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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.21.823صادر  في  25من جمادى اآلخرة 1443
( 28يناير   )2022بتتميم املرسوم رقم  2.21.577الصادر  في
 26من ذي الحجة  6( 1442أغسطس  )2021بتأهيل السلطة
الحكومية املكلفة باملالية التخاذ بعض التدابير املتعلقة
بتطبيق القانون رقم  36.20القا�ضي بتحويل صندوق
الضمان املركزي إلى شركة مساهمة.
رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.21.577الصادر في  26من
ذي الحجة  6( 1442أغسطس  )2021بتأهيل السلطة الحكومية
املكلفة باملالية التخاذ بعض التدابير املتعلقة بتطبيق القانون
رقم  36.20القا�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة
مساهمة؛
وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في  17من جمادى اآلخرة 1443
( 20يناير ،)2022
رسم ما يلي :
املادة األولى
يتمم على النحو التالي املرسوم رقم  2.21.577الصادر في  26من
ذي الحجة  6( 1442أغسطس  )2021املشار إليه أعاله ،باملادة الثانية
املكررة :
«املادة الثانية املكررة - .تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة 7
«من القانون السالف الذكر رقم  ،36.20تحدد بقرار للسلطة الحكومية
«املكلفة باملالية ،شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة الوطنية
«للضمان ولتمويل املقاولة من ضمان الدولة واملتعلقة بتمويل نشاطها
«الرئي�سي في إطار اتفاقيات التمويل املبرمة مع الدولة واملنصوص عليها
«في املادة  4من القانون رقم  36.20املذكور».

مرسوم رقم  2.21.1058صادر في  25من جمادى اآلخرة  28( 1443يناير )2022
بتغيير املرسوم رقم  2.14.553الصادر في فاتح رمضان 1436
( 18يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  05.12املتعلق بتنظيم
مهنة املرشد السياحي.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  05.12املتعلق بتنظيم مهنة املرشد
السياحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.12.34بتاريخ
 16من شوال  4( 1433سبتمبر  )2012كما وقع تغييره ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.14.553الصادر في فاتح رمضان
 18( 1436يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  05.12املتعلق بتنظيم
مهنة املرشد السياحي ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ  25من جمادى األولى 1443
( 30ديسمبر ،)2021
رسم ما يلي :
املادة األولى
تغير ،على النحو التالي ،مقتضيات املواد  2و  3و  6و  7و 8
و  12من املرسوم رقم  2.14.553الصادر في فاتح رمضان 1436
( 18يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  05.12املتعلق بتنظيم مهنة
املرشد السياحي :
«املادة  - .2يوجه طلب االعتماد ملزاولة مهنة املرشد السياحي
«إلى املمثل الجهوي أو اإلقليمي للسلطة الحكومية املكلفة بالسياحة
«املختص ،بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يودع لديه
«مقابل وصل.
« يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية :
«أ) بالنسبة لألشخاص الذاتيين :

املادة الثانية

«  -نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

يسند إلى وزيرة االقتصاد واملالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر
في الجريدة الرسمية.

«  -بطاقة  .....................................................................؛

وحرر بالرباط في  25من جمادى اآلخرة  28( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :نادية فتاح.

«  -نسخة من الدبلوم املنصوص عليه في املادة األولى أعاله حسب
«الحالة ؛
«  -شهادة  ...................................................................؛
«ب) بالنسبة لشركات املرشدين السياحيين :
« -نسخة من القانون األسا�سي للشركة املعنية ؛
«  -شهادة  ........................................................................؛
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«  -قائمة بأسماء الشركاء مرفقة بنسخ من اعتماداتهم ملزاولة مهنة
«املرشد السياحي ؛
«  -نسخة من دفتر تحمالت شركة املرشدين السياحيين املنصوص
«عليه  ..........................................................أو وكيلها املفوض».
«املادة  - . 3يسلم اعتماد  ،........................................من طرف املمثل
«الجهوي أو اإلقليمي للسلطة الحكومية املكلفة بالسياحة املختص.
«يسلم املمثل الجهوي أو اإلقليمي للسلطة الحكومية املكلفة
«بالسياحة املختص إلى املرشد السياحي في نفس الوقت مع اعتماد
«مزاولة املهنة الشارة املنصوص عليها في املادة  10من القانون
«السالف الذكر رقم ».05.12
«املادة  - .6من أجل التحقق من استمرار املرشد السياحي في استيفاء
«الشروط املنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم ،05.12
«يتعين على هذا األخير أن يدلي كل ثالث سنوات خالل الفترة املمتدة من
« 2يناير إلى  30مارس ،لدى املمثل الجهوي أو اإلقليمي للسلطة
«الحكومية املكلفة بالسياحة املختص ،بالوثائق التالية :
«  -بطاقة السوابق تقل مدة تسليمها عن ثالثة أشهر ؛
«  -بالنسبة للمرشدين السياحيين الذين يزاولون نشاطهم بصفة
«مستقلة أن يدلوا بشهادة تثبت انتظام أداء واجبات االشتراك
«املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي في إطار نظام
«التأمين اإلجباري عن املرض واملعاشات الخاص بفئة املرشدين
«السياحيين؛
«  -شهادة طبية تثبت القدرة البدنية ملزاولة مهنة املرشد السياحي
«يقل تسليمها عن ثالثة أشهر؛
« -شهادة االنخراط في الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين ؛
«  -وثيقة تثبت املشاركة في برنامج تعزيز القدرات الذي تنظمه
«الوزارة املكلفة بالسياحة وفق الكيفيات املحددة بقرار للسلطة
«الحكومية املكلفة بالسياحة.
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«املادة  - .8من أجل تطبيق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من
«املادة  4من القانون رقم  05.12السالف الذكر ،يقوم مرشد
«الفضاءات الطبيعية الراغب في تغيير فئة اختصاصه بتوجيه
«طلب بذلك إلى املمثل الجهوي أواإلقليمي للسلطة الحكومية املكلفة
«بالسياحة املختص.
«تحدد شروط وكيفيات تغيير فئة من مرشدي الفضاءات الطبيعية
«إلى مرشدي املدن واملدارات السياحية داخل املرحلة االنتقالية
«املنصوص عليها في الفقرة  4من املادة  4من القانون رقم 05.12
«السالف الذكر بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالسياحة».
«املادة  - .12تحدد كيفيات تطبيق املادة  31من القانون السالف
«الذكر رقم  05.12بقرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية
«والسلطة الحكومية املكلفة بالسياحة».
املادة الثانية
تنسخ مقتضيات املواد  5و  9و  10و  11من املرسوم املشار إليه
أعاله رقم  2.14.553الصادر في فاتح رمضان  18( 1436يونيو )2015
بتطبيق القانون رقم  05.12املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي.
املادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامني ،كل واحد منهما فيما يخصه ،تنفيذ
هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من جمادى اآلخرة  28( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتضامني،
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

«إذا لم يقم املرشد املعني باألمر عند انقضاء الفترة املنصوص
«عليها في الفقرة األولى أعاله ،باإلدالء بالوثائق السالفة الذكر ،وجه
«إليه املمثل الجهوي أو اإلقليمي للسلطة الحكومية املكلفة بالسياحة
«املختص رسالة إعذار مع إشعار بالتوصل تمنح له أجال أقصاه شهر
«لتقديم هذه الوثائق.

مرسوم رقم  2.22.03صادر  في  27من جمادى اآلخرة 1443
( 30يناير   )2022بتغيير املرسوم رقم  2.10.320الصادر  في
 16من جمادى اآلخرة  20( 1432ماي  )2011بتطبيق القانون
رقم  16.09املتعلق بالوكالة املغربية للنجاعة الطاقية.

«وفي حالة عدم احترام املعني باألمر لهذا األجل ،يصبح االعتماد الغيا
«إلى حين أن يدلي بالوثائق الالزمة املذكورة في هذه املادة ويقوم املمثل
«الجهوي أو اإلقليمي للسلطة الحكومية املكلفة بالسياحة املختص
«بإخبار املعني باألمر بذلك».

رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.10.320الصادر في  16من جمادى
اآلخرة  20( 1432ماي  )2011بتطبيق القانون رقم  16.09املتعلق
بالوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ،كما وقع تغييره باملرسوم
رقم  2.20.393الصادر في  20من صفر  8( 1442أكتوبر  )2020؛

«املادة  - .7تطبيقا ألحكام املادة  26من القانون رقم  05.12السالف
«الذكر ،يتم سحب اعتماد املرشد السياحي من طرف املمثل الجهوي
«أو اإلقليمي للسلطة الحكومية املكلفة بالسياحة املختص».

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  10جمادى
اآلخرة  13( 1443يناير ،)2022
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«  -السلطة الحكومية املكلفة باإلدماج االقتصادي والتشغيل ؛
املادة األولى

«  -السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة ؛

تنسخ وتعوض ،على النحو التالي ،أحكام املادتين الثانية والثالثة
(الفقرة األولى) من املرسوم املشار إليه أعاله رقم : 2.10.320

«  -السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة ؛
«  -السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

«املادة الثانية - .تخضع الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية لوصاية
«السلطة الحكومية املكلفة باالنتقال الطاقي ،مع مراعاة الصالحيات
«واالختصاصات املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة باملالية بموجب
«النصوص التشريعية والتنظيمية املطبقة على املؤسسات العمومية».

«  -السلطة الحكومية املكلفة باالنتقال الطاقي والتنمية املستدامة ؛
«  -السلطة الحكومية املكلفة بالنقل واللوجيستيك ؛
«  -السلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛

«املادة الثالثة (الفقرة األولى) - .يتألف مجلس إدارة الوكالة املغربية
«للنجاعة الطاقية ،تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية
«املفوضة من لدنه لهذا الغرض ،من األعضاء التالي بيانهم :

«  -السلطة الحكومية املكلفة باالستثمار ؛
«  -املدير العام لشركة الهندسة الطاقية».

«  -السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛

املادة الثانية

«  -السلطة الحكومية املكلفة باملالية ؛

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة.

