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نصوص عامة
(25تنفيذ
مساطر
االقتصادي واالجتماعي والبيئي .
املجلسالنفقات.
يوليو )2014
رمضان1435-
 2.13.981صادر في  27من
مرسوم رقم
يغير ويتمم بموجبه املرسوم رقم  2.11.344الصادر في
 9ذي القعدة  7( 1432أكتوبر  )2011يتعلق بمساطر تنفيذ
نفقات املجلس االقتصادي واالجتماعي.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور وال سيما الفصل  72منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.11.344الصادر في  9ذي القعدة 1432
( 7أكتوبر  )2011املتعلق بمساطر تنفيذ نفقات املجلس االقتصادي
واالجتماعي ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تنسخ أحكام املواد  7و  8و  9و ( 10الفقرة الثانية) من املرسوم
رقم  2.11.344الصادر في  9ذي القعدة  7( 1432أكتوبر  )2011املشار
إليه أعاله وتعويض بما يلي :
«املادة  - .7استثناء من أحكام البند  2من املادة  88من املرسوم
«رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى  20( 1434مارس )2013
«املتعلق بالصفقات العمومية ،تؤخذ بعين االعتبار سندات الطلب
«حسب كل عملية نفقة منجزة في هذا الصدد».
«املادة  - .8استثناء من أحكام البند الثاني من املادة  17من املرسوم
«السالف الذكر رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
«( 20مارس  ،)2013يمكن إسناد الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي
«مليونا ( )2.000.000درهم مع احتساب الرسوم عن طريق طلب
«العروض املحدود.
«استثناء من أحكام البند األخير من الفقرة الثانية من املادة 20
«من املرسوم السالف الذكر رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى
«األولى  20( 1434مارس  ،)2013يحدد أجل إرسال الدورية
«للمتنافسين الذين يقرر صاحب املشروع استشارتهم في عشرة أيام
«كاملة على األقل قبل التاريخ املقرر لجلسة فتح األظرفة.
«املادة  - .9يمكن ملحاسب املجلس حضور أشغال لجان طلبات
«العروض ،ويمثل بهذه الصفة الخزينة العامة للمملكة.
«املادة (10الفقرة الثانية) - .ويمكنه أن يعمل على تنفيذ هذه
«الخدمات وفق املسطرة التفاوضية املنصوص عليها في الفقرة الثالثة
«من املادة  84من املرسوم السالف الذكر رقم  2.12.349الصادر في

« 8جمادى األولى  20( 1434مارس ».)2013
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من رمضان  25( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :محمد بوسعيد.

املناطق
الطحالب البحرية 
صيد وجمع
األطل�سي.
الفالحة والصيد البحري
بالساحلصادر في
2427.14
في بعضرقم
قرار لوزير
 4رمضان   2( 1435يوليو  )2014بتغيير وتتميم القرار رقم
 1905.10الصادر في  16من رجب  29( 1431يونيو )2010
بتنظيم صيد وجمع الطحالب البحرية  في بعض املناطق
بالساحل األطل�سي.

وزير الفالحة والصيد البحري،
بناء على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1905.10
الصادر في  16من رجب  29( 1431يونيو  )2010بتنظيم صيد وجمع
الطحالب البحرية في بعض املناطق بالساحل األطل�سي ؛
وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير مقتضيات املادة  9من القرار املشار إليه أعاله رقم 1905.10
وتتمم على النحو اآلتي :
«املادة  - .9يمنع صيد وجمع الطحالب البحرية ()Agarophytes
«صنف «أ» «َ »Aكل سنة على امتداد الساحل األطل�سي من فاتح أكتوبر
«إلى  31يوليو من السنة املوالية.
«غير  .................ألخذها كعينات».
(الباقي بدون تغيير).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4رمضان  2( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
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الجريدة الرسمية

قياس ضغط عجالت السيارات والعربات ذات املحرك.
آالت
الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
قرار لوزير
رقم  2676.14صادر في  19من رمضان  17( 1435يوليو )2014
في شأن  آالت قياس ضغط عجالت السيارات والعربات ذات
املحرك.

وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ،
بناء على القانون رقم  2.79املتعلق بوحدات القياس الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.86.193بتاريخ  28من ربيع اآلخر 1407
( 31ديسمبر  )1986كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.813الصادر في  25من جمادى األولى 1430
( 21ماي  )2009في شأن مراقبة املقاييس كما وقع تتميمه وال سيما
املواد  2و  3و  20و  21و  22و  23منه ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
رقم  972.10الصادر في  17من ذي القعدة  26( 1431أكتوبر )2010
املتعلق بتحديد كيفيات تطبيق املواد  17و  20و  30و  33و  42من
املرسوم رقم  2.05.813الصادر في  25من جمادى األولى 1430
( 21ماي  )2009في شأن مراقبة املقاييس،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تخضع ملقتضيات هذا القرار اآلالت املخصصة لقياس ضغط
عجالت السيارات والعربات ذات املحرك.
تسمى هذه اآلالت بعده بآالت قياس الضغط.
املادة الثانية
يجب أن تفي آالت قياس الضغط باملتطلبات املحددة في املواصفة
( NM15.4.008آالت قياس ضغط عجالت السيارات والعربات ذات
املحرك).
املادة الثالثة
يجب أن تكون تدريجات آالت قياس الضغط بالبار وأن توضع
على هذه اآلالت البيانات املحددة في املواصفة  NM15.4.008املذكورة
أعاله.
املادة الرابعة
يجب أن تتوفر كل آلة من آالت قياس الضغط على دفتر للقياسة
لتسجيل جميع املعلومات املتعلقة بعمليات املراقبة والصيانة
واإلصالح املجراة.
يؤدي غياب دفتر القياسة أو إتالفه إلى إعادة االختبارات الالزمة
لعمليات املراقبة املنصوص عليها في املادة  5أدناه.
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املادة الخامسة
تخضع كل آلة من آالت قياس الضغط لعمليات املراقبة التالية :
 املوافقة على النموذج ؛ الفحص األول ؛ الفحص الدوري.املادة السادسة
تتم املوافقة على نماذج آالت قياس الضغط وفقا للمتطلبات
التقنية للمواصفة  NM15.4.008املذكورة أعاله وعبر تقديم العناصر
التالية :
 جذاذة تلخص مميزات اآللة ؛ عناصر وصف اآللة ؛ دليل استعمال اآللة ؛ تقرير االختبارات وشهادة املوافقة على النموذج مسلمتان منطرف هيأة مؤهلة ؛
 عينة للنموذج إلجراء االختبارات والتجارب بهدف املوافقة ؛ تصميم يحدد مواقع مختلف األختام ؛ مشروع اللوحة البيانية املتضمنة للمميزات التنظيمية لآللة.املادة السابعة
يتعين على آالت قياس الضغط املقدمة للفحص األول أن تفي
باملتطلبات املنصوص عليها في املواصفة  NM15.4.008املذكورة أعاله.
يتضمن هذا الفحص ،بالنسبة لكل آلة من آالت قياس الضغط،
فحصا إداريا واختبارات قياسية .وتجرى هذه االختبارات من قبل
مصالح الدولة املكلفة بالقياسة أو هيأة من هيئات القانون العام
أو الخاص املعتمدة بهذا الشأن ،وفق طرق املراقبة املحددة في امللحق
املرفق باملواصفة  NM15.4.008املذكورة أعاله.
يجب أال تتعدى األخطاء املعاينة ،أثناء هذا الفحص ،األخطاء
القصوى املسموح بها واملحددة في املواصفة  NM15.4.008املذكورة
أعاله.
املادة الثامنة
يجرى الفحص الدوري على آالت قياس الضغط من قبل مصالح
الدولة املكلفة بالقياسة أو هيأة من هيئات القانون العام أو الخاص
املعتمدة في هذا الشأن مرة في السنة ويتضمن بالنسبة لكل آلة قياس
الضغط فحصا إداريا وتجاربا قياسية.
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معهد محمد السادس لتكوين األئمة واملرشدين واملرشدات - .عدد املقاعد املتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين األسا�سي برسم سنة .2015

