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مدونة)الشغ2.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 
رقم 322.22 صادر في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022( 
بتعيين هيئات مؤهلة إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة أو اآلالت 
2672وأصنافها.................................................................................................. 

النق2)السي حي.)-)مميزات)وش وط)تهيئة)السي ضات)واستغالله .

 1443 25 من شعبان  في  951.22 صادر  النقل واللوجيستيك رقم  قرار لوزير 
واملواصالت  العمومية  األشغال  وزير  قرار  بتغيير   )2022 مارس   28(
 )1973 يناير   25(  1392 الحجة  ذي  من   20 في  الصادر  رقم 50.73 
النقل  بأنواع  املخصصة  السيارات  تهيئة  وشروط  مميزات  بتحديد 
 ............................................................................... 2673السياحي واستغاللها.

شه دة)التقني)الع لي.

في  صادر   911.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
19 من شعبان 1443 )22 مارس 2022( بتغيير قرار وزير التربية الوطنية 
 )2012 نوفمبر   26(  1434 محرم  من   11 في  الصادر   1431.12 رقم 
 ............................................ 2676املتعلق بإعادة تنظيم شهادة التقني العالي.

في  صادر   912.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  مقرر 
مؤسسات  الئحة  بتحديد   )2022 مارس   22(  1443 شعبان  من   19
السنة  برسم  العالي  التقني  شهادة  لتحضير  املؤهلة  والتكوين  التربية 
2676الدراسية )2022-2021(......................................................................... 

نصوص)خ صة

للدولة) العمومي) امللك) من) بضضية) قطع) إخ اج) (- سال.) عم لة)
وضمه )إلى)ملكه )الخ ص.

)2022 أبريل   12(  1443 رمضان   10 في  صادر   2.22.199 رقم   مرسوم 
إلى ملكها  للدولة وضمها  العمومي  امللك  بإخراج ثالث قطع أرضية من 
 ..................... 2678الخاص بعمالة سال بوالية جهة الرباط - سال - القنيطرة.
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مدينة)أني)مالل.)-)نزع)ملكية)قطعة)بضضية.

بإعالن   )2022 أبريل   12(  1443 10 رمضان  في  2.22.226 صادر  مرسوم رقم 

أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث الدائرة األولى لألمن بمدينة بني مالل 

 ................................ 2678وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

إقليم)تطوا3.)-)نزع)ملكية)قطع)بضضية.

بإعالن   )2022 أبريل   12(  1443 10 رمضان  في  2.22.238 صادر  مرسوم رقم 

أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء منشأة لتصريف مياه األمطار )املنشأة 

رقم 2( على مستوى الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق وبنزع 

بإقليم  تطوان  بجماعة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية 

 ..................................................................................................... 2679تطوان.

إقليم)أنسليم 3.)-)إعال3)املنفعة)الع مة.

بإعالن   )2022 أبريل   12(  1443 10 رمضان  في  2.22.237 صادر  مرسوم رقم 

أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق اإلقليمية رقم 3317 فيما بين 

ن.ك 000+5 و ن.ك 400+13 والطريق اإلقليمية رقم 3300 فيما بين 

 ................................... 2682ن.ك 700+5 و ن.ك 000+10 بإقليم بنسليمان.

إقليم)خنيف ة.)-)إعال3)املنفعة)الع مة.

بإعالن   )2022 أبريل   12(  1443 10 رمضان  في  2.22.244 صادر  مرسوم رقم 

من   7307 رقم  اإلقليمية  الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 

 ....................................... 2682ن.ك 000+1 إلى ن.ك 000+8 بإقليم خنيفرة.

والنظ م) التهيئة) تصميم) على) افقة) املو (- ق سم.) سيدي) ألدية)
املتعلق)أه.

2022( بتغيير  1443  )12 أبريل  10 رمضان  في  2.22.239 صادر  مرسوم رقم 

املرسوم رقم 2.14.413 الصادر في 3 رمضان 1435 )فاتح يوليو 2014( 

بلدية  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 

سيدي قاسم وجزء من الجماعة القروية لزيرارة بإقليم سيدي قاسم 

 .......................................................... 2682وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

إقليم)شفش و3.)-)تجديد)إعال3)املنفعة)الع مة.

مرسوم رقم 2.22.242 صادر في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022( بتجديد 

بناء  وإعادة  فنيتين  منشأتين  بتثنية  تق�ضي  التي  العامة  املنفعة  إعالن 

منشأة فنية على وادي بوشتى عند ن.ك 500+97 على الطريق الوطنية 

الجهوية  والطريق   2 رقم  الوطنية  الطريق  ملتقى  مدار  وبناء   2 رقم 

2683رقم 406 بإقليم شفشاون....................................................................... 

إقليم)تطوا3.)-)تجديد)إعال3)املنفعة)الع مة.

مرسوم رقم 2.22.245 صادر في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022( بتجديد 

من   2 رقم  الوطنية  الطريق  بتثنية  تق�ضي  التي  العامة  املنفعة  إعالن 

2684ن.ك 000+66 إلى ن.ك 300+77 بإقليم تطوان..................................... 

إقليم)أنسليم 3.)-)ضم)قطعة)بضضية)من)ملك)الدولة)الخ ص)
إلى)ملكه )العمومي.

بضم   )2022 أبريل   12(  1443 رمضان   10 في  صادر   2.22.246 رقم  مرسوم 

قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي كائنة بإقليم 

كيلوفولط   60/225 فئة  من  كهربائي  محول  إنجاز  قصد  بنسليمان 

 .................................................................................................. 2684ببوزنيقة.

إقليم)سيدي)سليم 3.)-)منح)قطع)محدثة)بعق ض)جم عي.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
 1443 األولى  جمادى   9 في  صادر   3843.21 رقم  والغابات  واملياه 
املسمى  الجماعي  بالعقار  املحدثة  القطع  بمنح   )2021 ديسمبر   14(
»املغايتة«  الساللية  للجماعة  التابع   »21 القطعة  والرملية  »سليب 
 .................... 2685والواقعة داخل دائرة الري للغرب بإقليم سيدي سليمان.

تعيي3)آم 5ن)مس عدين)أ لص ف.

قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 1011.22 صادر في 21 من جمادى اآلخرة 1443 
 ........... 2687)24 يناير 2022( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

الشي ع) على) املالك) لف ئدة) تجزيء) (- سليم 3.) سيدي) إقليم)
لعق ضات)جم عية.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
 1443 رجب  من   26 في  صادر   695.22 رقم  والغابات  واملياه  القروية 
)28 فبراير 2022( بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع لعقارات تابعة 
بالغرب  الري  دائرة  داخل  والواقعة  »النخاخصة«  الساللية  للجماعة 
2694بإقليم سيدي سليمان............................................................................. 

تفو5ض)اإلمر ء)واملص دقة)على)الصفق ت.

 قرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم 1007.22 صادر في 7 شعبان 1443
ربيع من   14 في  الصادر   3861.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 مارس   10( 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 
2695الصفقات.................................................................................................... 