«  -السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز ؛
«  -السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية والتعليم األولي ؛

وحرر بالرباط في  27من جمادى اآلخرة  30( 1443يناير .)2022

«  -السلطة الحكومية املكلفة بالصحة ؛

اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

«  -السلطة الحكومية املكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان ؛

وقعه بالعطف :

«  -السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة والصيد البحري والتنمية
«القروية واملياه والغابات ؛

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،
اإلمضاء  :ليلى بنعلي.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  4039.21صادر في  26من جمادى األولى  31( 1443ديسمبر  )2021بتغيير قرار وزير االقتصاد
واملالية رقم  1000.09الصادر في  14من ربيع اآلخر  10( 1430أبريل  )2009بتحديد تعريفة املنتجات والخدمات املقدمة
من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.
وزيرة االقتصاد واملالية،
بعد االطالع على قرار وزير االقتصاد واملالية رقم  1000.09الصادر في  14من ربيع اآلخر  10( 1430أبريل  )2009بتحديد
تعريفة املنتجات والخدمات املقدمة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ،كما تم تتميمه،
قررت ما يلي :
املادة األولى
يغير الجدول امللحق بقرار وزير االقتصاد واملالية املشار إليه أعاله رقم  1000.09الصادر في  14من ربيع اآلخر 1430
( 10أبريل  ،)2009وفقا للبيانات الواردة في الجدول امللحق بهذا القرار.
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.
وحرر بالرباط في  26من جمادى األولى  31( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :نادية فتاح.

*
*

*
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.21.1041صادر  في  22من جمادى اآلخرة 1443
( 25يناير  )2022بالتراجع عن نزع ملكية القطع األرضية الواردة
في املرسوم رقم  2.20.69الصادر في  26من جمادى اآلخرة 1441
( 21فبراير  )2020باإلعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثليث
الخط الحديدي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة بين
ن.ك 75.413 .و ن.ك  ،75.514وبنزع ملكية القطع األرضية
الالزمة لهذا الغرض بجماعة تمارة بعمالة الصخيرات  -تمارة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.63.225الصادر في  14من ربيع
األول  5( 1383أغسطس  )1963املتعلق بإحداث املكتب الوطني
للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املــرس ــوم رقــم  2.82.382الص ــادر ف ــي  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.20.69الصادر في  26من جمادى
اآلخرة  21( 1441فبراير  )2020باإلعالن أن املنفعة العامة تق�ضي
بتثليث الخط الحديدي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة بين
ن.ك 75.413 .و ن.ك  ،75.514وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة
لهذا الغرض بجماعة تمارة بعمالة الصخيرات  -تمارة ؛
وباقتراح من وزير النقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى

مرسوم رقم  2.21.1089صادر  في  22من جمادى اآلخرة 1443
( 25يناير  )2022بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء منشأة
فنية على وادي واومنة ،عند ن.ك  526+980على مستوى
الطريق الوطنية رقم  8بإقليم خنيفرة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلىاملرسومرقم2.82.382الصادرفي2رجب 16(1403أبريل )1983
بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وباقتراح من وزير التجهيز واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء منشأة فنية على وادي واومنة،
عند ن.ك  526+980على مستوى الطريق الوطنية رقم  ،8وذلك
حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس 1/50000
امللحق بأصل هذا املرسوم.
املادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير التجهيز واملاء.
وحرر بالرباط في  22من جمادى اآلخرة  25( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

يؤذن للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التراجع عن نزع ملكية
القطع األرضية الواردة في الجدول امللحق باملرسوم رقم 2.20.69
املشار إليه أعاله.

وزير التجهيز واملاء،

املادة الثانية

اإلمضاء  :نزار بركة.

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير النقل واللوجيستيك واملدير العام للمكتب الوطني
للسكك الحديدية ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  22من جمادى اآلخرة  25( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير النقل واللوجيستيك،
اإلمضاء  :محمد عبد الجليل.

وقعه بالعطف :

قرار  لوزير العدل رقم  201.22صادر  في  19من ربيع األول 1443
( 26أكتوبر   )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

الجريدة الرسمية
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وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.826الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عي�سى الكنافي ،املنتدب القضائي من الدرجة
الثانية ،املدير الفرعي اإلقليمي لدى محكمة االستئناف بالناضور،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة للنفقات
واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بصرف االعتمادات املفوضة
برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصو�صي للخزينة
رقم  3.2.0.0.1.06.001املسمى «الصندوق الخاص لدعم املحاكم».
املادة الثانية
يفوض إلى السيد عي�سى الكنافي اإلمضاء نيابة عن وزير العدل
على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية
لدى محكمة االستئناف بالناضور للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد عي�سى الكنافي املصادقة على الصفقات املتعلقة
بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك
الصفقات.
املادة الرابعة
إذا تغيب السيد عي�سى الكنافي أو عاقه عائق ناب عنه السيد
رضوان النجاري ،املنتدب القضائي من الدرجة الثانية باملديرية
الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بالناضور.
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املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من ربيع األول  26( 1443أكتوبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

قرار لوزير العدل رقم  198.22صادر في  11من جمادى
اآلخرة 14( 1443يناير  )2022بتفويض اإلمضاء
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.826الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة لطيفة الحرادجي ،املفتشة العامة بوزارة العدل،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على األوامر الصادرة للقضاة
واملوظفين التابعين للمفتشية العامة للقيام بمأموريات داخل اململكة
وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم وعلى جميع الوثائق املتعلقة
بتسيير املفتشية املذكورة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى اآلخرة 14( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير العدل رقم  199.22صادر في  11من جمادى
اآلخرة 14( 1443يناير  )2022بتفويض اإلمضاء

وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.826الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد موالي سعيد الشرفي ،مدير التجهيز وتدبير
املمتلكات بوزارة العدل ،اإلمضاء أوالتأشير نيابة عن وزير العدل
على صفقات أشغال البناء املبرمة لحساب نفس الوزارة وعلى جميع
الوثائق املتعلقة بتلك الصفقات.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد موالي سعيد الشرفي اإلمضاء أوالتأشير نيابة
عن وزير العدل على صفقات التجهيز واملعدات واألشغال والخدمات
والتوريدات املبرمة لحساب وزارة العدل وعلى جميع الوثائق املتعلقة
بذلك.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2802.21
الصادر في  19من ربيع األول  26( 1443أكتوبر  )2021بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  11من جمادى اآلخرة 14( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

قرار لوزير العدل رقم  200.22صادر في  11من جمادى
اآلخرة 14( 1443يناير  )2022بتفويض اإلمضاء
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.826الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد موالي سعيد الشرفي ،مدير التجهيز وتدبير
املمتلكات بوزارة العدل ،اإلمضاء نيابة عن وزير العدل على األوامر
الصادرة للموظفين التابعين ملديرية التجهيز وتدبير املمتلكات للقيام
بمأموريات داخل اململكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2803.21
الصادر في  19من ربيع األول  26( 1443أكتوبر  )2021بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  11من جمادى اآلخرة 14( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

قرار  لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  3728.21صادر  في
 25من ربيع اآلخر  ( 1443فاتح ديسمبر   )2021بتفويض
املصادقة على الصفقات.
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصـادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرســوم رقــم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.827الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
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 -عمر تويمي بنجلون ،عامل إقليم صفرو ؛

قرر ما يلي :
املادة األولى

 -عبد الحق حمداوي ،عامل إقليم بوملان ؛

يفوض إلى والة وعمال عماالت وأقاليم اململكة التالية أسماؤهم
املصادقة على الصفقات املتعلقة ببرنامج تأهيل املساجد وفسخها
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها في إطار االعتمادات املفوضة إليهم من
لدن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية من امليزانية العامة لوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية :

 سيدي الصالح داحا ،عامل إقليم تاونات ؛ مصطفى املعزة ،عامل إقليم تازة ؛ محمد يعقوبي ،والي جهة الرباط  -سال  -القنيطرة ،عامل عمالةالرباط ؛

املفوض إليهم  -السادة :

 -عمر التويمي ،عامل عمالة سال ؛

 محمد مهيدية ،والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة ،عامل عمالةطنجة  -أصيلة ؛

 -يوسف دريس ،عامل عمالة الصخيرات  -تمارة ؛

 ياسين جاري ،عامل عمالة املضيق  -الفنيدق ؛ يونس التازي ،عامل إقليم تطوان ؛ عبد الخالق مرزوقي ،عامل إقليم الفحص  -أنجرة؛ بوعاصم العاملين ،عامل إقليم العرائش ؛ فريد شوراق ،عامل إقليم الحسيمة ؛ محمد علمي ودان ،عامل إقليم شفشاون ؛ موالي املهدي الشلبي ،عامل إقليم وزان ؛ معاد الجامعي ،والي جهة الشرق ،عامل عمالة وجدة  -أنجاد ؛ علي خليل ،عامل إقليم الناضور ؛ محمد رشدي ،عامل إقليم الدريوش ؛ مبروك تابت ،عامل إقليم جرادة ؛ محمد علي حبوها ،عامل إقليم بركان ؛ العربي التويجر ،عامل إقليم تاوريرت ؛ حسن ابن املاحي ،عامل إقليم جرسيف ؛ محمد ضرهم ،عامل إقليم فجيج ؛ السعيد زنيبر ،والي جهة فاس  -مكناس ،عامل عمالة فاس ؛ عبد الغني الصبار ،عامل عمالة مكناس ؛ زين العابدين األزهر ،عامل إقليم الحاجب ؛ عبد الحميد املزيد ،عامل إقليم إفران ؛ عبد الوهاب فاضل ،الكاتب العام إلقليم موالي يعقوب ،عاملبالنيابة ؛