تجرى هذه التجارب وفق طرق املراقبة املحددة في امللحق املرفق
باملواصفة  NM15.4.008املذكورة أعاله.
يجب أال تتعدى األخطاء املعاينة ،أثناء هذا الفحص ،األخطاء
القصوى املسموح بها واملحددة في املواصفة  NM15.4.008املذكورة
أعاله.
املادة التاسعة

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2769.14صادر في
 4شوال  ( 1435فاتح أغسطس  )2014بتحديد عدد املقاعد 
املتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين األسا�سي بمعهد محمد 
السادس لتكوين األئمة واملرشدين واملرشدات برسم سنة 
.2015

يجب على كل طالب رخصة صنع آالت قياس الضغط أو استيرادها
أو إصالحها أن يتوفر على الكفاءات والوسائل التقنية الضرورية

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،

إلجراء الفحوصات وفقا ملقتضيات هذا القرار.

بناء على الظهير الشريف رقم  1.14.103الصادر في  20من رجب

املادة العاشرة
يتم التحقق من مطابقة آالت قياس الضغط ملقتضيات هذا
القرار بوضع إحدى عالمات املطابقة املنصوص عليها في النصوص
التنظيمية الجاري بها العمل.
املادة الحادية عشر
تستمر في الخدمة اآلالت املستخدمة التي لم تتم املوافقة على
نموذجها ،قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
يجب تقديم هذه اآلالت للفحص الدوري ،وأال تتجاوز األخطاء
املعاينة أثناء هذا الفحص األخطاء القصوى املسموح بها.

 20( 1435ماي  )2014بإحداث معهد محمد السادس لتكوين األئمة
واملرشدين واملرشدات ،وال سيما املادة  19منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحدد عدد املقاعد املتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين األسا�سي
بمعهد محمد السادس لتكوين األئمة واملرشدين واملرشدات برسم
سنة  2015في مائة وخمسين ( )150إماما ومائة ( )100مرشدة.
املادة الثانية

املادة الثانية عشر
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من رمضان  17( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4شوال ( 1435فاتح أغسطس .)2014
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

الجريدة الرسمية
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نصوص خاصة
بالصرف ونائب
رقمآمر
تعيين
عنه 8.شوال  5( 1435أغسطس )2014
صادر في
2.14.595
مرسوم
بتغيير املرسوم رقم  2.12.747الصادر في  26من محرم 1434
( 11ديسمبر  )2012بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه.
تعيين آمر بالصرف ونائب عنه

رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.747الصادر في  26من محرم 1434
( 11ديسمبر  )2012بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة الثانية من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم 2.12.747بتاريخ  26من محرم  11( 1434ديسمبر : )2012
«املادة الثانية - .إذا تغيب الطبيب الكولونيل عبد الرحمان دوحال
«أو عاقه عائق ناب عنه الكومندان اإلداري فؤاد فيطوط».
املادة الثانية
ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
 30يونيو .2014
وحرر بالرباط في  8شوال  5( 1435أغسطس .)2014

وعلى املرسوم رقم  2.13.849الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013املتعلق باختصاصات وزير التعمير وإعداد التراب
الوطني ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  12فبراير  2013؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر خالل الفترة املمتدة من
 12أغسطس إلى غاية  10سبتمبر  2013؛
وعلى مداوالت مجلس الجماعة الحضرية آليت باها املجتمع خالل
دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  4نوفمبر  2013؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بالبت في
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املجتمعة بتاريخ  20ماي  2014؛
وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،
رسم ما يلي :
املادة األولى

اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.

تصاميم ونظام
املوافقة على
التهيئة.القعدة  3( 1435سبتمبر )2014
في  7ذي
 2.14.588صادر
مرسوم رقم
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة 
الجماعة  الحضرية  آليت باها  بإقليم اشتوكة   -آيت باها 
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992؛

يوافق على التصميم رقم  01/11والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة الجماعة الحضرية آليت باها  -إقليم اشتوكة ايت باها -
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
املادة الثانية
يسند إلى رئيس الجماعة الحضرية آليت باها تنفيذ ما جاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7ذي القعدة  3( 1435سبتمبر .)2014

وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق الجماعي الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.297بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  )2002كما وقع تغييره وتتميمه ؛

اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،
اإلمضاء  :محند العنصر.

6766

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.14.589صادر في  7ذي القعدة  3( 1435سبتمبر )2014
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة 
الجماعة الحضرية للرشيدية وجزء من املنطقة املحيطة بها 
بإقليم الرشيدية وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
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املادة الثانية
يسند إلى كل من رئيس الجماعة الحضرية للرشيدية ورئيس
الجماعة القروية للخنك كل في حدود اختصاصاته تنفيذ ما جاء في
هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7ذي القعدة  3( 1435سبتمبر .)2014

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق الجماعي الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.297بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  )2002كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.849الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013املتعلق باختصاصات وزير التعمير وإعداد التراب
الوطني ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  9سبتمبر  2012؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر خالل الفترة املمتدة من  25يوليو
إلى غاية  26أغسطس  2013بالنسبة للجماعة الحضرية للرشيدية
والفترة املمتدة من  8أغسطس إلى غاية  8سبتمبر  2013بالنسبة
للجماعة القروية للخنك ؛
وعلى مداوالت مجلس الجماعة الحضرية للرشيدية املجتمع
خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  4سبتمبر  2013ومداوالت
مجلس الجماعة القروية للخنك املجتمع خالل دورته العادية بتاريخ
 29أكتوبر  2013؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بالبت
بدراسة تعرضات العموم واقتراحات املجالس املعنية بتاريخ
 22يوليو  2014؛
وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على التصميم رقم  AUER/03/AUERوالنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة الجماعة الحضرية للرشيدية وجزء من املنطقة
املحيطة بها وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،
اإلمضاء  :محند العنصر.