من  13 في  صادر   1008.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير   قرار 
4013.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 فبراير   15(  1443  رجب 

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 
2695اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 
 )2022 مارس   25(  1443 شعبان  من   22 في  صادر   1000.22 رقم 
 ................................................................................... 2695بتفويض اإلمضاء.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 
 )2022 مارس   25(  1443 شعبان  من   22 في  صادر   1001.22 رقم 
 ................................................................................... 2696بتفويض اإلمضاء.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 
 )2022 مارس   25(  1443 شعبان  من   22 في  صادر   1002.22 رقم 
 ................................................................................... 2696بتفويض اإلمضاء.

1443 رمضان   3 في  صادر   1012.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير   قرار 
 .............. 2697)5 أبريل 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

1443 رمضان   3 في  صادر   1013.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير   قرار 
 .............. 2698)5 أبريل 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

1443 رمضان   2 في  صادر   1005.22 رقم  الوطني  لألمن  العام  للمدير   قرار 
2699)4 أبريل 2022( بتفويض اإلمضاء.......................................................... 

املع دالت)أي3)الشه دات.

في  صادر   956.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت بعض  بتحديد   )2022 مارس   30(  1443 شعبان  من   27 
 ......................................................................................... 2699بين الشهادات.
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في  صادر   957.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت بعض  بتحديد   )2022 مارس   30(  1443 شعبان  من   27 

 ......................................................................................... 2700بين الشهادات.

في  صادر   958.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت بعض  بتحديد   )2022 مارس   30(  1443 شعبان  من   27 

 ......................................................................................... 2700بين الشهادات.

في  صادر   959.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت بعض  بتحديد   )2022 مارس   30(  1443 شعبان  من   27 

 ......................................................................................... 2701بين الشهادات.

في  صادر   960.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت بعض  بتحديد   )2022 مارس   30(  1443 شعبان  من   27 

 ......................................................................................... 2701بين الشهادات.

في  صادر   961.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

املعادالت بعض  بتحديد   )2022 مارس   30(  1443 شعبان  من   27 

 ......................................................................................... 2702بين الشهادات.

في  صادر   962.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت بعض  بتحديد   )2022 مارس   30(  1443 شعبان  من   27 
 ......................................................................................... 2702بين الشهادات.

في  صادر   963.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت بعض  بتحديد   )2022 مارس   30(  1443 شعبان  من   27 
 ......................................................................................... 2703بين الشهادات.

في  صادر   964.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت بعض  بتحديد   )2022 مارس   30(  1443 شعبان  من   27 
 ......................................................................................... 2703بين الشهادات.

في  صادر   965.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت بعض  بتحديد   )2022 مارس   30(  1443 شعبان  من   27 
 ......................................................................................... 2704بين الشهادات.

اإلذ3)أمم ضسة)الهندسة)املعم ض5ة.

 1443 رمضان   5 في  صادر   1110.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 أبريل   7(
 .................................................................................. 2704الهندسة املعمارية.
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ق اض)لوز5 )اإلدم ج)االقتص دي)واملق ولة)الصغ ى)والتشغي2)والكف ءات)ضقم))).))ر)ص دض)في)9))من)جم دى)اآلخ ة)ر233 

)ف تح)فبراي )))2)()أتعيي3)هيئ ت)مؤهلة)إلنج ز)م اقبة)دوض5ة)ع مة)على)األجهزة)بو)اآلالت)وبصن فه 

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بعد االطالع على قرار وزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 1282.18 الصادر في 26 من جمادى اآلخرة 1439 )15 مارس 2018( 

بتحديد شروط وكيفية تعيين هيئات مؤهلة إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة أو اآلالت وأصنافها،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تعين الهيئات اآلتية إلى غاية 31 يناير 2025 إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة أو اآلالت وأصنافها :

TEST CND SERVICE - 1، الكائن مقرها بشارع عبد املومن، بارك املركزي، عمارة D، مكتب رقم 41 - املحمدية ؛

TEST NDT - 2، الكائن مقرها بــ 265، الحي الصناعي الجنوب الغربي - املحمدية ؛

GTHCONSULT - 3، الكائن مقرها بشارع محمد السادس، تجزئة املسيرة، عمارة FB08، الشقة رقم 9 - املحمدية ؛

MEC CONTROL - 4، الكائن مقرها بــ 106، تجزئة األمل - املحمدية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من فاتح فبراير 2022.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

نصوص)ع مة
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األشغ ل وز5 ) ق اض) أتغيير) ()(2(( م ضس) ((8( ر233  شعب 3) من) ((2 في) ص دض) (922.(( ضقم) واللوجيستيك) النق2) لوز5 )  ق اض)

العمومية)واملواصالت)ضقم)ر22.7)الص دض)في)2))من)ذي)الحجة))9ر2 )2))ين ي )ر297()أتحديد)مميزات)وش وط)تهيئة)

السي ضات)املخصصة)أأنواع)النق2)السي حي)واستغالله .

وزير النقل واللوجيستيك،

النقل بواسطة  1963( بشأن  )12 نونبر   1383 الثانية  24 من جمادى  في  1.63.260 الصادر  الظهير الشريف رقم  بناء على 

السيارات عبر الطرق، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 17 من رجب 1383 )4 دجنبر 1963( بقبول مقاولي املصالح العمومية للنقل بواسطة 

السيارات وبالترخيص للسيارات املخصصة لهذا النقل، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على القرار رقم 50.73 الصادر في 20 من ذي الحجة 1392 )25 يناير 1973( بتحديد مميزات وشروط تهيئة 

السيارات املخصصة بأنواع النقل السياحي واستغاللها، كما تم تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير، على النحو التالي، مقتضيات الفصلين األول و 2 من القرار رقم  50.73 املشار إليه أعاله :

»الفصل األول. - تقسم السيارات املخصصة ألنواع النقل السياحي )الصنف 4(، حسب سعتها إلى ثالث سلسالت :

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

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

»السلسلة الثالثة :

» - »TGR« : السيارات املعدة للكراء : تنقل على متنها 5 ركاب على األكثر مع احتساب مقعد السائق ؛

» - »TLS« : الناقالت الخفيفة الخصوصية للسياحة وتنقسم إلى فئتين :

» • فئة SUV 4X4 : تنقل على متنها 7 ركاب على األكثر مع احتساب مقعد السائق  ؛

» • فئة Fourgoun vitré avec sièges : تنقل على متنها 9 ركاب على األكثر مع احتساب مقعد السائق.«

»الفصل 2. -

»أ( تحدد في الجداول اآلتية مميزات وشروط تهيئة املركبات املخصصة للنقل السياحي )الصنف 4( :

................................................................................................................................................ - .I«

................................................................................................................................................ - .II«

: »T« السلسلة الثالثة حرف - .III«

.TGR السيارت املعدة للكراء«
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»1 - الخصائص التقنية وشروط التهيئة :

«

- 2 «

«

«
«

«
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«
«

«

» )*( هذا الشرط ال يطبق على املركبات الناشطة في النقل السياحي.

»ب( ..........................................................