 فؤاد محمدي ،عامل إقليم القنيطرة ؛ منصور قرطاح ،عامل إقليم الخميسات ؛ الحبيب ندير ،عامل إقليم سيدي قاسم ؛ عبد املجيد الكياك ،عامل إقليم سيدي سليمان ؛ خطيب الهبيل ،والي جهة بني مالل  -خنيفرة ،عامل إقليم بني مالل ؛ امحمد عطفاوي ،عامل إقليم أزيالل ؛ محمد قرنا�شي ،عامل إقليم الفقيه بن صالح ؛محمد فطاح ،عامل إقليم خنيفرة ؛
 حميد اشنوري ،عامل إقليم خريبكة ؛ سعيد احميدوش ،والي جهة الدارالبيضاء  -سطات ،عامل عمالةالدارالبيضاء ؛
 عزيز دداس ،عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا بالنيابة ؛ شكيب بلقايد ،عامل عمالة مقاطعات الفداء  -مرس السلطان ؛ حسن بنخيي ،عامل عمالة مقاطعات عين السبع  -الحي املحمدي ؛ خديجة بن الشويخ ،عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني ؛ منير حمو ،عامل عمالة مقاطعة عين الشق ؛ نبيل خروبي ،عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنو�صي ؛ محمد النشطي ،عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك ؛ جمال مخططار ،عامل عمالة مقاطعات موالي رشيد ؛ هشام املدغري ،عامل عمالة املحمدية ؛ -محمد الكروج ،عامل إقليم الجديدة ؛
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 -عبد هللا شاطر ،عامل إقليم النواصر ؛

 -الحسن صدقي ،عامل إقليم سيدي إفني ؛

 -علي سالم الشكاف ،عامل إقليم مديونة ؛

 عبد السالم بكرات ،والي جهة العيون  -الساقية الحمراء ،عاملإقليم العيون ؛

 -نور الدين أوعبو ،عامل إقليم برشيد ؛

 -ابراهيم ابن ابراهيم ،عامل إقليم بوجدور ؛

 سمير اليزيدي ،عامل إقليم بنسليمان ؛ ابراهيم ابوزيد ،عامل إقليم سطات ؛ الحسن بوكوثة ،عامل إقليم سيدي بنور ؛ كريم ق�سي لحلو ،والي جهة مراكش  -آسفي ،عامل عمالة مراكش ؛ بوعبيد الكراب ،عامل إقليم شيشاوة ؛ رشيد بنشيخي ،عامل إقليم الحوز ؛ هشام السماحي ،عامل إقليم قلعة السراغنة ؛ عادل املالكي ،عامل إقليم الصويرة ؛ عزيز بوينيان ،عامل إقليم الرحامنة ؛ -الحسين شاينان ،عامل إقليم آسفي ؛

 محمد حميم ،عامل إقليم طرفاية ؛ حميد نعيمي ،عامل إقليم السمارة ؛ سيدي المين بنعمر ،والي جهة الداخلة  -وادي الذهب ،عاملإقليم وادي الذهب ؛
 عبد الرحمان الجوهري ،عامل إقليم أوسرد.املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3198.17
الصادر في  28من صفر  17( 1439نوفمبر  )2017بتفويض املصادقة
على الصفقات.
وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021

 محمد سالم الصبتي ،عامل إقليم اليوسفية ؛ يحضيه بوشاعب ،والي جهة درعة  -تافياللت ،عامل إقليمالرشيدية ؛
 عبد الرزاق املنصوري ،عامل إقليم ورزازات ؛ املصطفى النوحي ،عامل إقليم ميدلت ؛ حسن زيتوني ،عامل إقليم تنغير ؛ فؤاد حاجي ،عامل إقليم زاكورة ؛ -احمد حجي ،والي جهة سوس  -ماسة ،عامل عمالة أكادير  -إداوتنان ؛

اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

قرار للمندوب السامي للتخطيط رقم  147.22صادر في
 2جمادى اآلخرة  5( 1443يناير  )2022بتفويض اإلمضاء
املندوب السامي للتخطيط،
بناء على املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والسادسة منه ؛

 -اسماعيل ابو الحقوق ،عامل عمالة إنزكان  -آيت ملول ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

 -صالح الدين أمال ،عامل إقليم طاطا ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.670الصادر في  19من رجب 1439
( 6أبريل  )2018بتحديد اختصاصات وتنظيم املندوبية السامية
للتخطيط كما وقع تتميمه ؛

 جمال خلوق ،عامل إقليم اشتوكة  -آيت باها ؛ الحسين امزال ،عامل إقليم تارودانت ؛ حسن خليل ،عامل إقليم تيزنيت ؛ محمد الناجم ابهاي ،والي جهة كلميم  -واد نون ،عامل إقليمكلميم ؛
 يوسف الخير ،عامل إقليم أسا  -الزاك ؛ -عبد اللطيف شدالي ،عامل إقليم طانطان بالنيابة ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.233الصادر في  29من شعبان 1438
( 26ماي  )2017في شأن اختصاصات املندوب السامي للتخطيط،

الجريدة الرسمية

608
قرر ما يلي :
املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد جواد القاسمي ،مدير املعهد الوطني
لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن املندوب
السامي للتخطيط على الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املعهد
بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان للقيام بمأموريات
داخل املغرب ما عدا املراسالت املوجهة إلى الوزارات واملؤسسات
العمومية والخاصة واملنظمات الدولية وكذا االتفاقيات املبرمة مع
الوزارات أو املؤسسات واملنظمات الوطنية واألجنبية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
 30ديسمبر .2021
وحرر بالرباط في  2جمادى اآلخرة  5( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :أحمد الحليمي علمي.

قـ ـ ــرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج رقم  197.22صادر  في  9جمادى األولى 1443
( 14ديسمبر   )2021بتغيير  وتتميم القرار رقم 1259.07
الصادر في  3جمادى اآلخرة  19( 1428يونيو  )2007بتعيين
آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج،
بعداالطالععلىالقراررقم  1259.07الصادرفي 3جمادىاآلخرة 1428
( 19يونيو  )2007بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.825الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه
أعاله رقم  1259.07بتاريخ  3جمادى اآلخرة  19( 1428يونيو : )2007
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«املادة األولى  -.يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي
«األولون آمرين مساعدين بالصرف واآلخرون نوابا عنهم لصرف
«االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير الشؤون الخارجية والتعاون
«اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج من امليزانية العامة لوزارة
«الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج :
« - 1السفارات :
االختصاص الترابي

اآلمرون املساعدون
بالصرف

النواب

املحاسبون املكلفون

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

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

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

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

اإلمارات العربية
املتحدة

سفير صاحب الجاللة

نائب السفير
أو القائم باألعمال

العون املحاسب لدى
سفارة اململكة بأبو ظبي

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

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

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

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

ليبيا

سفير صاحب الجاللة

نائب السفير
أو القائم باألعمال

العون املحاسب لدى
سفارة اململكة بطرابلس

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

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

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

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

(الباقي ال تغيير فيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9جمادى األولى  14( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :ناصر بوريطة.

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 3940.21
صادر في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021بتتميم
القرار رقم  2284.02الصادر  في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير   )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة ،كما وقع
تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 21ديسمبر ،2021
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قرر ما يلي :
املادة األولى

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
« -رومانيا :
«..........................................................................................................
« – Titlul de farmacist, in domeniul de studii sanatate,
« programul de studii farmacie, délivré par Facultatea de
« 
farmacie, Universitatii de medicina si farmacie
« «IULIU Hatieganu» din Cluj Napoca - Roumanie - le
« 13 décembre 2019,
«يجب أن تقرن هذه الشهادة بتدريب مدته ستة أشهر ينجز لدى
«مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية) مقبول من
«طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب
«الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 3942.21
صادر في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021بتتميم القرار 
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة ،كما وقع
تتميمه ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر ،2021
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
« -إسبانيا :
«.........................................................................................................
« – Titulo universitario oficial de graduada en farmacia,
»« délivré par Universidad europea de Madrid - Espagne.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 3943.21
صادر  في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021
بتتميم القرار رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير   )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في
الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛

610

الجريدة الرسمية

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر ،2021
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
« -رومانيا :
«.........................................................................................................
« – Titlul de farmacist in domeniul de studii sanatate,
« programul de studii farmacie, délivré par Facultatea de
« farmacie Universitatii de medicina si farmacie «Victor
; « Babes» din Timisoara - Roumanie - le 7 mars 2019
« – Titlul de farmacist, in domeniul de studii sanatate,
« programul de studii farmacie, délivré par Facultatea de
« farmacie, Universitatii de medicina si farmacie «Victor
; « Babes» din Timisoara - Roumanie - le 12 février 2020
« – Titlul de farmacist, in domeniul de studii sanatate,
« programul de studii farmacie, délivré par Facultatea de
« farmacie, Universitatii de medicina si farmacie «Victor
; « Babes» din Timisoara - Roumanie - le 14 février 2020
« – Titlul de farmacist, in domeniul de studii sanatate,
« programul de studii farmacie, délivré par Facultatea de
« farmacie, Universitatii de medicina si farmacie «Victor
; « Babes» din Timisoara - Roumanie - le 17 février 2020
« – Titlul de farmacist, in domeniul de studii sanatate,
« programul de studii farmacie, délivré par Facultatea
 « de farmacie, Universitatii «Ovidius» din Constanta« Roumanie - le 4 avril 2019,
«يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر
«ينجز لدى مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية)
«مقبول من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة
«التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية».
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 3944.21
صادر في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021بتتميم
القرار رقم  2284.02الصادر  في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير   )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة،
كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر ،2021
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
« -فيدرالية روسيا :
«.........................................................................................................
« – Qualification de pharmacien, dans la spécialité pharmacie,
« master en pharmacie, délivrée par l’Université d’Etat de
; « Voronej - Fédération de Russie - le 5 novembre 2009

الجريدة الرسمية
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« – Qualification de pharmacien, dans la spécialité pharmacie,
 « délivrée par l’Université d’Etat de médecine d’Astrakhan; « Fédération de Russie - le 20 juin 2019
« – Qualification de pharmacien dans la spécialité pharmacie,
« délivrée par l’Université d’Etat de médecine I.P Pavlov de
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قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 3960.21
صادر  في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021
بتتميم القرار رقم  572.04الصادر  في  15من صفر  1425
( 6أبريل  )2004بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
التخصص في الطب ،تخصص  :الطب اإلشعاعي.