عضو 4.شوال 1435
تعيين في
االقتصادي واالجتماعي والبيئي -.صادر
املجلس الحكومة  رقم 3.223.14
قرار لرئيس
(فاتح أغسطس  )2014بتعيين عضو باملجلس االقتصادي
واالجتماعي  والبيئي.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  60.09املتعلق باملجلس االقتصادي
واالجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.28الصادر في
 18من ربيع األول  5( 1431مارس  ،)2010وال سيما املواد  11و16
و 17و 36منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.10.153الصادر في  10رجب 1431
( 23يونيو  )2010بتطبيق املادتين  11و 12من القانون التنظيمي رقم
 60.09املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي وال سيما املادة الثالثة
منه ؛
وعلى رسالة رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
رقم  486بتاريخ  4يونيو  2014في شأن فقدان السيدة وفية العنتري
الصفة التي عينت على أساسها باملجلس ؛
وباقتراح من رئيسة العصبة املغربية لحمايةالطفولة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين السيد عبد الرحمان الزاهي ممثال للعصبة املغربية لحماية
الطفولة باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي خلفا للسيدة وفية
العنتري ،وذلك للفترة املتبقية من مدة عضوية سلفه.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4شوال ( 1435فاتح أغسطس .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.

عدد 12 - 6289دعقلا وذ 12ذ (( 12بمتبس (8س ((8

الجريدة الرسمية

6767

تفويض السلطة واإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم  2519.14صادر في  14من شعبان  12( 1435يونيو   )2014بتفويض السلطة

وزير االقتصاد واملالية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر  3( 1433يناير  )2012بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في  5ذي القعدة  30( 1368أغسطس  )1949املتعلق بزجر جنح نظام الصرف وال سيما الفصول  9و  10و 11
و  20منه ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.74.447الصادر في  11من رمضان  28( 1394سبتمبر  )1974باملصادقة على نص قانون املسطرة
املدنية وال سيما الفصل  34منه ؛
وعلى القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ  28من محرم 1421
( 3ماي  )2000وال سيما املادة  3منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.817الصادر في  15من ذي الحجة  21( 1434أكتوبر  )2013املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية والوزير
املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تفوض إلى مسؤولي وأطر إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة التالية أسماؤهم السلطة قصد إجراء املتابعة القضائية وعرض القضايا
أمام املحاكم وإبرام املصالحة وتنفيذ األحكام وتحصيل الغرامات املتعلقة بقضايا نظام الصرف وكذا تمثيل اإلدارة املذكورة أمام محاكم
اململكة والقيام في هذا اإلطار بجميع اإلجراءات املرتبطة بذلك :
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املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  124.14الصادر في  16من ذي الحجة  22( 1434أكتوبر )2013
بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في  14من شعبان  12( 1435يونيو .)2014
اإلمضاء  :محمد بوسعيد.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 2363.14صادر في 18من شعبان1435
( 16يونيو  )2014بتفويض السلطة
وزير االقتصاد واملالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر 1433
( 3يناير  )2012بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ  28من
محرم  3( 1421ماي  )2000؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.817الصادر في  15من ذي الحجة 1434
( 21أكتوبر  )2013املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
والوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تفوض إلى األشخاص اآلتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
 - 1السيد محمد اتريك�سي ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملديرية الجهوية للضرائب إلقليمي تطوان وشفشاون وعمالة
املضيق  -الفنيدق وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتهااإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة
خاطئة ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  200.000درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية.
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 200.000درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا
االقتراح في مبلغ  200.000درهم (مائتا ألف درهم) شامال ألصل
الضريبة والزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛
 اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءاتفي حدود مبلغ  200.000درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر
املتابعات ؛
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 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛
اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامنالوطني املتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.
 - 2السيدان محمد مزوري ،املتصرف من الدرجة األولى وسعيد
مبخوت ،املتصرف من الدرجة الثانية املكلفان على التوالي باملصلحة
الجهوية األولى للوعاء الضريبي واملصلحة الجهوية الثانية للوعاء
الضريبي باملديرية الجهوية للضرائب إلقليمي تطوان وشفشاون
وعمالة املضيق  -الفنيدق وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ،إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا
االقتراح في مبلغ  50.000درهم (خمسون ألف درهم) شامال ألصل
بتأسيسها ؛
الضريبة والزيادات املرتبطة ٍ
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامنالوطني املتعلق بها في حدود مبلغ  1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
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 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  1.000.000درهم (مليون
درهم ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهم).
 - 3السيد مصطفى هدية ،املتصرف من الدرجة الثانية املكلف
بتقسيمة الضرائب املتعددة االختصاصات بشفشاون وذلك فيما
يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  10.000درهم (عشرة آالف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  10.000درهم (عشرة آالف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000درهم (عشرة آالف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 50.000درهم (خمسون ألف درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامنالوطني املتعلق بها في حدود مبلغ  50.000درهم (خمسون ألف
درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  50.000درهم (خمسون
ألف درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  50.000درهم
(خمسون ألف درهم).
 - 4السادة عبد االله شعبه وأحمد الحاج الطراري ويوسف
املكنا�سي الزيديني ،املتصرفون من الدرجة األولى ومجيد يوسفي،
املتصرف من الدرجة الثانية واعلي اعالي ،مهندس الدولة من الدرجة
املمتازة املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية الجهوية للضرائب
بتطوان وذلك فيما يخص :
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 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ،إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  10.000درهم (عشرة ألف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  10.000درهم (عشرة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000درهم (عشرة آالف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  5000درهم
(خمسة آالف درهم).
 - 5السيدة لطيفة الزرهوني ،املتصرفة من الدرجة الثانية املكلفة
بمكتب االستقبال والتنسيق باملديرية الجهوية للضرائب بتطوان
وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ،إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  10.000درهم (عشرة آالف درهم).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1673.14
الصادر في  21من جمادى اآلخرة  21( 1435أبريل  )2014بتفويض
السلطة.
وحرر بالرباط في  18من شعبان  16( 1435يونيو .)2014
اإلمضاء  :محمد بوسعيد.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 2364.14صادر في 18من شعبان 1435
( 16يونيو  )2014بتفويض السلطة
وزير االقتصاد واملالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر 1433
( 3يناير  )2012بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ  28من
محرم  3( 1421ماي  )2000؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.817الصادر في  15من ذي الحجة 1434
( 21أكتوبر  )2013املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
والوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،
قرر ما يلي :
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 ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة  143من املدونة العامةللضرائب ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة كيفما كانمبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامنالوطني املتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.