عبارة تحمل  أن   .»2ème Série« و   »1ère Série  « و   »TLS  « صنف  من  السياحي  النقل  مركبات  على  يجب   -  « 
.»Transport Touristique««

السياحي .................................................................................................................................................. النقل  ملركبات  يمكن  ال   -  « 
....................................................................................................................................................................................................... - «

»ج(  يمكن بصفة انتقالية، ملركبات النقل السياحي )الصنف 4(، املستغلة حاليا في هذا النشاط والتي ال تستجيب للشروط 
»التقنية املنصوص عليها في هذا القرار، أن تستمر في العمل إلى حين سحبها من نشاط النقل السياحي.«

املادة الثانية

ينسخ امللحق رقم 1 من القرار رقم 50.73 املذكور أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من شعبان 1443 )28 مارس 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.
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 922.(( ضقم) وال 5 ضة) األولي) والتعليم) الوطنية) الترأية) لوز5 ) ق اض)
ص دض)في)29)من)شعب 3)ر233 ))))م ضس)))2)()أتغيير)ق اض)وز5 )
الترأية)الوطنية)ضقم))2.2ر23)الص دض)في)22)من)مح م)3ر23 
)6))نوفمبر))22)()املتعلق)أإع دة)تنظيم)شه دة)التقني)الع لي.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية رقم 1431.12 الصادر 
في 11 من محرم 1434 )26 نوفمبر 2012( املتعلق بإعادة تنظيم شهادة 

التقني العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم 

األولي والرياضة،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التربية  وزير  قرار  من    2 املادة  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تغير 
 1434 11 من محرم  1431.12 الصادر في  الوطنية املشار إليه أعاله رقم 

)26 نوفمبر 2012( :

»املادة 2. - تحضر شهادة التقني العالي في مؤسسات التربية والتكوين 
»املؤهلة لهذا الغرض، واملحددة الئحتها سنويا بموجب مقرر للسلطة 

»الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1443 )22 مارس 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

 92(.(( ضقم) وال 5 ضة) األولي) والتعليم) الوطنية) الترأية) لوز5 ) مق ض)
ص دض)في)29)من)شعب 3)ر233 ))))م ضس)))2)))أتحديد)الئحة)
التقني) شه دة) لتحرير) املؤهلة) والتكو5ن) الترأية) مؤسس ت)

الع لي)أ سم)السنة)الدضاسية))2022-2021).

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

جمادى   6 في  الصادر   2.02.376 رقم  املرسوم  على  االطالع  بعد 
الخاص  األسا�ضي  النظام  بمثابة   )2002 يوليو   17(  1423 األولى  

بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.451 الصادر في 14 من ذي القعدة 1442 
)25 يونيو 2021( بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي 

التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية ؛

في  الصادر   1431.12 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
11 من محرم 1434 )26 نوفمبر 2012( املتعلق بإعادة تنظيم شهادة 

التقني العالي، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 2 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد كما يلي مؤسسات التربية والتكوين املؤهلة لتحضير شهادة 
والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديميات  مستوى  على  العالي  التقني 

برسم السنة الدراسية )2022-2021( :

•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)طنجة)-)تطوا3)-)الحسيمة):

- الثانوية التأهيلية - موالي يوسف بطنجة ؛

- الثانوية التأهيلية - الباد�ضي بالحسيمة ؛

- الثانوية التأهيلية - الخوارزمي بشفشاون.

•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)الش ق):

- الثانوية التأهيلية - املغرب العربي بوجدة ؛

- الثانوية التأهيلية - املهدي بن بركة بوجدة ؛

- معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالسعيدية.

•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)ف س)-)مكن س):

- الثانوية التأهيلية التقنية - بفاس ؛

- معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس ؛

- الثانوية التأهيلية - موالي إسماعيل بمكناس ؛

- الثانوية التأهيلية - ابن سينا بتاونات ؛

- الثانوية التأهيلية التقنية - بتازة.

•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)ال ب ط)-)سال)-)القنيط ة):

- الثانوية التأهيلية - الليمون بالرباط ؛

- الثانوية التأهيلية - الحسن الثاني بالرباط ؛

- الثانوية التأهيلية - الفارابي بسال ؛

- الثانوية التأهيلية - ابن سينا بالقنيطرة ؛

- الثانوية التأهيلية - األمير موالي عبد هللا بسيدي قاسم ؛

- الثانوية التأهيلية - عبد هللا كنون بالخميسات.

•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)أني)مالل)-)خنيف ة):

- الثانوية التأهيلية - محمد الخامس ببني مالل ؛

- الثانوية التأهيلية - املغرب الكبير بخريبكة.
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•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)الداض)البير ء)-)سط ت):

- الثانوية التأهيلية - الخوارزمي بالدار البيضاء ؛

- الثانوية التأهيلية - الخنساء بالدار البيضاء ؛

- الثانوية التأهيلية - عبد الرحمان بن غزالة بالدار البيضاء ؛

- الثانوية التأهيلية - الكندي بالدار البيضاء.

والسياحية  الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا  املتخصص  املعهد   -

باملحمدية ؛

- معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بالجديدة ؛

- الثانوية التأهيلية - الرازي بالجديدة ؛

- الثانوية التأهيلية التقنية - بسطات.

•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)م اكش)-)آسفي):

- الثانوية التأهيلية - الحسن الثاني بمراكش ؛

- الثانوية التأهيلية - محمد السادس بمراكش ؛

- الثانوية التأهيلية التقنية - بشيشاوة ؛

- الثانوية التأهيلية - تاساوت بقلعة السراغنة ؛

- الثانوية التأهيلية - محمد الخامس بالصويرة ؛

- الثانوية التأهيلية - الخوارزمي بآسفي.

•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)دضعة)-)ت فياللت):

- الثانوية التأهيلية التقنية - بالرشيدية ؛

- الثانوية التأهيلية - ابن الهيثم بورزازات.

•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)سوس)-)م سة):

- الثانوية التأهيلية - اإلدري�ضي بأكادير ؛

- الثانوية التأهيلية - يوسف بن تاشفين بأكادير ؛

- الثانوية التأهيلية - املسيرة الخضراء بتيزنيت.

•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)كلميم)-)وادنو3):

- الثانوية التأهيلية التقنية - بكلميم.

•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)العيو3)-)الس قية)الحم اء):

- الثانوية التأهيلية - لسان الدين بن الخطيب بالعيون.

•)األك ديمية)الجهو5ة)للترأية)والتكو5ن)لجهة)الداخلة)-)وادي)الذهب):

- الثانوية التأهيلية - املرجعية لال خديجة بالداخلة.