« – Qualification de pharmacien, dans la spécialité pharmacie,

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  572.04الصادر في  15من صفر  6( 1425أبريل )2004
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب،
تخصص  :الطب اإلشعاعي ،كما وقع تتميمه ؛

« – Qualification de spécialiste, dans la spécialité pharmacie,

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

; « Riazan - Fédération de Russie - le 25 juin 2020
 « délivrée par l’Académie d’Etat de pharmacie de Perm; « Fédération de Russie - le 25 juin 2020
« délivrée par l’Université d’Etat de chimie et de pharmacie
« de Saint Pétersbourg - Fédération de Russie - le 3 juillet
; « 2020
« – Titre de pharmacienne, délivré par l’Université d’Etat de
« chimie et de pharmacie de Saint Pétersbourg - Fédération
; « de Russie - le 3 juillet 2020
« – Qualification de pharmacien, spécialité «pharmacie», délivrée
« par l’Université d’Etat de médecine de Volgograd - Fédération
; « de Russie - le 10 juin 2011
« – Qualification de pharmacien, dans la spécialité pharmacie,
 « délivrée par l’Université d’Etat de médecine de Volgograd; « Fédération de Russie - le 8 juillet 2020
«يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر
«ينجز لدى مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية)

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  572.04الصادر في  15من صفر  6( 1425أبريل : )2004
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :الطب اإلشعاعي :
«..........................................................................................................
« -رومانيا :
».........................................................................................................
« – Certificat de medic specialist radioterapie, délivré par
« ministerul sanatatii - Roumanie - le 27 janvier 2020,

«مقبول من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances

«التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية».

« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

» « et de pharmacie de Rabat - le 7 juillet 2021.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

الجريدة الرسمية
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قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 3967.21
صادر  في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021
بتتميم القرار رقم  752.06الصادر في  27من ربيع األول 1427
( 26أبريل   )2006بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
التخصص في الطب ،تخصص   :أمراض املعدة واألمعاء.

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار  رقم 3971.21
صادر  في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021
بتتميم القرار رقم  2963.97الصادر  في  2شعبان 1418
( 3ديسمبر  )1997بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  752.06الصادر في  27من ربيع
األول  26( 1427أبريل  )2006بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل
دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :أمراض املعدة واألمعاء ،كما
وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  752.06الصادر في  27من ربيع األول  26( 1427أبريل : )2006
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :أمراض املعدة واألمعاء :
«..........................................................................................................
« -أوكرانيا :
»...........................................................................................................

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر  )1997بتحديد
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،

« – Certificate of specialized training in medicine (clinical
« ordinatura) specialization in gastroenterology, délivré
« par Sil Zaporizhia medical Academy of post-graduate
« education ministry of health of Ukraine - le 30 mai
« 2018, assorti d’un stage de deux années : une année au
« C.H.U Rabat-Salé et une année à la province de Tiflet
« et d’une attestation d’évaluation des connaissances et
« des compétences, délivrée et validée par la Faculté de
» « médecine et de pharmacie de Rabat.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر : )1997
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
«شعبة العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف
«بمعادلته لها :
«..........................................................................................................
« -رومانيا :
»...........................................................................................................
« – Titlul doctor-medic in domeniul sanatate, programul
« medicina, délivré par Facultatea de medicina, Universitatii
 « de medecine si farmacie «GR.T.Popa» din IASI - Roumanie« le 26 mai 2016, assorti d’un stage d’une année au sein du
« Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca, validé par la
« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le
»« 13 septembre 2021. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.
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الجريدة الرسمية

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 3972.21
صادر  في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021
بتتميم القرار رقم  752.06الصادر في  27من ربيع األول 1427
( 26أبريل  )2006بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
التخصص في الطب ،تخصص  :أمراض املعدة واألمعاء.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  752.06الصادر في  27من ربيع
األول  26( 1427أبريل  )2006بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل
دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :أمراض املعدة واألمعاء،
كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  752.06الصادر في  27من ربيع األول  26( 1427أبريل : )2006
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :أمراض املعدة واألمعاء :
«..........................................................................................................
« -أوكرانيا :
»...........................................................................................................
« – Certificate of specialized training in medicine (clinical
« ordinatura) specialization in gastroenterology, délivré
« par Sil Zaporizhia medical Academy of post-graduate
« education ministry of health of Ukraine - le 30 mai
« 2018, assorti d’un stage de deux années : une année au
« sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca
« et une année au sein du Centre hospitalier préfectoral
« sidi Bernoussi de Casablanca, validé par la Faculté de
« médecine et de pharmacie de Casablanca - le 1er septembre
» « 2021.
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار  رقم 3973.21
صادر  في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021
بتتميم القرار رقم  2963.97الصادر  في  2شعبان 1418
( 3ديسمبر  )1997بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر  )1997بتحديد
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر : )1997
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
«شعبة العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف
«بمعادلته لها :
«..........................................................................................................
« -أوكرانيا :
»...........................................................................................................
« – Qualification de médecin, en spécialité médecine
« générale, docteur en médecine, délivrée par l’Université
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« d’Etat de médecine de Zaporojie - Ukraine - le 27 mai
« 2014, assortie d’un stage de deux années : une année
« au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca
« et une année au sein du Centre hospitalier préfectoral
« sidi Bernoussi de Casablanca, validé par la Faculté de
« médecine et de pharmacie de Casablanca - le 1er
»« septembre 2021. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.
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« -السينغال :
».........................................................................................................
« –Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de gynécologie
« obstétrique, délivré par la Faculté de médecine, de
 « pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh - Anta« Diop de Dakar - Sénégal - le 23 octobre 2019, assorti
« d’un stage d’une année 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  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 3974.21
صادر  في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021
بتتميم القرار رقم  950.04الصادر  في  6ربيع اآلخر  1425
( 26ماي  )2004بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
التخصص في الطب ،تخصص  :أمراض النساء والتوليد.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  950.04الصادر في  6ربيع اآلخر  26( 1425ماي )2004
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب،
تخصص  :أمراض النساء والتوليد ،كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  950.04الصادر في  6ربيع اآلخر  26( 1425ماي : )2004
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :أمراض النساء والتوليد :
«..........................................................................................................

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار  رقم 3976.21
صادر  في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021
بتتميم القرار رقم  2963.97الصادر  في  2شعبان 1418
( 3ديسمبر  )1997بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر  )1997بتحديد
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر : )1997
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
«شعبة العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف
«بمعادلته لها :
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«..........................................................................................................
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قرر ما يلي :

« -أوكرانيا :

املادة األولى

»...........................................................................................................
« – Qualification médecin généraliste, en spécialité médecine
« générale, délivrée par l’Université nationale de médecine
« M.Gorki de Donetsk - Ukraine - le 22 juin 2011, assortie
« d’un stage de deux années : une année au sein du Centre
« hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au
« sein du Centre hospitalier préfectoral des arrondissements
« Moulay Rachid de Casablanca, validé par la Faculté de
« médecine et de pharmacie de Casablanca - le 1er septembre
»« 2021. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار  رقم 3978.21
صادر  في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021
بتتميم القرار رقم  2963.97الصادر  في  2شعبان 1418
( 3ديسمبر  )1997بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
دكتور في الطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر  )1997بتحديد
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر : )1997
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
«شعبة العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف
«بمعادلته لها :
«..........................................................................................................
« -أوكرانيا :
»...........................................................................................................
« – Qualification médecin, en spécialité médecine générale,
« docteur en médecine, délivrée par l’Université d’Etat
« de médecine de Zaporojie - Ukraine - le 27 mai 2014,
« assortie d’un stage de deux années : une année au sein
« du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une
« année au sein du Centre hospitalier provincial de Béni
« Mellal, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie
»« de Casablanca - le 16 septembre 2021. 
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 3979.21
صادر  في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021
بتتميم القرار رقم  570.04الصادر  في  15من صفر  1425
( 6أبريل  )2004بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
التخصص في الطب ،تخصص  :األمراض الجلدية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  570.04الصادر في  15من صفر  6( 1425أبريل )2004
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب،
تخصص  :األمراض الجلدية ،كما وقع تتميمه ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  570.04الصادر في  15من صفر  6( 1425أبريل : )2004
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :األمراض الجلدية :
«..........................................................................................................
« -السينغال :
»...........................................................................................................
 « – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de dermatologie« vénéréologie, délivré par la Faculté de médecine, de
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وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 14أكتوبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  572.04الصادر في  15من صفر  6( 1425أبريل : )2004
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :الطب اإلشعاعي :
«..........................................................................................................
« -رومانيا :
»...........................................................................................................

« pharmacie et d’odontologie - stomatologie, Université

« – Certificat de medic specialist radiologie imagistica

« Cheikh - Anta - Diop de Dakar - Sénégal - le 8 janvier

« medicala, délivré par ministerul sanatatii - Roumanie - le

« 2021, assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances

« 13 février 2019, assorti d’une attestation d’évaluation des

« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et

« connaissances et des compétences, délivrée par la

» « de pharmacie de Casablanca - le 21 septembre 2021.

» « Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021

وحرر بالرباط في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر .)2021

اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 3980.21
صادر  في  17من جمادى األولى  22( 1443ديسمبر  )2021
بتتميم القرار رقم  572.04الصادر  في  15من صفر  1425
( 6أبريل  )2004بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
التخصص في الطب ،تخصص  :الطب اإلشعاعي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  572.04الصادر في  15من صفر  6( 1425أبريل )2004
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب،
تخصص  :الطب اإلشعاعي ،كما وقع تتميمه ؛

اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  210.22صادر  في  10جمادى اآلخرة 1443
( 13يناير   )2022يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ
الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة التحفيظ الجماعي الواقعة
بجماعة زاوية سيدي عبد القادر  بقيادة بني حذيفة بدائرة
بني ورياغل الغربية بإقليم الحسيمة.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس )1913
في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  3141.20الصادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020يق�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة زاوية سيدي عبد القادر بقيادة بني حذيفة بدائرة بني ورياغل
الغربية بإقليم الحسيمة ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
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ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة التحفيظ الجماعي
بجماعة اربعاء تاوريرت بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني ورياغل
الشرقية بإقليم الحسيمة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير .)2022

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة زاوية سيدي عبد القادر بقيادة بني حذيفة بدائرة بني ورياغل
الغربية بإقليم الحسيمة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  211.22صادر في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير )2022
يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ الجماعي ملدة ستة
أشهر  بمنطقة التحفيظ الجماعي الواقعة بجماعة اربعاء
تاوريرت بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني ورياغل الشرقية
بإقليم الحسيمة.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس )1913
في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  3142.20الصادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020القا�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة اربعاء تاوريرت بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني ورياغل
الشرقية بإقليم الحسيمة ؛

اإلمضاء  :محمد صديقي.