تفوض إلى األشخاص اآلتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات
التالية وذلك في حدود املبالغ املبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

 - 2السادة سعيد الوحوش ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملصلحة الجهوية للوعاء الضريبي لألشخاص املعنويين وعبد الكريم
إدري�سي ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف باملصلحة الجهوية
للوعاء الضريبي للمهنيين وعبد العزيز الوردوي ،املتصرف من
الدرجة الثانية املكلف باملصلحة الجهوية للوعاء الضريبي للخواص
باملديرية الجهوية للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة
وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وورزازات وزاكورة وتنغير
وذلك فيما يخص :

 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتهااإلدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة
خاطئة ؛

 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ،إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  100.000درهم (مائة ألف درهم) ؛

املادة األولى

 - 1السيد محمد كميمش ،املتصرف من الدرجة األولى املكلف
باملديرية الجهوية للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة
وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وورزازات وزاكورة وتنغير
وذلك فيما يخص :

 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  200.000درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية.
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 200.000درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى الوثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا
االقتراح في مبلغ  200.000درهم (مائتا ألف درهم) شامال ألصل
الضريبة والزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛
 اإلعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءاتفي حدود مبلغ  200.000درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر
املتابعات ؛

 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  100.000درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 املوافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا
االقتراح في مبلغ  50.000درهم (خمسون ألف درهم) شامال ألصل
الضريبة والزيادات املرتبطة بتأسيسها ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 1.000.000درهم (مليون درهم) ؛

6774

الجريدة الرسمية

 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامنالوطني املتعلق بها في حدود مبلغ  1.000.000درهم (مليون درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  1.000.000درهم (مليون
درهم ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  100.000درهم
(مائة ألف درهم).
 - 3السادة محمر أمين سوفر ،املتصرف من الدرجة األولى وحسن
مكودي ،املتصرف من الدرجة األولى ومصطفى ابن حقي ،املتصرف
من الدرجة الثانية املكلفون على التوالي بتقسيمات الضرائب املتعددة
االختصاصات بكل من إقليم الصويرة وأقاليم ورزازات وزاكورة
وتنغير وإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  10.000درهم (عشرة آالف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  10.000درهم (عشرة آالف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000درهم (عشرة آالف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 اإلرجاع املثبت قانونيا للضريبة على القيمة املضافة في حدود مبلغ 50.000درهم (خمسون ألف درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامنالوطني املتعلق بها في حدود مبلغ  50.000درهم (خمسون ألف
درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفاتاملالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ  50.000درهم (خمسون
ألف درهم) ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  50.000درهم
(خمسون ألف درهم).
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 - 4السادة البشير شكار وإدريس حمور وعبر الرحيم جمامة ونبيل
عسلي وعبد الرحمان أومعلي وسعيد أفسكا ،املتصرفون من الدرجة
الثانية املكلفون بتقسيمات الضرائب باملديرية الجهوية للضرائب
بمراكش وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ،إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  10.000درهم (عشرة آالف درهم) ؛
 التخفيض املثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب علىأال يزيد مبلغه األصلي مضافة إليه الزيادات املرتبطة بتأسيس
الضريبة على  10.000درهم (عشرة آالف درهم) أما الزيادات
املترتبة عن تأخير األداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
 الرفض املعلل للمطالبات املتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000درهم (عشرة آالف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
 االسترداد املثبت قانونيا للضريبة على الدخل املقتطعة من املنبععلى األجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ  5000درهم
(خمسة آالف درهم).
 - 5السيدان املصطفى أيت تلحق ،املتصرف من الدرجة األولى
واحمد باج ،املتصرف من الدرجة الثانية املكلفان بمكتبي االستقبال
والتنسيق باملديرية الجهوية للضرائب بمراكش وذلك فيما يخص :
 إلغاء املبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها اإلدارة نتيجةخطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ،إذا
كان مبلغها األصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل
أو يقل عن  10.000درهم (عشرة آالف درهم).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1667.14
الصادر في  21من جمادى اآلخرة  21( 1435أبريل  )2014بتفويض
السلطة.
وحرر بالرباط في  18من شعبان  16( 1435يونيو .)2014
اإلمضاء  :محمد بوسعيد.
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قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم  2396.14صادر في
 22من شعبان  20( 1435يونيو  )2014بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر 1433
( 3يناير  )2012بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 3أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.828الصادر في  17من محرم 1435
( 21نوفمبر  )2013املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد نجيب الكركوري ،مدير أنظمة املعلومات،
إمضاء قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات
التالية املبرمة من طرف مديرية أنظمة املعلومات في إطار امليزانية
العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك :
 الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفاتالحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 5.000.000
درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابيةالنهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق  2.000.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفاتالحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000
درهم ؛
كما يفوض إليه اتخاذ املقررات املمنوح بموجبها تعويضات
لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها
ال يفوق  50.000درهم.
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املادة الثانية
يفوض إلى السيد نجيب الكركوري اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات اإلدارية
التالية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :
األوامر الصادرة ملوظفي مديرية أنظمة املعلومات للقيامبمأموريات داخل املغرب ؛
 تدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين والعرضيين التابعينملديرية أنظمة املعلومات ما عدا التصرفات التالية :
 اتخاذ قرارات التوظيف ؛ اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛ اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم  11؛ اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين بإداراتأخرى.
املادة الثالثة
إذا تغيب السيد نجيب الكركوري أو عاقه عائق نابت عنه السيدة
نادية الصغير ،رئيسة قسم استغالل وسالمة األنظمة بمديرية أنظمة
املعلومات وذلك فيما يخص تدبير شؤون املوظفين وإمضاء األوامر
الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل املغرب.
املادة الرابعة
ينسخ القرار رقم  3741.13الصادر في  21من محرم 1435
( 25نوفمبر  )2013بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من شعبان  20( 1435يونيو .)2014
اإلمضاء  :عزيز رباح.
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قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم  2433.14صادر في
 3رمضان ( 1435فاتح يوليو  )2014بتغيير وتتميم القرار رقم
 1651.14الصادر في  16من جمادى اآلخرة  16( 1435أبريل )2014
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
بعد االطالع على القرار رقم  1651.14الصادر في  16من جمادى
اآلخرة  16( 1435أبريل  )2014بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.828الصادر في  17من محرم 1435
( 21نوفمبر  )2013املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك،
قرر ما يلي :