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1443 )22 مارس 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.
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نصوص)خ صة

((2(( بأ 25) (2(( ر233  ضمر 3) (22 في) 299.)).))ص دض) ضقم)  م سوم)

للدولة)وضمه ) العمومي) امللك) بضضية)من) ثالث)قطع) أإخ اج)

- سال) (- ال ب ط) جهة) أوالية) سال) بعم لة) الخ ص) ملكه )  إلى)

القنيط ة.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 )فاتح يوليو 1914(

الفصل  سيما  وال  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما  العمومي  بامللك  املتعلق 

الخامس منه ؛

وزيرة  استشارة  وبعد  واللوجيستيك  النقل  وزير  من  وباقتراح 

االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الخاص،  ملكها  إلى  وتضم  للدولة  العمومي  امللك  حيز  من  تخرج 

 - سال   - الرباط  جهة  بوالية  سال  بعمالة  محفظة  أرضية  قطع  ثالث 

آرا  وأربعون  وخمسة  واحد  هكتار  اإلجمالية  مساحتها  القنيطرة، 

أحمر  بلون  عليها  واملعلم  س(   7 و  آرا   45 و  هـ   1( سنتيارات  وسبعة 

حدودها  واملحددة  املرسوم  هذا  بأصل  املرفق  املوقعي  التصميم  في 

باإلحداثيات املبينة في الجداول أسفله :

ر   /  24285 عدد  العقاري  للرسم  تابعة   1 رقم  األرضية  القطعة   -

مساحتها 66 آر و 81 س.

XYبضق م)األوت د

B1375185.2767382114.3705

B2375179.9816382114.9001

B3375267.5022382301.2879

B4375325.4458382283.0576

ر   /  24285 عدد  العقاري  للرسم  تابعة   2 رقم  األرضية  القطعة   -

مساحتها 49 آر و 23 س.

XYبضق م)األوت د

B5375332.4051382278.9728

B6375248.5155382106.5035

B7375194.8079382113.4628

 R  /  5478 عدد  العقاري  للرسم  تابعة   3 رقم  األرضية  القطعة   -

مساحتها 29 آر و 3 س.

XYبضق م)األوت د

B1375185.2767382114.3705

B7375194.8079382113.4628

B5375332.4051382278.9728

B9375398.8879382412.8977

B8375390.1886382413.2267

B4375325.4458382283.0576

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

واملالية،  االقتصاد  ووزيرة  واللوجيستيك  النقل  وزير  إلى  الرسمية، 

كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022(.

اإلمضاء :  عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م سوم)ضقم)6)).)).))ص دض)في)22)ضمر 3)ر233 ))2)بأ 25)))2)) 

أإعال3)ب3)املنفعة)الع مة)تق�ضي)أإحداث)الدائ ة)األولى)لألمن)

لهذا) الالزمة) األضضية) القطعة) ملكية) وبنزع) مالل) أني) أمدينة)

الغ ض.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشـــر من 23 يونيو إلى 25 أغسطس 2021 ؛
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وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث الدائرة األولى لألمن بمدينة 

بني مالل.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية موضوع امللك املسمى 
117م2 مساحتها   ،10/16187 عدد  العقاري  الرسم  ذي   »الوفاق« 

قدوم،  بن  قدوم  محمد  السيد  ملكية  في  مالل،  بني  بمدينة  الكائنة 

عنوانه بشارع محمد الخامس، رقم 204 بمدينة بني مالل واملرسومة 

حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة، كل واحد 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م سوم)ضقم)8ر).)).))ص دض)في)22)ضمر 3)ر233 ))2)بأ 25)))2)()أإعال3)ب3)املنفعة)الع مة)تق�ضي)أبن ء)منشأة)لتص 5ف)

األضضية) القطع) ملكية) وبنزع) والفنيدق) تطوا3) أي3) ال اأط) السي ض) الط 5ق) )()على)مستوى) ضقم) )املنشأة) األمط ض) مي ه)

الالزمة)لهذا)الغ ض)أجم عة)تطوا3)أإقليم)تطوا3.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 25 نوفمبر 2020 إلى 25 يناير 2021 بمكاتب جماعة تطوان بإقليم تطوان ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء منشأة لتصريف مياه األمطار )املنشأة رقم 2( على مستوى الطريق السيار الرابط بين 

تطوان والفنيدق بجماعة تطوان بإقليم تطوان.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض املثبتة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصميم 

التجزيئي ذي املقياس 1/1000 امللحق بأصل هذا املرسوم :
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املادة الثالثة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.
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م سوم)ضقم)7ر).)).))ص دض)في)22)ضمر 3)ر233 ))2)بأ 25)))2)) 

اإلقليمية) الط 5ق) أتثنية) تق�ضي) الع مة) املنفعة) ب3) أإعال3)
والط 5ق) 322+ر2) 3.ك) و) (2+222 3.ك) أي3) فيم ) 27رر) ضقم)

 22+222 و)3.ك) (2+722 أي3)3.ك) فيم ) 22رر) ضقم) اإلقليمية)

أإقليم)أنسليم 3.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق اإلقليمية رقم 3317 

فيما بين ن.ك 000+5 و ن.ك 400+13 والطريق اإلقليمية رقم 3300 

فيما بين ن.ك 700+5 و ن.ك 000+10 بإقليم بنسليمان.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

م سوم)ضقم)33).)).))ص دض)في)22)ضمر 3)ر233 ))2)بأ 25)))2)) 

اإلقليمية الط 5ق) أبن ء) تق�ضي) الع مة) املنفعة) ب3)  أإعال3)
ضقم)27ر7)من)3.ك)222+2)إلى)3.ك)222+8)أإقليم)خنيف ة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق اإلقليمية رقم 7307 

حسب  وذلك  خنيفرة،  بإقليم   8+000 ن.ك  إلى   1+000 ن.ك  من 

امللحق   1/50.000 املقياس  ذي  املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط 

بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

 م سوم)ضقم)9ر).)).))ص دض)في)22)ضمر 3)ر233  ))2)بأ 25)))2))

2ر23  ضمر 3) ر) في) الص دض) ر23.32.)) ضقم) امل سوم) أتغيير)

افقة)على)التصميم)والنظ م)املتعلق)أه  )ف تح)يوليو)223)()أ ملو

الجم عة) من) وجزء) ق سم) سيدي) ألدية) لتهيئة) املوضوعي3)

ذلك) في) ب3) وب إلعال3) ق سم) سيدي) أإقليم) لز5 اضة) الق و5ة)

منفعة)ع مة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992(

كما وقع تتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

 وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.14.413 الصادر في 3 رمضان 1435
به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة   )2014 يوليو  )فاتح 
القروية  الجماعة  من  وجزء  قاسم  سيدي  بلدية  لتهيئة  املوضوعين 

لزيرارة بإقليم سيدي قاسم وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وعلى محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
27 أكتوبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بكل من جماعة سيدي قاسم وجماعة 
زيرارة خالل الفترة املمتدة من فاتح إلى 30 يونيو 2021 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة سيدي قاسم املجتمع خالل دورته 
االستثنائية املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2021 ؛

دورته  خالل  املجتمع  زيرارة  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 
االستثنائية املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 
املجلس املنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  املرسوم  األولى من  املادة  التالي  النحو   تغير على 
رقم 2.14.413 الصادر في 3 رمضان 1435 )فاتح يوليو 2014( :

 04.481.01.11/2021 رقم  التصميم  على  يوافق   - األولى.  »املادة 
ومركز  قاسم  سيدي  جماعة  لتهيئة  املوضوعين  املتعلق به  »والنظام 

»زيرارة بإقليم سيدي قاسم وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.«