قرار  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  212.22صادر  في  10جمادى اآلخرة 1443
( 13يناير   )2022يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ
الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة التحفيظ الجماعي الواقعة
بجماعة شقران بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني ورياغل
الشرقية بإقليم الحسيمة.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس )1913
في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  3143.20الصادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020القا�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة شقران بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني ورياغل الشرقية
بإقليم الحسيمة ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة التحفيظ الجماعي
بجماعة شقران بقيادة اربعاء تاوريرت بدائرة بني ورياغل الشرقية
بإقليم الحسيمة.

الجريدة الرسمية
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املادة الثانية

قرار  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

والغابات رقم  214.22صادر  في  10جمادى اآلخرة 1443

وحرر بالرباط في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

قرار  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  213.22صادر  في  10جمادى اآلخرة 1443
( 13يناير   )2022يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ
الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة التحفيظ الجماعي الواقعة
بجماعة بني حذيفة بقيادة بني حذيفة بدائرة بني ورياغل
الغربية بإقليم الحسيمة.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس )1913
في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  3144.20الصادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020القا�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة بني حذيفة بقيادة بني حذيفة بدائرة بني ورياغل الغربية
بإقليم الحسيمة ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،
قرر ما يلي :

( 13يناير   )2022يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ
الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة التحفيظ الجماعي الواقعة
بجماعة سيدي بوتميم بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست
بإقليم الحسيمة.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس )1913
في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  3145.20الصادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020القا�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ
الجماعي بجماعة سيدي بوتميم بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست
بإقليم الحسيمة ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات
املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة التحفيظ الجماعي
بجماعة بني حذيفة بقيادة بني حذيفة بدائرة بني ورياغل الغربية
بإقليم الحسيمة.
املادة الثانية

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة التحفيظ الجماعي
بجماعة سيدي بوتميم بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست
بإقليم الحسيمة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

وحرر بالرباط في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

قرار  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

رقم  215.22صادر في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير )2022

والغابات رقم  216.22صادر  في  10جمادى اآلخرة 1443

يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ الجماعي ملدة ستة

( 13يناير   )2022يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

أشهر بمنطقة التحفيظ الجماعي الواقعة بجماعة امرابطن

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة التحفيظ الجماعي الواقعة

بقيادة امرابطن بدائرة بني ورياغل الشرقية بإقليم الحسيمة.

بجماعة سيدي بوزينب بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست
بإقليم الحسيمة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس )1913
في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  3146.20الصادر في  6جمادى األولى 1442
( 21ديسمبر  )2020القا�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي
بجماعة امرابطن بقيادة امرابطن بدائرة بني ورياغل الشرقية بإقليم
الحسيمة ؛

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس )1913
في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك
القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رقم  3147.20الصادر في  6جمادى
األولى  21( 1442ديسمبر  )2020القا�ضي بإحداث وتحديد منطقة
للتحفيظ الجماعي بجماعة سيدي بوزينب بقيادة بني عمارت بدائرة
تارجيست بإقليم الحسيمة ؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة التحفيظ الجماعي

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة التحفيظ

بجماعة امرابطن بقيادة امرابطن بدائرة بني ورياغل الشرقية بإقليم

الجماعي بجماعة سيدي بوزينب بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست

الحسيمة.

بإقليم الحسيمة.
املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

وحرر بالرباط في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.
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قرار  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  217.22صادر  في  10جمادى اآلخرة 1443

والغابات رقم  218.22صادر  في  10جمادى اآلخرة 1443

( 13يناير   )2022يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 13يناير   )2022يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة التحفيظ الجماعي الواقعة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة التحفيظ الجماعي الواقعة

بجماعة النكور  بقيادة النكور  بدائرة بني ورياغل الشرقية

بجماعة بني ابشير  بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست

بإقليم الحسيمة.

بإقليم الحسيمة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات رقم  3148.20الصادر في  6جمادى

القروية واملياه والغابات رقم  3149.20الصادر في  6جمادى

األولى  21( 1442ديسمبر  )2020القا�ضي بإحداث وتحديد منطقة
للتحفيظ الجماعي بجماعة النكور بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل
الشرقية بإقليم الحسيمة ؛

األولى  21( 1442ديسمبر  )2020القا�ضي بإحداث وتحديد منطقة
للتحفيظ الجماعي بجماعة بني ابشير بقيادة سيدي بوتميم بدائرة
تارجيست بإقليم الحسيمة ؛

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة التحفيظ الجماعي

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة التحفيظ الجماعي

بجماعة النكور بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل الشرقية بإقليم

بجماعة بني ابشير بقيادة سيدي بوتميم بدائرة تارجيست بإقليم

الحسيمة.

الحسيمة.
املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

وحرر بالرباط في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

الجريدة الرسمية
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قرار  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

قرار  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات رقم  219.22صادر  في  10جمادى اآلخرة 1443

والغابات رقم  220.22صادر  في  10جمادى اآلخرة 1443

( 13يناير   )2022يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

( 13يناير   )2022يق�ضي بتمديد األجل املتعلق بالتحفيظ

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة التحفيظ الجماعي الواقعة

الجماعي ملدة ستة أشهر بمنطقة التحفيظ الجماعي الواقعة

بجماعة تيفروين بقيادة النكور  بدائرة بني ورياغل الشرقية

بجماعة بني عمارت بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست بإقليم

بإقليم الحسيمة.

الحسيمة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

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

في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

في شأن التحفيظ العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

وعلى الظهير الشريف رقم  1.69.174الصادر في  10جمادى

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ الجماعي لألمالك

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات رقم  3151.20الصادر في  6جمادى

القروية واملياه والغابات رقم  3150.20الصادر في  6جمادى األولى 1442

األولى  21( 1442ديسمبر  )2020القا�ضي بإحداث وتحديد منطقة

( 21ديسمبر  )2020القا�ضي بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ

للتحفيظ الجماعي بجماعة تيفروين بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل

الجماعي بجماعة بني عمارت بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست

الشرقية بإقليم الحسيمة ؛

بإقليم الحسيمة ؛
ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

ونظرا ملا تقتضيه ضرورة املصلحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

يمدد ملدة ستة أشهر األجل املفتوح للقيام باملجان بإنجاز العمليات

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة التحفيظ الجماعي

املتعلقة بمسطرة تحفيظ األمالك الواقعة بمنطقة التحفيظ الجماعي

بجماعة تيفروين بقيادة النكور بدائرة بني ورياغل الشرقية بإقليم الحسيمة.

بجماعة بني عمارت بقيادة بني عمارت بدائرة تارجيست بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

وحرر بالرباط في  10جمادى اآلخرة  13( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.
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قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير العدل رقم  146.22صادر في  11من جمادى اآلخرة  14( 1443يناير )2022
بتعيين رجال الدرك امللكي املخولين صفة ضابط الشرطة القضائية

رئيس الحكومة،
ووزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.57.280الصادر في  23من جمادى اآلخرة  14( 1377يناير  )1958بشأن مصلحة الدرك
امللكي املغربي كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصل  116منه ؛
وعلى القانون رقم  22.01املتعلق باملسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.255بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  )2002كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  20منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.21.112الصادر فـي  4ربيع األول  11 ( 1443أكتوبر  ) 2021بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة
الدفاع الوطني،
قررا ما يلي :
املادة األولى
تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى رجال الدرك امللكي الواردة أسماؤهم في الجدول التالي :
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املادة الثانية  -.ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى اآلخرة  14( 1443يناير .)2022
رئيس الحكومة،

وزير العدل،

اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  91.22صادر في  3جمادى
اآلخرة  6( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5098للسيد العربي
الوكماني الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية
للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  14يناير  ،1996أن يحمل صفة
مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة
مستقلة مع جعل مكتبه بسيدي سليمان.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  92.22صادر في  3جمادى
اآلخرة  6( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5099للسيدة عفاف
بناني الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية
للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  27يونيو  ،2013أن تحمل صفة
مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة
مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.
*
*
*

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  93.22صادر في  3جمادى
اآلخرة  6( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5096للسيد يونس
العسري الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من
الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ
 30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
الصويرة.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  94.22صادر في فاتح
جمادى اآلخرة  4( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5083للسيد
أسامة شعبان الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  29ديسمبر  ،2020أن يحمل
صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة سطات.
*
*

*
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  95.22صادر في فاتح
جمادى اآلخرة  4( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5084للسيد
عماد اوالد بلمودن الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  20فبراير  ،2015أن يحمل
صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  100.22صادر في فاتح
جمادى اآلخرة  4( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5089للسيدة
نور الهدى الهكاك الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط بتاريخ
 3نوفمبر  ،2020أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة
مراكش.

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  96.22صادر في فاتح
جمادى اآلخرة  4( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5085للسيد
عبد الحميد الفضيل الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  22يونيو ،2017
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الجديدة.

*

*

*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  97.22صادر في فاتح
جمادى اآلخرة  4( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5086للسيد
يوسف الرحالي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  11يوليو  ،2019أن يحمل
صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  98.22صادر في فاتح
جمادى اآلخرة  4( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد 5087
للسيدة كولنارا االدري�سي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من
- L’Académie Russe de Peinture, Sculpture et Architecture
فيدرالية روسيا بتاريخ  6يوليو  ،2009أن تحمل صفة مهندس معماري
وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل
مكتبها بمدينة القنيطرة.
*

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  101.22صادر في فاتح
جمادى اآلخرة  4( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5090للسيد
محمد أمين العابد الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط بتاريخ
 4نوفمبر  ،2020أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
الدار البيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  102.22صادر في
 29من جمادى األولى  3( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد 5092
للسيد عماد الدين كردون الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ  19أبريل ،2021
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  103.22صادر في فاتح
جمادى اآلخرة  4( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5093للسيد
يونس بويفدن الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ  30نوفمبر ،2020
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.
*

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  99.22صادر في فاتح
جمادى اآلخرة  4( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد 5088
للسيدة فاطمة الزهراء اجهوم الحاملة لدبلوم مهندس معماري
مسلم من املدرسة العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ
 30ديسمبر  ،2020أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة
مراكش.