« -املصادقة على الصفقات وفسخها املبرمة عن طريق املسطرة
«التفاوضية وكذا الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة
«بها واملقترحة من طرف املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل
«واللوجيستيك ومصالح الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة
«للجهة إذا كان مبلغها ال يفوق خمسمائة ألف درهم ( 500.000درهم)
«كما يفوض .............بتلك الصفقات ؛
« -إمضاء قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات
«وفسخهااملبرمةعنطريق.................................................................

املادة األولى
تغير على النحو التالي املادتان األولى والثانية من القرار املشار
إليه أعاله رقم  1651.14بتاريخ  16من جمادى اآلخرة 1435
( 16أبريل : )2014
« املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم
«في الجدول املبين بعده اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز
«والنقل واللوجيستيك على الوثائق الخاصة باملصالح التابعة لهم
«واملتعلقة  .............................التالية :
« ................................................................................. -
« ................................................................................. -
املفوض إليهم

النواب

املصلحة املعنية

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

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

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

 مصطفى لطرش ،رئيس  -سعيد سهامي ،رئيس مصلحةالسوقيات واملعدات باملديرية
مصلحة التدبير والبرامج
الجهوية للتجهيز والنقل
باملديرية الجهوية للتجهيز
واللوجيستيك ملراكش تانسيفت
واللوجيستيك
والنقل
 الحوز.ملراكش  -تانسيفت  -الحوز.

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

مصلحة السوقيات واملعدات
للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل
واللوجيستيك ملراكش تانسيفت
 -الحوز.

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

(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة الثانية  - .يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم
«في الجدول التالي :

« ...............................................................املتعلقة بتلك الصفقات.
املفوض إليهم

النواب

املصلحة املعنية

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

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

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

 مصطفى لطرش ،رئيس  -حنان الحيمر ،رئيسة مصلحة  -املديريات اإلقليمية للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بقلعة
والدراسات
التخطيط
مصلحة التدبير والبرامج
السراغنة والصويرة والحوز
االقتصادية باملديرية الجهوية
باملديرية الجهوية للتجهيز
وشيشاوة.
للتجهيز والنقل واللوجيستيك
واللوجيستيك
والنقل
 مصلحة السوقيات واملعداتملراكش تانسيفت  -الحوز.
ملراكش  -تانسيفت  -الحوز.
للمديرية الجهوية للتجهيز
والنقل واللوجيستيك ملراكش
تانسيفت  -الحوز.

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

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

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

(الباقي ال تغيير فيه)
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3رمضان ( 1435فاتح يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز رباح.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم  2434.14صادر في
 3رمضان ( 1435فاتح يوليو  )2014بتغيير وتتميم القرار رقم
 1650.14الصادر في  16من جمادى اآلخرة  16( 1435أبريل )2014
بتفويض اإلمضاء.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
بعد االطالع على القرار رقم  1650.14الصادر في  16من جمادى
اآلخرة  16( 1435أبريل  )2014بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.828الصادر في  17من محرم 1435
( 21نوفمبر  )2013املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك،
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املفوض إليهم

النواب

االختصاص الترابي

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

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

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

 مصطفى لطرش ،رئيس  -سعيد الزوين ،املديرالجهوي للتجهيز والنقل
مصلحة التدبير والبرامج
واللوجيستيك لدكالة  -عبدة .والية جهة م راكش تانسيفت
باملديرية الجهوية للتجهيز
 الحوزواللوجيستيك  -عباس سعدي ،املدير
والنقل
اإلقليم ي للتجهيز والنقل
ملراكش  -تانسيفت  -الحوز.
واللوجيستيك للحوز.
 رشيد طبو�ش ي ،املديراإلقليم ي للتجهيز والنقل
واللوجيستيك لشيشاوة.

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

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

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

(الباقي ال تغيير فيه).
املادة الثانية

قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه
أعاله رقم  1650.14بتاريخ  16من جمادى اآلخرة 1435
( 16أبريل : )2014
« املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم
« في الجدول املبين بعده اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز
« والنقل واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية
« الخاصة باملصالح التابعة لهم :
«  -مقررات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات
«وفسخها املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات
«الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق مليوني درهم
«( 2.000.000درهم) في إطار االعتمادات املفوضة إليهم من لدن
«وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وإمضاء اإلعذارات املتعلقة
«بها ؛
«  -قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب واإللغاء
«الخاصة باالحتالل ........؛
« ................................................................................. -

يتمم على النحو التالي عنوان القرار املشار إليه أعاله
رقم  1650.14الصادر في  16من جمادى اآلخرة 1435
( 16أبريل  )2014بتفويض اإلمضاء :
« قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم  1650.14الصادر
« في  16من جمادى اآلخرة  16( 1435أبريل  )2014بتفويض اإلمضاء
« واملصادقة على الصفقات».
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3رمضان ( 1435فاتح يوليو .)2014

«  ................................................................................. -؛
«  -تدبير الشؤون  ..................................................والعرضيين.

اإلمضاء  :عزيز رباح.
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قرار لوزير الداخلية رقم  2584.14صادر في  4رمضان 1435

قرار لوزير الداخلية رقم  2585.14صادر في  4رمضان 1435

( 2يوليو  )2014بتفويض اإلمضاء

( 2يوليو   )2014بتفويض اإلمضاء.

وزير الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر 1433
( 3يناير  )2012بتعيين 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 ؛

وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر 1433
( 3يناير  )2012بتعيين 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 رقم  2.13.833الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013املتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

وعلى املرسوم رقم  2.13.833الصادر في  7محرم 1435

قرر ما يلي :

( 11نوفمبر  )2013املتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

املادة األولى

قرر ما يلي :

يفوض إلى السيد محمد فطاح ،العامل امللحق باإلدارة املركزية

املادة األولى
يفوض إلى السيد محمر فطاح العامل امللحق باإلدارة املركزية

لوزارة الداخلية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على

لوزارة الداخلية ،اإلمضاء نيابة عن وزير الداخلية على األوامر

جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به ما عدا املراسيم والقرارات

الصادرة للموظفين واملأمورين التابعين لسلطته للقيام بمأموريات

التنظيمية.