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
كل  وزيرارة،  قاسم  سيدي  جماعتي  مجل�ضي  رئي�ضي  إلى  الرسمية،  

واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443  )12 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

 ((2(( بأ 25) ر233 ))2) 22)ضمر 3) في) )3).)).))ص دض) م سوم)ضقم)
منشأتي3) أتثنية) تق�ضي) التي) الع مة) املنفعة) إعال3) أتجديد)
عند أوشتى) وادي) على) فنية) منشأة) أن ء) وإع دة)  فنيتي3)
))وبن ء)مداض)ملتقى) الوطنية)ضقم) الط 5ق) 222+97)على) 3.ك)
أإقليم) (326 ضقم) الجهو5ة) والط 5ق) (( ضقم) الوطنية) الط 5ق)

شفش و3.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

 1440 شعبان  من   11 في  الصادر   2.19.262 رقم  املرسوم  وعلى 

منشأتين  بتثنية  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2019 أبريل   17(

 فنيتين وإعادة بناء منشأة فنية على وادي بوشتى عند ن.ك 500 + 97 

على الطريق الوطنية رقم 2 وبناء مدار ملتقى الطريق الوطنية رقم 2 

والطريق الجهوية رقم 406 بإقليم شفشاون ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املشار   7.81 رقم  القانون  من   7 الفصل  ملقتضيات  وفقا  يجدد 

فنيتين  منشأتين  بتثنية  تق�ضي  التي  العامة  املنفعة  إعالن  أعاله،  إليه 

 97  +  500 ن.ك  عند  بوشتى  وادي  على  فنية  منشأة  بناء   وإعادة 

على الطريق الوطنية رقم 2 وبناء مدار ملتقى الطريق الوطنية رقم 2 

والطريق الجهوية رقم 406 بإقليم شفشاون، وذلك حسب املخطط 

1/50.000 امللحق بأصل هذا  التصميم املوقعي ذي املقياس  في  املبين 

املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.
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 ((2(( بأ 25) ر233 ))2) 22)ضمر 3) في) 32).)).))ص دض) م سوم)ضقم)

الط 5ق) أتثنية) تق�ضي) التي) الع مة) املنفعة) إعال3) أتجديد)

أإقليم) 22ر+77) 3.ك) إلى) (66+222 3.ك) من) (( ضقم) الوطنية)

تطوا3.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

 وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.18.965 الصادر في 19 من ربيع

تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2018 ديسمبر   27(  1440 اآلخر 

 77+300 ن.ك  إلى   66+000 ن.ك  من   2 رقم  الوطنية  الطريق  بتثنية 

بإقليم تطوان ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

القانون رقم 7.81  )7( من  السابع  الفصل  يجدد وفقا ملقتضيات 

الطريق  بتثنية  تق�ضي  التي  العامة  املنفعة  إعالن  أعاله،  إليه  املشار 

بإقليم تطوان،   77+300 إلى ن.ك   66+000 2 من ن.ك  الوطنية رقم 

وذلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس 1/50.000 

امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

م سوم)ضقم)36).)).))ص دض)في)22)ضمر 3)ر233 ))2)بأ 25)))2)) 

العمومي) ملكه ) إلى) الخ ص) الدولة) بضضية)من)ملك) أرم)قطعة)

 ك ئنة)أإقليم)أنسليم 3)قصد)إنج ز)محول)كه ب ئي)من)فئة)2))/62

كيلوفولط)أبوزنيقة.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 )فاتح يوليو 1914(

املتعلق بامللك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وزيرة  استشارة  وبعد  واملالية  االقتصاد  وزيرة  من  وباقتراح 

االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تضم من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي القطعة األرضية 

هكتارات،   )4( أربعة  مساحتها   R/316 عدد  العقاري  للرسم  التابعة 

كائنة بإقليم بنسليمان قصد إنجاز  محول كهربائي من فئة 60/225 

كيلوفولط ببوزنيقة.

املرفق  بالتصميم  أحمر  بلون  القطعة  هذه  حدود  رسمت  وقد 

بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ووزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 

املستدامة، كل واحدة منهما فيما يخصها.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 )12 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

اإلمضاء : ليلى بنعلي.
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في) ص دض) 2).ر83ر) ضقم) والغ أ ت) واملي ه) الق و5ة) والتنمية) البح ي) والصيد) الفالحة) ووز5 ) الداخلية) لوز5 ) مشترك) ق اض)
 9)جم دى)األولى)ر233 )23)ديسمبر)2)2)()أمنح)القطع)املحدثة)أ لعق ض)الجم عي)املسمى)»سليب)وال ملية)القطعة)2)«

اقعة)داخ2)دائ ة)ال ي)للغ ب)أإقليم)سيدي)سليم 3. الت بع)للجم عة)الساللية)»املغ يتة«)والو

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية  1389 )25 يوليو  10 جمادى  األولى  1.69.30 الصادر في  بناء على الظهير الشريف رقم 
 الواقعة في دوائر الري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

بالغرب الري  دوائر  إحدى  بتحديد   )1969 يوليو   25(  1389 األولى  جمادى   10 في  الصادر   2.69.31 رقم  املرسوم   وعلى 
بإقليم القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( 

بمثابة ميثاق االستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره ؛

2019( باملصادقة على  1440 )17 يناير   10 جمادى األولى  102.19 الصادر في  وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم 
الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية املغايتة الواقعة أراضيها  بإقليم سيدي سليمان بالدائرة السقوية للغرب ؛

 2831.19 رقم  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
الصادر في 3 محرم 1441 )3 سبتمبر 2019( القا�ضي بالتجزيئ لفائدة املالك على الشياع للعقارين الجماعيين املسميين »سليب 
والرملية القطعة 13« و »سليب والرملية القطعة 21« التابعين للجماعة الساللية »املغايتة« والواقعين في دائرة الري بالغرب 

بإقليم سيدي سليمان،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تحدد في الالئحة املرفقة بأصل هذا القرار املشترك، قائمة أسماء املستفيدين من عملية تمليك العقار الجماعي للملك املسمى 
»سليب والرملية القطعة 21« التابع للجماعة الساللية »املغايتة«.