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  104.22صادر في فاتح
جمادى اآلخرة  4( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5094للسيد
محمد رياض العزوزي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ  30ديسمبر ،2020
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة مراكش.

*

*

*

*

*

*
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  105.22صادر في فاتح
جمادى اآلخرة  4( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5095للسيد
يوسف بركة الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة العليا
للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ  30ديسمبر  ،2020أن يحمل
صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  106.22صادر في  3جمادى
اآلخرة  6( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5097للسيد محمد
أديب كشتير الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من
الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ
 31ماي  ،2020أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بإقليم
الدريوش.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  221.22صادر في  7جمادى
اآلخرة  10( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5091للسيد
اسماعيل ميضافي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
العليا للهندسة املعمارية بالدار البيضاء بتاريخ  8ديسمبر ،2020
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  222.22صادر في  7جمادى
اآلخرة  10( 1443يناير  )2022يرخص تحت عدد  5100للسيد
حمزة الراجي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط بتاريخ
 4نوفمبر  ،2020أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
الرباط.
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وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع اآلخر 1441
( 5ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم أزيالل املتضمن إقرار مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية لتبانت (املخطط رقم .)PDAR N° 02/2019
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر ببني مالل في  22من جمادى األولى  27( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :خطيب الهبيل.

*
*
*
قرار لعامل إقليم أزيالل
بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لتبانت
عامل إقليم أزيالل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بشأن توسيع نطاق العمارات
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ  22يناير  2021؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ
 2فبراير  2021؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة تبانت خالل دورته العادية
املنعقدة بتاريخ  6ماي  2021؛

قرار  لوالي جهة بني مالل  -خنيفرة رقم  4020.21صادر  في  22من
جمادى األولى  27( 1443ديسمبر  )2021باملو افقة على قرار 
عامل إقليم أزيالل بإقرار  مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية لتبانت.

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  29مارس إلى  29أبريل 2021
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى

والي جهة بني مالل  -خنيفرة ،عامل إقليم بني مالل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بشأن توسيع نطاق العمارات
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لتبانت (املخطط
رقم  )PDAR N° 02/2019امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص عامة
مرسوم رقم  2.21.1035صادر  في  16من جمادى اآلخرة 1443
( 19يناير   )2022بتغيير  وتتميم املرسومين رقم 2.10.452
ورقــم  2.10.453بت ــاري ــخ  20م ــن ذي القعــدة 1431
( 29أكتوبر   )2010بشأن النظامين األساسيين الخاصين
بهيئتي املساعدين التقنيين واملساعدين اإلداريين املشتركتين
بين الوزارات.
رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.10.452الصادر في  20من
ذي القعدة  29( 1431أكتوبر  )2010بشأن النظام األسا�سي الخاص
بهيئة املساعدين التقنيين املشتركة بين الوزارات ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.10.453الصادر في  20من ذي القعدة 1431
( 29أكتوبر  )2010بشأن النظام األسا�سي الخاص بهيئة املساعدين
اإلداريين املشتركة بين الوزارات ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  3جمادى
اآلخرة  6( 1443يناير ،)2022
رسم ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم ،على النحو التالي ،مقتضيات املواد  4و ( 17الفقرة األولى)
و  18من املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.10.452الصادر في  20من
ذي القعدة  29( 1431أكتوبر : )2010
«املادة  - .4تشتمل هيئة املساعدين التقنيين على الدرجات التالية :
«  .............................................................................. -؛
«  .............................................................................. -؛
«  .............................................................................. -؛
«  -مساعد تقني من الدرجة املمتازة».
«املادة ( 17الفقرة األولى) - .يعين املساعدون التقنيون الذين يلجون،
«تطبيقا للمواد  11و  12و  12املكررة من هذا املرسوم......................... ،
« ...........................................................املشار إليه أعاله.

«املادة  - .18يستفيد املوظفون  ،.........................وفق ما يلي :
املبالغ الشهرية بالدرهم

الدرجة

التعويض عن التقنية

التعويض عن األعباء

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

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

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

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

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

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

مساعد تقني من الدرجة األولى.

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

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

3.239

مساعد تقني من الدرجة املمتازة.
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(الباقي دون تغيير).
املادة الثانية
يتمم املرسوم السالف الذكر رقم  2.10.452الصادر في  20من
ذي القعدة  29( 1431أكتوبر  )2010باملادتين  8املكررة و  12املكررة
التاليتين :
«املادة  8املكررة - .تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة املمتازة
«على الرتب التالية :
«  -الرتبة األولى  :الرقم االستداللي  235 .........................................؛
«  -الرتبة الثانية  :الرقم االستداللي  253 .......................................؛
«  -الرتبة الثالثة  :الرقم االستداللي  274 .......................................؛
«  -الرتبة الرابعة  :الرقم االستداللي  296 ......................................؛
«  -الرتبة الخامسة  :الرقم االستداللي  317 ..................................؛
«  -الرتبة السادسة  :الرقم االستداللي  339 .................................؛
«  -الرتبة السابعة  :الرقم االستداللي  361 ...................................؛
«  -الرتبة الثامنة  :الرقم االستداللي  382 .....................................؛
«  -الرتبة التاسعة  :الرقم االستداللي  404 ...................................؛
«  -الرتبة العاشرة  :الرقم االستداللي ».438 ...................................
«املادة  12املكررة - .يعين املساعدون التقنيون من الدرجة املمتازة
«بعد النجاح في امتحان الكفاءة املهنية أو باالختيار بعد التقييد في
«جدول الترقي السنوي من بين املساعدين التقنيين من الدرجة األولى
«طبقا ألحكام املرسوم السالف الذكر رقم  2.04.403الصادر في
« 29من شوال  2( 1426ديسمبر ».)2005
املادة الثالثة
تغير وتتمم ،على النحو التالي ،مقتضيات املواد  4و ( 17الفقرة األولى)
و  18من املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.10.453الصادر في  20من
ذي القعدة  29( 1431أكتوبر : )2010
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«املادة  - .4تشتمل هيئة املساعدين اإلداريين على الدرجات التالية :
«  .............................................................................. -؛
«  .............................................................................. -؛
«  .............................................................................. -؛
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«املادة  12املكررة - .يعين املساعدون اإلداريون من الدرجة املمتازة
«بعد النجاح في امتحان الكفاءة املهنية أو باالختيار بعد التقييد في
«جدول الترقي السنوي من بين املساعدين اإلداريين من الدرجة األولى
«طبقا ألحكام املرسوم السالف الذكر رقم  2.04.403الصادر في
« 29من شوال  2( 1426ديسمبر ».)2005
املادة الخامسة

«  -مساعد إداري من الدرجة املمتازة».
«املادة(17الفقرةاألولى)-.يعيناملساعدوناإلداريونالذينيلجون،
«تطبيقا للمواد  11و  12و  12املكررة من هذا املرسوم......................... ،
« ...........................................................املشار إليه أعاله.
«املادة  - .18يستفيد املوظفون  ، .........................وفق ما يلي :
املبالغ الشهرية بالدرهم
الدرجة

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية،
إلى الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية
والوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي
وإصالح اإلدارة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  16من جمادى اآلخرة  19( 1443يناير .)2022

التعويض عن التدرج
اإلداري

التعويض عن األعباء

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

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

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

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

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

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

وقعه بالعطف :

مساعد إداري من الدرجة األولى.

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

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

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية

مساعد إداري من الدرجة املمتازة.

3.239
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(الباقي دون تغيير).
املادة الرابعة
يتمم املرسوم السالف الذكر رقم  2.10.453الصادر في  20من
ذي القعدة  29( 1431أكتوبر  )2010باملادتين  8املكررة و  12املكررة
التاليتين :
«املادة  8املكررة - .تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة
«املمتازة على الرتب التالية :
«  -الرتبة األولى  :الرقم االستداللي  235 ..........................................؛
«  -الرتبة الثانية  :الرقم االستداللي  253 ........................................؛
«  -الرتبة الثالثة  :الرقم االستداللي  274 ........................................؛
«  -الرتبة الرابعة  :الرقم االستداللي  296 .......................................؛
«  -الرتبة الخامسة  :الرقم االستداللي  317 ....................................؛
«  -الرتبة السادسة  :الرقم االستداللي  339 ...................................؛
«  -الرتبة السابعة  :الرقم االستداللي  361 ......................................؛
«  -الرتبة الثامنة  :الرقم االستداللي  382 .......................................؛
«  -الرتبة التاسعة  :الرقم االستداللي  404 ......................................؛
«  -الرتبة العاشرة  :الرقم االستداللي ».438 .....................................

اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.
الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة
باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :غيتة مزور.

نصوص خاصة
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(قطاع الفالحة)
مرســوم رقم  2.21.1036ص ــادر  في ف ــات ــح جم ــادى اآلخرة 1443
( 4يناير   )2022بتتميم املرسوم رقم  2.09.168بتاريخ
 25من جمادى األولى  21( 1430ماي  )2009بتحديد
اختصاصات وتنظيم املديريات املركزية لوزارة الفالحة
والصيد البحري  -قطاع الفالحة .-
رئيس الحكومة،
بناء على املرسوم رقم  2.09.168الصادر في  25من جمادى
األولى  21( 1430ماي  )2009بتحديد اختصاصات وتنظيم املديريات
املركزية لوزارة الفالحة والصيد البحري  -قطاع الفالحة  ،-كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
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وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  18من جمادى
األولى  23( 1443ديسمبر ،)2021
رسم مـا يلـي :
املادة األولى
تتمم ،على النحو التالي ،مقتضيات املادتين  1و  7من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.09.168الصادر في  25من جمادى األولى 1430
( 21ماي : )2009
«املادة  - .1تناط  ..............................................والتنمية القروية.
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املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية
والوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي
وإصالح اإلدارة ،كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة  4( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية

«وتتولى  ...........................................................باملهام التالية :

واملياه والغابات،

«  -وضع ................................................................................

اإلمضاء  :محمد صديقي.