داخل اململكة.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4رمضان  2( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :محمد حصاد.

وحرر بالرباط في  4رمضان  2( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :محمد حصاد.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الداخلية رقم  2453.14صادر في  11من رمضان 1435
( 9يوليو  )2014بتفويض اإلمضاء والسلطة
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قرار للوزير املكلف باملغاربة  املقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة  رقم  2656.14صادر في  16من رمضان 1435
( 14يوليو  )2014بتفويض اإلمضاء.

وزير الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر 1433
( 3يناير  )2012بتعيين 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 الظهير الشريف رقم  1.62.008الصادر في  2رمضان 1381
(7فبراير  )1962املتعلق بإسناد مهام وكالء أسواق الجملة بالجماعات
الحضرية ؛
وعلى القانون رقم  78.00املتعلق بامليثاق الجماعي الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.297بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  )2002كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما املواد  37و 39
و  69منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.833الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013املتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر ما يلي :

الوزير املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر 1433
( 3يناير  )2012بتعيين 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 املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و 64منه ؛
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

املادة األولى
يفوض إلى السيد يونس القاسمي ،عامل عمالة الصخيرات  -تمارة،
التأشير على قرارات إعالن املنافسة التي يتخذها رؤساء املجالس
الحضرية بنفس العمالة قصد إسناد مهام وكالء أسواق بيع الخضر
والفواكه وكذا أسواق السمك.

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى قرار الوزير األول رقم  3.228.74الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  12( 1394يوليو  )1974بتحديد شروط وضع أوامر القيام
بمأموريات في الخارج ؛

املادة الثانية
يفوض إلى السيد يونس القاسمي اتخاذ قرارات تعيين وكالء
األسواق املذكورة في املادة األولى أعاله أو تمديد مهامهم وذلك
بالجماعات الحضرية الداخلة في دائرة النفوذ الترابي لعمالة
الصخيرات  -تمارة.

وعلى املرسوم رقم  2.97.1053الصادر في  4شوال 1418
( 2فبراير  )1998املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال
السيارات الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات
الكيلومترية ؛

املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وعلى املرسوم رقم  2.13.825الصادر في  10محرم 1435

وحرر بالرباط في  11من رمضان  9( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :محمد حصاد.

( 14نوفمبر  )2013املتعلق باختصاصات الوزير املكلف باملغاربة
املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،
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الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
املكلف بالنقل رقم  2395.14صادر في  22من شعبان 1435

املادة األولى

( 20يونيو  )2014بتفويض اإلمضاء واملصادقة  على

يفوض إلى السيد الحبيب ندير ،الكاتب العام ،اإلمضاء أو التأشير
نيابة عن الوزير املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة للوزارة املكلفة باملغاربة
املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بما في ذلك األوامر الصادرة
للموظفين للقيام بمأموريات داخل وخارج اململكة ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.

الصفقات.

الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
املكلف بالنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر 1433
( 3يناير  )2012بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة

املادة الثانية

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

يفوض إلى السيد الحبيب ندير اإلمضاء أو التأشير على األوامر

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387

بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات

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

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية

وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

املتعلقة بميزانية الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة.

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 3874.13

املادة الثالثة

الصادر في  11من ربيع األول  13( 1435يناير  )2014بتفويض

يفوض كذلك إلى السيد الحبيب ندير اإلمضاء على الوثائق
املتعلقة بالترخيص للموظفين التابعين للوزارة املكلفة باملغاربة

بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك املكلف بالنقل،
قرر ما يلي :

املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل
لحاجيات املصلحة خارج املكان املعينين للعمل فيه.

املادة األولى
يفوض إلى السيد نجيب الكركوري ،مدير أنظمة املعلومات،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل

املادة الرابعة

واللوجيستيك املكلف بالنقل على األوامر بصرف االعتمادات وقبض

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املوارد وعلى الوثائق املثبتة للنفقات وصرف اعتمادات االلتزام

وحرر بالرباط في  16من رمضان  14( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :أنيس برو.

املفتوحة بميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى
«مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية» التابع لوزارة التجهيز
والنقل واللوجيستيك.
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الجريدة الرسمية

املادة الثانية
يفوض إلى السيد نجيب الكركوري إمضاء قرارات تعيين لجن فتح
األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية املبرمة من طرف مديرية
أنظمة املعلومات في إطار ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة
املسمى «مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية» :
 -الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
املكلف بالنقل رقم  2525.14صادر في  6رمضان 1435
( 4يوليو  )2014بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
املكلف بالنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر 1433
( 3يناير  )2012بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 5.000.000

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 ؛

 -الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

 -الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية وال سيما املادتين 4
و 152منه ؛

درهم ؛

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق  2.000.000درهم ؛

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000
درهم ؛
كما يفوض إليه اتخاذ املقرارات املمنوح بموجبها تعويضات
لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال
يفوق  50.000درهم.
املادة الثالثة
إذا تغيب السيد نجيب الكركوري أو عاقه عائق نابت عنه السيدة
مينة أزمو ،رئيسة قسم التصاميم املديرية وتطوير البرامج بمديرية
أنظمة املعلومات وذلك فيما يخص التفويض موضوع املادة األولى
أعاله.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من شعبان  20( 1435يونيو .)2014
اإلمضاء  :محمد نجيب بوليف.