املادة الثانية

القرار  بهذا  املرفق  الجدول  في  أسماؤهم  املذكورة  الحقوق  لذوي   ،70/8903 عدد  العقاري  بالرسم  املحدثة  القطع  تمنح 
والكائن »املغايتة«  الساللية  للجماعة  التابع  أعاله،  إليه  املشار  الجماعي  للعقار  الشياع  على  مالكين  باعتبارهم   املشترك 

بإقليم سيدي سليمان.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 جمادى األولى 1443 )14 ديسمبر 2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *
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ق ئمة
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 ق اض)لوز5 )النق2)واللوجيستيك)ضقم))).2222)ص دض)في)2))من)جم دى)اآلخ ة)ر233 )3))ين ي )))2))

أتعيي3)آم 5ن)مس عدين)أ لص ف)ونواب)عنهم

وزير النقل واللوجيستيك،

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

النقل  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   2.21.840 رقم  املرسوم  وعلى 

واللوجيستيك ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم وذلك :

- لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير النقل واللوجيستيك برسم امليزانية العامة لوزارة النقل واللوجيستيك ؛

- لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزير النقل واللوجيستيك من الحساب املرصد ألمور خصوصية الحامل عنوان 

»صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين املدن« بالنسبة للعمليات املتعلقة بنقل البضائع لحساب 

الغير ونقل املسافرين بواسطة الحافالت والنقل املزدوج ؛

- إلصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بما يلي :

• مراجعة األثمنة التي تهم الصفقات املبرمة في إطار امليزانية املخصصة لوزارة النقل واللوجيستيك وميزانية الحساب املرصد 

ألمور خصوصية الحامل عنوان »صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين املدن« ؛

النقل  لوزارة  املخصصة  امليزانية  إطار  في  املبرمة  الصفقات  موضوع  األشغال  تنفيذ  في  التأخير  عن  املترتبة  الغرامات   •

واللوجيستيك وميزانية الحساب الخصو�ضي للخزينة املشار إليه أعاله.
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون

تيزنيت
بتيزنيت بتيزنيت. بتيزنيت.
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون
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 االختصاص
 المحاسبونالنواباآلمرون المساعدون بالصرفالترابي

المكلفون

املادة الثانية. - تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي يقومون 
بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى اآلخرة 1443 )24 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

ق اض)مشترك)لوز5 )الداخلية)ووز5 )الفالحة)والصيد)البح ي)والتنمية)
من ((6 في) ص دض) (692.(( ضقم) والغ أ ت) واملي ه)  الق و5ة)
على) املالك) لف ئدة) أ لتجزيء) ()(2(( فبراي ) ((8( ر233  ضجب)
»النخ خصة«) الساللية) للجم عة) ت بعة) لعق ضات) الشي ع)

والواقعة)داخ2)دائ ة)ال ي)أ لغ ب)أإقليم)سيدي)سليم 3.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى   10 في  الصادر   1.69.30 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
الواقعة  الجماعية  باألرا�ضي  املتعلق   )1969 يوليو   25(  1389 األولى 
في دوائر الري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.17 الصادر 
 1440 الحجة  ذي   7 بتاريخ   1.19.117 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)9 أغسطس 2019( ؛

 1389 األولى  10 جمادى  في  الصادر   2.69.31 رقم  املرسوم  وعلى 
)25 يوليو 1969( بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة 
بتاريخ   1.69.25 رقم  الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق لالستثمارات 

الفالحية، كما وقع تغييره ؛

الصادر   2687.20 رقم  الداخلية  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 
الئحة  على  باملصادقة   )2020 أكتوبر   15(  1442 صفر  من   27 في 

للجماعة  الفالحية  لألرا�ضي  الشياع  على  املالكين  ذوي الحقوق 
70/8890 أعداد  العقارية  الرسوم  مالكة  »النخاخصة«   الساللية 

بإقليم سيدي سليمان  الكائنة   70/8895 و   70/8894 و   70/8891 و 
والواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع العقارات املسماة »سليب والرميلة 
وسليب   2 الجزء   10 القطعة  والرميلة  وسليب   1 الجزء   10 القطعة 
والرميلة القطعة 10 الجزء 3 وسليب والرميلة القطعة 10 الجزء 4« 
العقارية  الرسوم  موضوع  »النخاخصة«  الساللية  للجماعة  التابعة 
أعداد 70/8890 و 70/8891 و 70/8894 و 70/8895 بإقليم سيدي 
في  محدد  هو  كما  بالغرب،  الري  دائرة  داخل  والواقعة  سليمان 

التصاميم التجزيئية امللحقة بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1443 )28 فبراير 2022(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.



692)الجريدة الرسمية عدد 7085 -)23 رمضان 1443 )25 أبريل 2022(  

في ص دض) (2227.(( ضقم) االجتم عية) والحم ية) الصحة) لوز5 )  ق اض)
2).862ر  الق اض)ضقم) ))2)()أتغيير) ر233 )22)م ضس) 7)شعب 3)
الص دض)في)23)من)ضبيع)األول)ر233 )2))بكتوب )2)2)()أتفو5ض)

اإلمر ء)واملص دقة)على)الصفق ت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3861.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات ؛

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

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 
رقم 3861.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»الجدول)امللحق

النواباملفوض)إليهماالختص ص)الترابي

 جهة

 بني مالل -

خنيفرة

 جهة بني مالل -

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

إقليم بني مالل

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

املركز  مدير  الدوهو،  أحمد  السيد 

االستشفائي الجهوي ببني مالل.

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 شعبان 1443 )10 مارس 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

ر2)من )).2228)ص دض)في)  ق اض)لوز5 )الصحة)والحم ية)االجتم عية)ضقم)
2).ر322 ضقم) الق اض) أتغيير) ()(2(( فبراي ) (22( ر233   ضجب)
2)2)()أتفو5ض) ر233 )2))بكتوب ) 23)من)ضبيع)األول) في) الص دض)

اإلمر ء)واملص دقة)على)الصفق ت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   4013.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  بالقرار  امللحق  الجدول  التالي  النحو  على   يغير 

رقم 4013.21 بتاريخ 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»الجدول)امللحق

النواباملفوض)إليهماالختص ص)الترابي

 جهة

 درعة -

تافياللت

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

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

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

إقليم تنغير

السيد إسماعيل وخلفن، رئيس املصلحة ...................................

وزارة  بمندوبية  واالقتصادية  اإلدارية 

بإقليم  االجتماعية  والحماية  الصحة 

تنغير بالنيابة.

...................................—

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

ق اض)لوز5 )اإلدم ج)االقتص دي)واملق ولة)الصغ ى)والتشغي2)والكف ءات)
 ((2(( ر233 )2))م ضس) )))من)شعب 3) في) )).2222)ص دض) ضقم)

أتفو5ض)اإلمر ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

االقتصادي  اإلدماج  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد كمال الهشومي، مدير املوارد البشرية وامليزانية 
الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  بوزارة  العامة  والشؤون 
والتشغيل والكفاءات - قطاع اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى 
االقتصادي  اإلدماج  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  والتشغيل، 
اإلدارية  الوثائق  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 
والقرارات  املراسيم  ما عدا  القطاع  لنفس  التابعة  باملصالح  املتعلقة 

التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد كمال الهشومي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عمر 
شريف، رئيس قسم تدبير املوارد البشرية أو السيد محمد البوهمي، 
املستمر والتكوين  اإلداري  واملسار  الكفاءات  تدبير  مصلحة   رئيس 

البشرية  املوارد  تدبير  مصلحة  رئيس  أركانة،  الله  عبد  السيد  أو 
واألعمال االجتماعية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1443 )25 مارس 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

ق اض)لوز5 )اإلدم ج)االقتص دي)واملق ولة)الصغ ى)والتشغي2)والكف ءات)
 ((2(( ر233 )2))م ضس) )))من)شعب 3) في) )).2222)ص دض) ضقم)