«...........................................................................................
«...........................................................................................
«  -القيام بأعمال  .................................................واملناطق الجبلية ؛
« -اإلسهام ،بتنسيق مع القطاعات الوزارية واألجهزة العمومية
«والتنظيمات املهنية املعنية ،في :
«• تفعيل الحماية االجتماعية لفائدة الفالحين وتتبعها وتقييمها ؛
«• تتبع سوق الشغل بالقطاع الفالحي وتقييمه».
«املادة  - .7تناط بمديرية االستراتيجية واالحصائيات القيام
«باملهام التالية :
«  -إعداد ............................................................................
«...........................................................................................
«...........................................................................................
«  -ربط  ..............................................مع املنظمات املتخصصة ؛

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
مرسوم رقم  2.21.1073صادر ف ــي  16م ــن جم ــادى اآلخ ــرة 1443
( 19يناير  )2022بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2.07.995بتاريخ
 23من شوال  23( 1429أكتوبر  )2008بشأن اختصاصات
وتنظيم وزارة االقتصاد واملالية.
رئيس الحكومة،
بناء على املرسوم رقم  2.07.995الصادر في  23من شوال 1429
( 23أكتوبر  )2008بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة االقتصاد
واملالية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

« -التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتفعيل الحماية
«االجتماعية لفائدة الفالحين املعنيين ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  3جمادى
اآلخرة  6( 1443يناير ،)2022
رسم ما يلي :
املادة األولى

«  -تقديم الدعم التقني للمصالح الالممركزة لتفعيل برامج الحماية
«االجتماعية للفالحين املعنيين ؛

تغير وتتمم ،على النحو التالي ،مقتضيات املادتين األولى و  3من
املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.07.995الصادر في  23من شوال 1429
( 23أكتوبر : )2008

«  -اإلسهام في إعداد الدراسات واملشاريع والبرامج املتعلقة بتثمين
«العنصر البشري بالقطاع الفالحي وتقييمها».

«املادة األولى - .تتولى وزارة االقتصاد واملالية ،تحديد وإعداد ..........
« ..........................................املعمول بها.

« -تنسيق وتتبع برامج الحماية االجتماعية لفائدة الفالحين املعنيين ؛
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«كما تناط بها مهمة القيام ،بتنسيق مع القطاعات الوزارية
«واملؤسسات والهيئات املعنية ،بإعداد السياسة الحكومية املتعلقة
«بمجاالت املقاصة واألسعار واملنافسة واملدخرات االحتياطية،
«والسهر على تنفيذها.
«وتتولى كذلك مهمة تنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال
«العالقات مع املؤسسات املالية الدولية.
«ولهذا الغرض ،يعهد إليها القيام بما يلي :
«...................................................................
«...................................................................
«  -القيام بأعمال اإلدارة والتصرف  ...........................للدولة ؛
«  -تمثيل الدولة وتتبع تنفيذ سياستها في مجال العالقات مع
«املؤسسات املالية الدولية والجهوية التي تدخل في نطاق
«اختصاصات الوزارة ؛
«  -اإلسهام في إعداد اتفاقيات التعاون االقتصادي واملالي ،الثنائية
«واملتعددة األطراف ،وفي املفاوضات املتعلقة بها ؛
«  -تمثيل مصالح الخزينة أمام القضاء ؛
«»...................................................................
(الباقي دون تغيير).
«املادة  - .3تتألف اإلدارة املركزية من :
«...................................................................
«...................................................................
«  -الوكالة القضائية للمملكة ؛
«  -مديرية املنافسة واألسعار واملقاصة».
املادة الثانية
يتمم املرسوم السالف الذكر رقم  2.07.995الصادر في  23من
شوال  23( 1429أكتوبر  )2008باملادة  16املكررة التالية :
«املادة  16املكررة - .تتولى مديرية املنافسة واألسعار واملقاصة
«القيام بما يلي :
«  -إعداد سياسة األسعار واملدخرات االحتياطية بتنسيق مع
«القطاعات والهيئات املعنية ؛
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املادة الثالثة
ينسخ املرسوم رقم  2.13.253الصادر في  11من شعبان 1434
( 20يونيو  )2013بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة املنتدبة
لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة ،كما وقع
تغييره وتتميمه.
املادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزيرة االقتصاد واملالية والوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة
باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة ،كل واحدة منهما فيما يخصها.
وحرر بالرباط في  16م ــن جم ــادى اآلخ ــرة  19( 1443يناير .)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.

الوزارة املكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
مرسوم رقم  2.21.992صادر  في  7رجب   9( 1443فبراير  )2022
بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة االستثمار  والتقائية وتقييم
السياسات العمومية.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ،والسيما الفصل  90منه ؛
وبعد االطالع على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في
 4ربيع األول  11( 1443أكتوبر )2021بتعيين أعضاء الحكومة،
كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  065.13املتعلق بتنظيم وتسيير
أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها ،الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.15.33بتاريخ  28من جمادى األولى 1436
( 19مارس  )2015؛

«  -إنجاز دراسات حول املمارسات املنافية لقواعد املنافسة وكذا
«عمليات التركيز االقتصادي والقيام باألبحاث املتعلقة باملنافسة
«على الصعيد الوطني والقطاعي ،مع مراعاة االختصاصات املسندة
«إلى الهيئات املعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ؛

وعلى املرسوم رقم  2.93.44الصادر في  7ذي القعدة 1413
( 29أبريل  )1993املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ،كما وقع
تغييره وتتميمه ؛

«  -إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملنافسة
«واألسعار واملقاصة واملدخرات االحتياطية والسهر على تطبيقها».

وعلى املرسوم رقم  2.97.364الصادر في  10صفر 1418
( 16يونيو  )1997املتعلق بوضعية مديري اإلدارة املركزية ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.05.1369الصادر في  29من شوال 1426
( 2ديسمبر ِ )2005بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية
والالتمركز اإلداري ؛

 املشاركة في االجتماعات مع املؤسسات واملنظمات الدولية فيمجاالت االستثمار ،وتحسين مناخ األعمال ،والتقائية وتقييم
السياسات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم  2.09.264الصادر في  16من جمادى
اآلخرة  20( 1432ماي  )2011في شأن تحديد معايير إحداث املديريات
العامة ؛

 السهر على تتبع القضايا والبرامج وامللفات التي يعهد بها رئيسالحكومة إليها.

وعلى املرسوم رقم  2.11.112الصادر في  20من رجب 1432
( 23يونيو  )2011في شأن املفتشيات العامة للوزارات ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  3جمادى
اآلخرة  6( 1443يناير ، )2022
رسم ما يلي :
املادة األولى
تناط بوزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
مهمة القيام ،بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ،بإعداد وتتبع
تنفيذ سياسة الدولة في مجاالت االستثمار ،ومناخ األعمال ،والتقائية
وتقييم السياسات العمومية ،وذلك مع مراعاة االختصاصات املسندة
إلى القطاعات الوزارية والهيئات املعنية بموجب النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولهذا الغرضُ ،يعهد إليها باملهام التالية :
 إعداد االستراتيجية الوطنية لتنمية االستثمار وتشجيعه ودعمه،والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها ؛
 اإلسهام في تفعيل مضامين النصوص التشريعية والتنظيميةاملتعلقة باالستثمار ؛
 وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ األعمال وتتبعتنفيذه ؛
 تتبع تنفيذ السياسات العمومية والسهر على تقييمها من أجلالتحقق من فعاليتها ونجاعتها ؛
 العمل على تحقيق االنسجام بين السياسات العمومية والسياساتالقطاعية ؛
 اطالع الحكومة على تقارير التقييم املنجزة حول السياساتالعمومية وعلى الدراسات والتحاليل والبحوث امليدانية املنجزة
حول التقائية السياسات العمومية ؛
 تقديم كل توصية إلى الحكومة من شأنها تحسين فعالية السياساتالعمومية ،وتعزيز التقائيتها ،وانسجامها ،وتكاملها ؛
 إرساء نظام لليقظة في مجاالت االستثمار ،ومناخ األعمال ،وتقييمالسياسات العمومية والتقائيتها ؛
 وضع برامج للتعاون والشراكة في مجاالت االستثمار ،وتحسينمناخ األعمال ،والتقائية وتقييم السياسات العمومية مع مختلف
الفاعلين في هذه املجاالت ؛

املادة 2
تشتمل وزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،
باإلضافة إلى ديوان الوزير ،على إدارة مركزية تتألف من :
 الكتابة العامة ؛ املفتشية العامة ؛ املديرية العامة لالستثمار ومناخ األعمال التي تضم :* مديرية االستثمار ؛
* مديرية مناخ األعمال ؛
 املديرية العامة اللتقائية وتقييم السياسات العمومية التي تضم :* مديرية التقائية السياسات العمومية ؛
* مديرية تقييم السياسات العمومية ؛
 مديرية املوارد والشؤون القانونية ونظم املعلومات ؛ مديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.املادة 3
يمارس الكاتب العام االختصاصات املنصوص عليها في املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.93.44الصادر في  7ذي القعدة 1413
( 29أبريل .)1993
املادة 4
تمارس املفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير االختصاصات
املنصوص عليها في املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.11.112الصادر
في  20من رجب  23( 1432يونيو .)2011
املادة 5
تناط باملديرية العامة لالستثمار ومناخ األعمال املهام التالية :
 السهر على إعداد االستراتيجية الوطنية لتنمية االستثماروتشجيعه ودعمه والعمل على تتبع تنفيذها ؛
 العمل على وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخاألعمال والسهر على تتبع تنفيذه ؛
 -تنشيط وتنسيق عمل املديريتين التابعتين لها.
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املادة 6
تناط بمديرية االستثمار املهام التالية :