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 قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 3874.13
الصادر في  11من ربيع األول  13( 1435يناير  )2014بتفويض
بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك املكلف بالنقل،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد خدير ،مدير النقل عبر الطرق والسالمة
الطرقية بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير املنتدب لدى
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك املكلف بالنقل على األوامر
بصرف أو تحويل االعتمادات وقبض املوارد وعلى الوثائق املثبتة
للنفقات وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة بميزانية مرفق الدولة
املسير بصورة مستقلة املسمى «مديرية النقل عبر الطرق والسالمة
الطرقية» التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والحساب
الخصو�صي للخزينة رقم  3.1.0.0.1.00.006فيما يخص املوارد
و 3.2.0.0.1.00.006فيما يخص النفقات الحامل عنوان «صندوق
مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين املدن».
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الجريدة الرسمية
املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد خدير إمضاء قرارات تعيين لجن فتح
األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية املبرمة في إطار امليزانية
العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وميزانيات مرفقي
الدولة امليسرين بصورة مستقلة املسميان «مديرية النقل عبر الطرق
والسالمة الطرقية» و»املركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق»
وكذا الحساب الخصو�صي للخزينة الحامل عنوان «صندوق مواكبة
إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين املدن» :
 الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفاتالحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 5.000.000
درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابيةالنهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق  2.000.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفاتالحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000
درهم ؛
كما يفوض إليه اتخاذ املقرارات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية
املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها
ال يفوق  50.000درهم.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد محمد خدير اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير
املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك املكلف بالنقل على
الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باختصاصات مديرية النقل عبر
الطرق والسالمة الطرقية وخاصة املنصوص عليها في املادة  15من
املرسوم رقم  2.06.472الصادر في  2شعبان  4( 1429أغسطس )2008
بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية .وكذا الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة
بتنسيق ومراقبة أعمال التجهيزات واملراقبة التقنية والتصديق على
العربات وتوابعها ودراسة النماذج التي تساعد على االقتصاد في الطاقة
في النقل الطرقي والتصديق على إحداث شبكات ومراكز الفحص
التقني وتتبعها ومراقبتها واعتماد مؤسسات تكوين األعوان الفاحصين
التقنيين وكذا القرارات املتعلقة باعتماد الصناع ووكالئهم.
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كما يفوض إلى السيد محمد خدير اإلمضاء على األوامر الصادرة
ملوظفي مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية للقيام
بمأموريات داخل املغرب والوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين
واألعوان املياومين والعرضيين ما عدا التصرفات فيما يخص :
 قرارات التوظيف ؛ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم  11؛ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين بإداراتأخرى.
املادة الرابعة
إذا تغيب السيد محمد خدير أو عاقه عائق ناب عنه :
 السيد شكيب رملي ،رئيس قسم امليزانية والشؤون اإلداريةبمديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية وذلك فيما يخص :
•إمضاء قرارات تعيين لجن فتح األظرفة املتعلقة بالصفقات
التالية املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك :
•الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق
 5.000.000درهم ؛
•الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق  2.000.000درهم ؛
•الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا
الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها
ال يفوق  500.000درهم ؛
•اتخاذ املقرارات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات
التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق
 50.000درهم ؛
•تدبير شؤون املوظفين وإمضاء األوامر الصادرة لهم للقيام
بمأموريات داخل املغرب.
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الجريدة الرسمية

 السيد عبد الرحمان رحمون ،رئيس مصلحة املحاسبةوالصفقات بمديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية وذلك
فيما يخص :
•األوامر بصرف االعتمادات وقبض املوارد وعلى الوثائق
املثبتة للنفقات وصرف اعتمادات االلتزام املفتوحة بميزانية
مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى «مديرية النقل
عبر الطرق والسالمة الطرقية» ؛
•إمضاء قرارات تعيين لجن األظرفة املتعلقة بالصفقات التالية
املبرمة في إطار ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة
املسمى «مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية» :
•الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا
الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها
ال يفوق  5.000.000درهم ؛
•الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق
 2.000.000درهم ؛
•الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا
الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال
يفوق  500.000درهم ؛
•اتخاذ املقرارات املمنوح بموجبها تعويضات لتسوية
املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال
يفوق  50.000درهم ؛
•اآلوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل املغرب.
 السيد محمد املتوي ،رئيس قسم الشؤون التقنية بمديريةالنقل عبر الطرق والسالمة الطرقية وذلك فيما يخص
إمضاء األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق
املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وصرف اعتمادات
االلتزام املفتوحة برسم الحساب الخصو�صي للخزينة رقم
 3.1.0.0.1.00.006فيما يخص املوارد و 3.2.0.0.1.00.006فيما
يخص النفقات الحامل عنوان «صندوق مواكبة إصالح النقل
الطرقي الحضري والرابط بين املدن» ؛
 السيدة لال بهيجة بوستة ،رئيس قسم النقل الطرقي بمديريةالنقل عبر الطرق والسالمة الطرقية وذلك فيما يخص :
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•الرخص االستثنائية لنقل األشخاص نحو املناطق الجنوبية ؛
•إمضاء رخص استغالل الخطوط الدولية الطرقية املنتظمة
بين املغرب وإحدى الدول األجنبية وتجديدها وتغييرها ؛
•املصادقة على اتفاقيات الشراكة املبرمة بين الشركات
املغربية واألجنبية املتعلقة بالنقل الطرقي الدولي للبضائع ؛
•الترخيص االستثنائي ملركبات النقل الدولي املرقمة بالخارج
بالدخول الفارغ إلى التراب الوطني ؛
•املوافقة املبدئية والترخيص املتعلقين بفتح واستغالل
مؤسسات كراء السيارات بدون سائق وبفتح واستغالل
املؤسسات الفرعية وكذا تغيير الرخص لتحيين بعض
عناصرها ؛
•الرخص االستثنائية لعبور التراب الوطني للشاحنات
والحافالت الفارغة املتوجهة لدول جنوب الصحراء.
 السيد عبد الواحد لعناية ،املتصرف من الدرجة األولى بمديريةالنقل عبر الطرق والسالمة الطرقية وذلك فيما يخص تدبير
شؤون املوظفين وإمضاء األوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات
داخل املغرب.
املادة الخامسة
ينسخ القرار رقم  445.14الصادر في  5ربيع اآلخر 1435
( 5فبراير  )2014بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
املادة السادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6رمضان  4( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :محمد نجيب بوليف.
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الجريدة الرسمية

قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم  2577.14صادر في  4رمضان 1435
( 2يوليو  )2014بتفويض اإلمضاء
املدير العام لألمن الوطني ،
بناءعلىالظهيرالشريفرقم 1.09.213الصادرفي 8ربيعاألول1431
( 23فبراير  )2010املتعلق باملديرية العامة لألمن الوطني والنظام
األسا�سي ملوظفي األمن الوطني وال سيما الفقرة الثانية من املادة
الثامنة والعشرين منه ؛
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 ،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفـوض إلى السيد مولود أوخويا ،رئيس والية أمن طنجة ،اإلمضاء
نيابة عن املدير العام لألمن الوطني على األوامر الصادرة للموظفين
واملأمورين التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
إذا تغيب السيد مولود أوخويا أو عاقه عائق ناب عنه السيد همام
زابط ،نائب رئيس والية أمن طنجة.
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التعليمالشهادات.
املعادالت بين
العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2700.14
قرار لوزير
صادر في  23من رمضان   21( 1435يوليو  )2014بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول
 21( 1422يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة
بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  25يونيو ،2014
قرر ما يلي :
املادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،تخصص  Statistique et traite� :
 ment des donnéesالشهادة التالية :
- Diplôme de master de sciences, technologies, santé, à
finalité professionnelle, mention : mathématiques, spécialité : statistique et traitement des données, préparé
et délivré au siège de l’Université Clermont-Ferrand
II, France, au titre de l’année universitaire 2008-2009,
assorti de la licence sciences et technologies, mention :
mathématiques, préparée et délivrée au siège de la
même université-France, au titre de l’année universitaire
2006-2007,
وببكالوريا التعليم الثانوي.