أتفو5ض)اإلمر ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

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

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد كمال الهشومي، مدير املوارد البشرية وامليزانية 
الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  بوزارة  العامة  والشؤون 
والتشغيل والكفاءات - قطاع اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى 
واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  والتشغيل، 
للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى 
التابعين لنفس القطاع للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني والذين 

يستعملون سياراتهم الشخصية ألغراض املصلحة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1443 )25 مارس 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

ق اض)لوز5 )اإلدم ج)االقتص دي)واملق ولة)الصغ ى)والتشغي2)والكف ءات)
 ((2(( ر233 )2))م ضس) )))من)شعب 3) في) )).)222)ص دض) ضقم)

أتفو5ض)اإلمر ء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

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

تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد كمال الهشومي، مدير املوارد البشرية وامليزانية 
الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  بوزارة  العامة  والشؤون 
والتشغيل والكفاءات - قطاع اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى 
االقتصادي  اإلدماج  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  والتشغيل، 
بصرف  األوامر  على  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 
أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات وبصفة 

عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية نفس القطاع.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1443 )25 مارس 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

 ق اض)لوز5 )النق2)واللوجيستيك)ضقم))).)222)ص دض)في)ر)ضمر 3)ر233
)2)بأ 25)))2)()أتفو5ض)اإلمر ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير النقل واللوجيستيك،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد زين العبيدين ابريطل، مدير الشؤون اإلدارية 
النقل  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  والعامة،  والقانونية 
املوارد وعلى  واللوجيستيك على األوامر بصرف االعتمادات وقبض 
الوثائق املثبتة للنفقات وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة بامليزانية 

العامة لوزارة النقل واللوجيستيك.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد زين العبيدين ابريطل إمضاء قرارات تعيين لجن 
ذلك  في  بما  التالية وفسخها  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح 
اإلمضاء على اإلعذارات املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة النقل 

واللوجيستيك : 

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

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم ؛ 

- كما يفوض إليه اتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية 
املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 

50.000 درهم.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد زين العبيدين ابريطل اإلمضاء أو التأشير نيابة عن 

وزير النقل واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة 

باختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك املنصوص عليها في املادة 12 

1443 األولى  جمادى  من   25 في  الصادر   2.21.968 رقم  املرسوم   من 

النقل  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2021 ديسمبر   30(

واللوجيستيك ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

كما يفوض إليه اإلمضاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية :

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنجاز املنشآت 

ذات الصبغة العمومية التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل 

واللوجيستيك ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- مقررات األداء ومقررات إيداع التعويضات ومقررات رفع اليد عنها 

إنجاز  بخصوص  العامة  املنفعة  أجل  من  امللكية  بنزع  املتعلقة 

املنشآت التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك ؛

- قرارات تدبير ملك الدولة العام التابع لوزارة النقل واللوجيستيك 

واملحافظة عليه ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 

النقل  لوزارة  التابع  العام  الدولة  مللك  املؤقت  باالحتالل  املتعلقة 

واللوجيستيك ؛

- قرارات تصنيف املمرات املستوية وإخراجها من الئحة التصنيف 

بمجال السكك الحديدية ؛

الوثائق املتعلقة بإجراءات املنازعات وبتتبع الدعاوى القضائية التي 

تنوب فيها وزارة النقل واللوجيستيك عن الدولة ؛
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- القرارات املتعلقة بإحداث شساعات النفقات واملداخيل وقرارات 

تعيين شسيعي النفقات واملداخيل لدى مختلف املصالح التابعة 

لوزارة النقل واللوجيستيك ؛

- الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان التابعين لوزارة 

النقل واللوجيستيك بما في ذلك قرارات التوظيف ما عدا قرارات 

اإلشارة  رهن  والوضع  واإللحاق  املسؤولية  مناصب  في  التسمية 

والتوقف املؤقت عن العمل ؛

- إبرام العقود تنفيذا التفاقيات التعاون اإلداري والتقني ؛

التابعين لوزارة النقل  - األوامر الصادرة لجميع املوظفين واألعوان 

واللوجيستيك للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد زين العبيدين ابريطل أو عاقه عائق ناب عنه :

بمديرية  بالنيابة  البشرية  املوارد  رئيس قسم  السيد ر�ضى حجي،   -

الوثائق  يخص  فيما  وذلك  والعامة  والقانونية  اإلدارية  الشؤون 

املتعلقة باختصاصات نفس القسم ؛

والقانونية  اإلدارية  الشؤون  قسم  رئيس  داحمني،  عزيز  السيد   -

يخص  فيما  وذلك  والعامة  والقانونية  اإلدارية  الشؤون  بمديرية 

الوثائق املتعلقة باختصاصات نفس القسم ؛

بمديرية  العامة  الشؤون  قسم  رئيسة  السويلمي،  مالكة  السيدة   -

الشؤون اإلدارية والقانونية والعامة وذلك فيما يخص التفويض 

باختصاصات  املتعلقة  الوثائق  وكذا  أعاله  األولى  املادة  موضوع 

قسم الشؤون العامة وإمضاء األوامر الصادرة للموظفين للقيام 

بمأموريات داخل املغرب.

املادة الخامسة

 ينسخ القرار رقم 285.22 الصادر في 14 من جمادة اآلخرة 1443

)17 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات والقرار 

رقم 341.22 الصادر في 14 من جمادى اآلخرة 1443 )17 يناير 2022( 

بتفويض اإلمضاء.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 ق اض)لوز5 )النق2)واللوجيستيك)ضقم))).ر222)ص دض)في)ر)ضمر 3)ر233

)2)بأ 25)))2)()أتفو5ض)اإلمر ء)واملص دقة)على)الصفق ت

وزير النقل واللوجيستيك،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( والسيما الفصل 20 منه ؛ 

  وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إلى السيدة نادية الصغير، مديرة نظم املعلومات، إمضاء  يفوض 

التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات 

العامة  امليزانية  إطار  في  املعلومات  نظم  مديرية  طرف  من  املبرمة 

لوزارة النقل واللوجيستيك :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 30.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

 500.000 إذا كان مبلغها ال يفوق  بها  املتعلقة  النهائية  الحسابية 

درهم.

كما يفوض إليها إمضاء اإلعذارات املتعلقة بالصفقات املشار إليها 

لتسوية  املمنوح بموجبها تعويضات  املقررات  أعاله وفسخها واتخاذ 

املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 

50.000 درهم.
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املادة الثانية

عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  الصغير  نادية  السيدة  إلى  يفوض 

وزير النقل واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة 

باختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك املنصوص عليها في املادة 13 

1443 األولى  جمادى  من   25 في  الصادر   2.21.968 رقم  املرسوم   من 

النقل  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2021 )30 ديسمبر 

واللوجيستيك ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

اإلدارية  والتصرفات  الوثائق  على  اإلمضاء  إليها  يفوض  كما   

التالية :

- األوامر الصادرة ملوظفي مديرية نظم املعلومات للقيام بمأموريات 

داخل املغرب ؛

نظم  ملديرية  التابعين  املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون  تدبير   -

املعلومات ما عدا فيما يخص :

• اتخاذ قرارات التوظيف ؛

• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

في  املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات  اتخاذ   •

السلم 11،

املوظفين  وإلحاق  العمل  عن  املؤقت  التوقف  قرارات  اتخاذ   •

بإدارات أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة نادية الصغير أو عاقها عائق نابت عنها السيدة 

نظم  بمديرية  املعلومات  نظم  تطوير  قسم  رئيسة  بلفرجي،  لبنى 

املعلومات فيما يخص التفويض أعاله.

