.000.000 درهم ؛

يفوق  مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي الحجة)1442 )5)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات)

 22( الحجة) ذي  من  (25 في) صادر  (2264.21  رقم)

)5)أغسطس) )2)()بس ويض اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للفالحة) اإلقليمي  املدير  وسكيوض،) دريس  السيد  إلى  يفوض 

البحري) والصيد  الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء) بالدريوش،)

والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين)

بمأموريات) للقيام  بالدريوش  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية  التابعين 

داخل اململكة.

املادة الثانية

عنه) ناب  عائق  عاقه  أو  وسكيوض  دريس  السيد  تغيب  إذا 

السيد))محمد بدر أقموم،)املتصرف من الدرجة الثالثة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي الحجة)1442 )5)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات)
 22( الحجة) ذي  من  (25 في) صادر  (2265.21  رقم)

على) واملصادقة  اإلمضاء) بس ويض  أغسطس) )2)() (5(

الص قات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

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

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أمين كرامة،)املدير اإلقليمي للفالحة بشفشاون،)
اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)
القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة)
والقرارات) املراسيم  ماعدا  بشفشاون  للفالحة  اإلقليمة  للمديرية 

التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد أمين كرامة املصادقة على الصفقات وفسخها)

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

5.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000 

درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي الحجة)1442 )5)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2ار لوزي2 ال الحة والصيد البح2ي والسن ية الق2وية واملياه والغابات)
 22( الحجة) ذي  من  (25 في) صادر  (2266.21  رقم)

)5)أغسطس) )2)()بس ويض اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أمين كرامة،)املدير اإلقليمي للفالحة بشفشاون،)

نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية) اإلمضاء)

واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية)

اإلقليمية للفالحة بشفشاون للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد أمين كرامة أو عاقه عائق نابت عنه السيدة حبيبة)

زكيض،)مهندسة الدولة من الدرجة املمتازة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من ذي الحجة)1442 )5)أغسطس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.