 إعداد االستراتيجية الوطنية لتنمية االستثمار وتشجيعه ودعمهوتتبع تنفيذها ؛
 اإلسهام في استقطاب االستثمارات ودعم املستثمرين ومواكبتهم،وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات املعنية ؛
 تتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال االستثمار ،وذلكبتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات املعنية ؛
 اقتراح اإلجراءات الكفيلة بتنمية االستثمار وتشجيعه ودعمه ؛ إرساء نظام لليقظة االستراتيجية في مجال االستثمار ؛ املشاركة في املعارض والتظاهرات املتعلقة باالستثمار على الصعيدينالوطني والدولي ؛
 القيام بالدراسات والتحاليل والبحوث امليدانية في مجال االستثمار ؛ السهر على إعداد قاعدة معطيات وطنية حول االستثمار.املادة 7
تناط بمديرية مناخ األعمال املهام التالية :
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 العمل على تتبع تفعيل التوصيات الرامية إلى تحسين فعاليةالسياسات العمومية ،وتعزيز التقائيتها ،وتناسقها ،وتكاملها.
املادة 9
تناط بمديرية التقائية السياسات العمومية املهام التالية :
 إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتعزيز التقائية السياساتالعمومية ،وضمان تناسقها ،وتكاملها ؛
 اإلسهام في وضع برنامج العمل املنصوص عليه في املادة  8أعاله،والعمل ،في إطاره ،على القيام بدراسات وتحاليل وبحوث ميدانية
من أجل التحقق من التقائية السياسات العمومية ،وتناسقها،
وتكاملها ؛
 اقتراح التوصيات الرامية إلى تعزيز التقائية السياسات العمومية،وتناسقها ،وتكاملها ؛
 إرساء نظام لليقظة في مجال التقائية السياسات العمومية ؛ إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مدى التقائية السياساتالعمومية ،وتناسقها ،وتكاملها.
املادة 10

 وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ األعمال وتتبعتنفيذه ،وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات املعنية ؛

تناط بمديرية تقييم السياسات العمومية املهام التالية :

 -تتبع تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ األعمال ؛

 -إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتقييم السياسات العمومية ؛

 -تنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مناخ األعمال ؛

 اإلسهام في وضع برنامج العمل املنصوص عليه في املادة  8أعاله،والعمل ،في إطاره ،على القيام بتقييم دوري للسياسات العمومية
من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها ؛

 القيام بالدراسات والبحوث في مجال مناخ األعمال ؛ إرساء نظام لليقظة في مجال مناخ األعمال.املادة 8

 -إعداد تقارير في شأن السياسات العمومية موضوع التقييم ؛

تناط باملديرية العامة اللتقائية وتقييم السياسات العمومية املهام
التالية :

 اقتراح التوصيات الرامية إلى تحسين فعالية السياسات العموميةونجاعتها ؛

 السهر على إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتقييمالسياسات العمومية ،وتعزيز التقائيتها ،وتناسقها ،وتكاملها ؛

 -القيام بدراسات وبحوث ميدانية حول تقييم السياسات العمومية ؛

 العمل ،بتنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات املعنية ،علىوضع برنامج عمل يتضمن السياسات العمومية املقترح تقييم
فعاليتها ،ونجاعتها ،والتقائيتها ،وتناسقها ،وتكاملها ،والعمل على
تتبع تنفيذه ؛
 السهر على تحقيق االنسجام بين السياسات العمومية والسياساتالقطاعية ؛
 -تنشيط وتنسيق عمل املديريتين التابعتين لها ؛

 إرساء نظام لليقظة في مجال تقييم السياسات العمومية ؛ إعداد قاعدة معطيات وطنية لتيسير عمليات تقييم السياساتالعمومية.
املادة 11
يضطلع مديرو املديريات التابعة للمديريتين العامتين املنصوص
عليهما في املادتين  5و 8أعاله باملهام املوكولة إليهم ،تحت اإلشراف
املباشر للمدير العام املعني.
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 تمثيل الوزارة في االجتماعات مع املؤسسات والهيئات واملنظماتالوطنية واإلقليمية والدولية في مجاالت االستثمار ،وتحسين مناخ
األعمال ،والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
املادة 14

 تدبير املوارد البشرية للوزارة ؛ وضع برنامج عمل الوزارة في مجال التكوين املستمر ،والسهر علىتتبع تنفيذه ؛
 السهر على التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات ؛ إعداد ميزانية الوزارة والسهر على تنفيذها ؛ دعم العمل االجتماعي لفائدة املوارد البشرية العاملة بالوزارة ؛ إعداد البرنامج السنوي لألشغال والتوريدات والخدمات ،والسهرعلى تنفيذه وتتبعه ؛
 تدبير التجهيزات واملعدات والوسائل اللوجيستيكية للوزارة،والسهر على صيانتها ؛
 وضع مقاربة فعالة ومندمجة لتدبير أرشيف الوزارة وحفظه،وذلك بتنسيق مع مؤسسة أرشيف املغرب ؛
 القيام ،بتنسيق مع املديريات املركزية املعنية ،بإعداد مشاريعالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في مجال اختصاص
الوزارة ؛
 إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيميةاملحالة على الوزارة ؛
 القيام بالدراسات واألبحاث واالستشارات القانونية ذات الصلةبمجال اختصاص الوزارة ؛
 النظر في ملفات املنازعات التي تخص الوزارة والسهر على تتبعها ؛ -إعداد التصميم املديري ُلنظم املعلومات والرقمنة الخاصة

تحدث األقسام واملصالح التابعة لإلدارة املركزية ويحدد تنظيمها
واختصاصاتها بقرار لوزير االستثمار والتقائية وتقييم السياسات
العمومية تؤشر عليه السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية
والسلطة الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة.
املادة 15
تنسخ األحكام املتعلقة باالستثمار ،وبالتقائية السياسات العمومية
وتقييمها ،وبمناخ األعمال الواردة في املرسوم رقم  2.13.253الصادر
في  11من شعبان  20( 1434يونيو  )2013في شأن تحديد اختصاصات
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة
والحكامة ،كما وقع تغييره وتتميمه.
كما تنسخ األحكام املتعلقة باالستثمار الواردة في املرسوم
رقم  2.16.533الصادر في  29من شوال  3( 1437أغسطس )2016
بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار
واالقتصاد الرقمي ،كما وقع تغييره وتتميمه.
املادة 16
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية
وتقييم السياسات العمومية والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية والوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة
باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة ،كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  7رجب  9( 1443فبراير .)2022

بالوزارة ،والسهر على تفعيله ؛

 إحداث منصة رقمية خاصة بالوزارة والعمل على تدبيرها وتطويرها.املادة 13
تناط بمديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات االختصاصات
التالية :
 إعداد استراتيجية التواصل للوزارة على الصعيدين الداخليوالخارجي ،والسهر على تنفيذها ؛
 تطوير شبكة للعالقات العامة من أجل استقطاب االستثمارات فياملشاريع االستراتيجية ؛
 وضع برامج للتعاون والشراكة في مجال اختصاص الوزارة معمختلف الفاعلين املعنيين وتتبع تنفيذها ،بتنسيق مع املديريات
املركزية والقطاعات الوزارية والهيئات املعنية ؛

اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف باالستثمار والتقائية وتقييم
السياسات العمومية،
اإلمضاء  :محسن الجزولي.
الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.
الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة
املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :غيتة مزور.
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مجلس املنافسة

مرسوم رقم  2.21.923صادر  في  29من جمادى اآلخرة 1443
(فاتح فبراير   )2022بتغيير املرسوم رقم  2.19.80بتاريخ
 10رمضان  16( 1440ماي  )2019بشأن التعويضات املخولة
لفائدة أعضاء مجلس املنافسة.
رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.19.80الصادر في  10رمضان 1440
( 16ماي  )2019بشأن التعويضات املخولة لفائدة أعضاء مجلس
املنافسة ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  24من جمادى
اآلخرة  27( 1443يناير ،)2022
رسم ما يلي :
املادة األولى
تغير ،على النحو التالي ،املادتان الثانية والثالثة من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.19.80الصادر في  10رمضان 1440
( 16ماي : )2019
«املادة الثانية - .يتقا�ضى  .....................................................التالية :
«  -التعويض الجزافي الخام عن املساهمة في أشغال الجلسات
«العامة التي يحضرونها ،يحدد مقداره في  12.900درهم ويؤدى
«مرة واحدة كل شهر ؛
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«  -التعويض الجزافي الخام عن املساهمة في اجتماعات الفروع
«التي يحضرونها ،يحدد مقداره في  4.200درهم عن كل اجتماع
«في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد االجتماعات
«املنعقدة».
«املادة الثالثة - .يتقا�ضى أعضاء مجلس املنافسة بمناسبة تنقلهم
«للقيام بمأمورية من تعويض يومي يحدد مقداره كالتالي :
«»........................................................................................................
(الباقي دون تغيير).
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية.
وحرر بالرباط في  29من جمادى اآلخرة ( 1443فاتح فبراير .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني رقم  77.22صادر في  25من ربيع اآلخر 1443
(فاتح ديسمبر   )2021بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء
موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني  -قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتضامني.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان  24( 1377فبراير  )1958بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة
العمومية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.59.0200الصادر في  26من شوال  5( 1378ماي  )1959بتطبيق الفصل  11من الظهير الشريف بمثابة
النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية ،بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي رقم  2674.21الصادر في  26من
صفر  4( 1443أكتوبر  )2021بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي وزارة السياحة
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي  -قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ؛
وعلى محاضر لجنة إحصاء وفرز األصوات بتاريخ  9نوفمبر ،2021
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قررت ما يلي :
املادة األولى
يعين ممثلو اإلدارة واملوظفين ،الرسميين والنواب ،في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي
وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني  -قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني  ،-كما يلي :

املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من ربيع اآلخر ( 1443فاتح ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

650

الجريدة الرسمية
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وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة رقم  78.22صادر في  3جمادى اآلخرة  6( 1443يناير  )2022بتعيين ممثلي
اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم
األولي والرياضة  -قطاع التربية الوطنية .-

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان  24( 1377فبراير  )1958بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة
العمومية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.59.0200الصادر في  26من شوال  5( 1378ماي  )1959بتطبيق الفصل  11من الظهير الشريف بمثابة
النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية ،بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1922.21
الصادر في  8ذي الحجة  19( 1442يوليو  )2021بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء
موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي  -قطاع التربية الوطنية  -؛
وعلى محاضر لجنة إحصاء وفرز األصوات املجتمعة بتاريخ  12أغسطس ،2021
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين ممثلو اإلدارة واملوظفون ،الرسميون والنواب ،في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي
وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة  -قطاع التربية الوطنية  ،-كما يلي :
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18/01
19/01
20/01
21/01
22/01
23/01
24/01
25/01
26/01
27/01
28/01
املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  6( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :شكيب بنمو�سى.