املادة الرابعة

1443 ربيع األول  14 من  في  الصادر   3058.21 القرار رقم   ينسخ 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات. 

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رمضان 1443 )5 أبريل 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 ق اض)للمدي )الع م)لألمن)الوطني)ضقم))).2222)ص دض)في)))ضمر 3)ر233
)3)بأ 25)))2)()أتفو5ض)اإلمر ء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع األول 1431

والنظام  الوطني  لألمن  العامة  باملديرية  املتعلق   )2010 فبراير   23(

املادة  من  الثانية  الفقرة  سيما  وال  الوطني  األمن  ملوظفي  األسا�ضي 

الثامنة والعشرين منه ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره 

وتتميمه باملرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 )5 مارس 1974( 

وال سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محسون عبد الله، رئيس والية أمن القنيطرة،  

الصادرة  األوامر  على  الوطني  لألمن  العام  املدير  عن  نيابة  اإلمضاء 

للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد محسون عبد الله أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

مومني بوزيان، نائب رئيس والية أمن القنيطرة.

املـادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

926.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز5 )  ق اض)
أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر233  شعب 3) من) ((7 في) ص دض)

بعض)املع دالت)أي3)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة  اللجنة  وبعد استشارة 
18 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Ingénierie de في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: l’informatique industrielle et de l’image

– Diplôme de master, domaine sciences, technologies, 
santé, mention : automatique, robotique parcours type 
ingénierie de l’information industrielle et de l’image, 
préparé et délivré au siège de Sorbonne Université - 
France - le 11 février 2021.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

927.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز5 )  ق اض)
أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر233  شعب 3) من) ((7 في) ص دض)

بعض)املع دالت)أي3)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Productions في  التالية  الشهادة  املهنية،  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: animales

– Diplôme de licence professionnelle de sciences, 

technologies, santé, mention : productions animales 

parcours type filières animales, élevage et transformation, 

préparé et délivré au siège de l’Université du Mans - 

France - le 17 octobre 2018,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

928.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز5 )  ق اض)

أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر233  شعب 3) من) ((7 في) ص دض)

بعض)املع دالت)أي3)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Mathématiques

– Diplôme de licence de sciences et technologies, mention : 

mathématiques parcours type mathématiques, préparé et 

délivré au siège de l’Université d’Aix - Marseille - France - 

le 3 octobre 2019,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

929.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز5 )  ق اض)

أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر233  شعب 3) من) ((7 في) ص دض)

بعض)املع دالت)أي3)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Génie في  التالية  الشهادة  املتخصص،  املاستر  ملعادلة  تقبل 

: mécanique

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 

mention : mécanique parcours type robotique pour 

l’industrie du futur, préparé et délivré au siège de 

l’Université Lyon 1 )membre de la Communauté 

d’Universités et Etablissements Université de Lyon( - 

France - le 8 décembre 2020, assorti du diplôme de licence 

sciences, technologies, santé, mention : sciences pour 

l’ingénieur parcours type traitement de l’information, 

instrumentation pour l’ingénieur, préparé et délivré au 

siège de l’Université Jean Monnet - Saint-Etienne - France - 

le 18 septembre 2018,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

962.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز5 )  ق اض)

أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر233  شعب 3) من) ((7 في) ص دض)

بعض)املع دالت)أي3)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،



عدد 7085 -)23 رمضان 1443 )25 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   (72(

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 

mention : informatique parcours type ingénierie système 

et logiciel, préparé et délivré au siège de l’Université de 

Besançon )membre de la Communauté d’Universités et 

Etablissements Université Bourgogne - Franche - Comté( 

Université de technologie de Belfort Montbéliard - 

France - le 17 octobre 2019, assorti du diplôme de licence 

de sciences, technologies, santé, mention : informatique, 

préparé et délivré au siège de l’Université de Cergy - 

Pontoise - France - le 7 juin 2016,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

962.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز5 )  ق اض)
أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر233  شعب 3) من) ((7 في) ص دض)

بعض)املع دالت)أي3)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génitique تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Degree of doctor of philosophy, préparé et délivré au 

siège de University of Greenwich-Grande Bretagne - le 

24 février 2021,

للفالحة  الوطنية  املدرسة  من  الدولة  مهندس  بشهادة  مشفوعة 

بمكناس، مسلك : وقاية النباتات والبيئة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

96(.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز5 )  ق اض)

أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر233  شعب 3) من) ((7 في) ص دض)

بعض)املع دالت)أي3)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: Informatique
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– Diplôme de maîtrise de sciences, technologies, santé, 
mention : informatique parcours type ingénierie système 
et logiciel, préparé et délivré au siège de l’Université de 
Besançon )membre de la Communauté d’Universités et 
Etablissements Université Bourgogne-Franche-Comté( - 
Université de technologie de Belfort Montbéliard - France, 
le 17 octobre 2018 ,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).ر96 ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز5 )  ق اض)
أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر233  شعب 3) من) ((7 في) ص دض)

بعض)املع دالت)أي3)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 
: Informatique

– Diplôme de licence de sciences, technologies, santé, 
mention : informatique, préparé et délivré au siège de 
l’Université de Cergy-Pontoise - France - le 7 juin 2016 ,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

963.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز5 )  ق اض)
أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر233  شعب 3) من) ((7 في) ص دض)

بعض)املع دالت)أي3)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  العامة،  الجامعية  الدراسات  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: Informatique

– Diplôme d’études universitaires générales sciences, 

technologies, santé, mention : informatique, préparé 

et délivré au siège de l’Université de Cergy-Pontoise-

Versailles - France - le 16 juillet 2015 ,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7085 -)23 رمضان 1443 )25 أبريل 2022(الجريدة الرسمية   (723

962.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز5 )  ق اض)
أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر233  شعب 3) من) ((7 في) ص دض)

بعض)املع دالت)أي3)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Mathématiques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of arts, préparé et délivré au siège de 

Indiana University - USA - le 4 mai 2002 ,

األكتوارية   : التخصص  العلوم،  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 

املسلمة من كلية العلوم بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

اإلذ3)أمم ضسة)الهندسة)املعم ض5ة

في صادر   1110.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

للسيدة  5206 عدد  تحت  يرخص   )2022 أبريل   7(  1443 رمضان   5 

من  مسلم  معماري  ملهندس  الدولة  لدبلوم  الحاملة  جلون  بن  غيثة 

بتاريخ فرنسا   - بليون  املعمارية  للهندسة  العليا  الوطنية   املدرسة 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2014 نوفمبر   6

بمدينة مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

الدار البيضاء.