املادة الثالثة

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  4رمضان  2( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :بوشعيب أرميل.

وحرر بالرباط في  23من رمضان  21( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2701.14

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2702.14

صادر في  23من رمضان   21( 1435يوليو  )2014بتحديد بعض

صادر في  23من رمضان   21( 1435يوليو  )2014بتحديد بعض

املعادالت بين الشهادات.

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول

 21( 1422يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة

 21( 1422يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة

بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

وتتميمه ؛

وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية في علوم الرياضيات والفيزياء

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  25يونيو ،2014

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  25يونيو ،2014

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه في العلوم ،تخصص Agroalimentaireَ :
الشهادة التالية :

تقبل ملعادلة الدكتوراه في العلوم ،الشهادة التالية :
- De academische graad van doctor in de wetenschappen,

- Doctor of philosophy, délivré par Dublin Institute of
technology - Irlande - le 16 octobre 2013.

délivré par Faculteit Van de Wetenschappen, Vrije
Universiteit Brussel - Belgique - le 14 février 1997.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  23من رمضان  21( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

وحرر بالرباط في  23من رمضان  21( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.
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الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2703.14

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2704.14

صادر في  23من رمضان   21( 1435يوليو  )2014بتحديد بعض

صادر في  23من رمضان   21( 1435يوليو  )2014بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

املعادالت بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول
 21( 1422يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة
بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول
 21( 1422يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة
بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

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

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  25يونيو ،2014
قرر ما يلي :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء

املادة األولى

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  25يونيو ،2014

تقبل ملعادلة الدكتوراه في العلوم ،تخصص Biotechnologie et :

قرر ما يلي :

 bioprocédés industriels appliqués à l’agroalimentaireالشهادة

املادة األولى

التالية :

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،تخصص :
الرياضيات ،الشهادة التالية :

- Titulo universitario oficial de doctora por la Universidad de
Almeria - Espagne - le 2 juillet 2013, assorti du certificado-

 شهادة األستاذية في الرياضيات املسلمة من كلية العلوم للرياضياتوالفيزياء والطبيعيات بتونس ،جامعة تونس املنار ،تونس بتاريخ
 9يوليو  ،2010مشفوعة ببكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

diploma de estudios avanzados en bioquimica y biologia
molecular, délivré par la même université -le 15 juillet 2009,
وبشهادة اإلجازة في العلوم الطبيعية (علم االحياء الحيواني)
املسلمة من كلية العلوم بتطوان.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  23من رمضان  21( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

وحرر بالرباط في  23من رمضان  21( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2705.14
صادر في  23من رمضان   21( 1435يوليو  )2014بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
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قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2706.14
صادر في  23من رمضان   21( 1435يوليو  )2014بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول
 21( 1422يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة
بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  25يونيو ،2014
قرر ما يلي :

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول
 21( 1422يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة
بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء

املادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،تخصص  Génie mécanique :الشهادة
التالية :
- Diplôme de master de sciences, technologies, santé, mention :
mécanique, génie civil, génie mécanique, spécialité : génie
 mécanique, préparé et délivré au siège de l’Université Lille Isciences et technologies - France, au titre de l’année
universitaire 2012-2013, assorti du diplôme de licence
sciences et technologies, santé, mention : mécanique,
 préparé et délivré au siège de l’Université de MulhouseFrance, au titre de l’année universitaire 2010-2011,
وببكالوريا التعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من رمضان  21( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  25يونيو ،2014
قرر ما يلي :
املادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،تخصص  Sciences :الشهادة التالية :
- Degree of master of science, délivré par the University of
Baltimore - USA, en décembre 2009, assorti du grade de
licencié ès sciences physiques (mention : physique), délivré par
la Faculté des sciences - Marrakech.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من رمضان  21( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

6788

الجريدة الرسمية

عدد 12 - 6289دعقلا وذ 12ذ (( 12بمتبس (8س ((8

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2707.14

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2708.14

صادر في  23من رمضان   21( 1435يوليو  )2014بتحديد بعض

صادر في  23من رمضان   21( 1435يوليو  )2014بتحديد بعض

املعادالت بين الشهادات.

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول
 21( 1422يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة
بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول
 21( 1422يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة
بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

وتتميمه ؛

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  25يونيو ،2014
قرر ما يلي :

وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  25يونيو ،2014

املادة األولى

قرر ما يلي :

تقبل ملعادلة الدكتوراه في العلوم ،تخصص  Technologie ali� :
 mentaireالشهادة التالية :

املادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه في العلوم ،تخصص Mathématiques :

- Titulo oficial de doctor por la Universidad de Murcia en
 tecnologia de los alimentos, nutricion y bromatologiaEspagne, assorti du titulo de master universitario en tecnologias
alimentarias, délivré par la même université - le 23 juillet 2010,
وبشهادة «  » maîtriseفي العلوم والتقنيات ،تخصص  :التكنولوجيا
الغذائية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات ببني مالل.

الشهادة التالية :
- Titlul stiintific de doctor in domeniul matematica, délivré par
Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Din Iasi - Roumanie - le
9 mai 2014, assorti du master mathématiques appliquées et
modélisation, délivré par la Faculté des sciences Semlalia - Marrakech.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  23من رمضان  21( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

وحرر بالرباط في  23من رمضان  21( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.
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قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2709.14
صادر في  23من رمضان   21( 1435يوليو  )2014بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
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قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم 2710.14
صادر في  23من رمضان   21( 1435يوليو  )2014بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول
 21( 1422يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة
بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية في علوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  28ماي ،2014
قرر ما يلي :

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول
 21( 1422يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة
بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية في علوم الرياضيات والفيزياء

املادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه في العلوم ،تخصص  Physique :الشهادة
التالية :
- Diplôme national de docteur en physique, préparé et délivré
au siège de l’Université d’Angers - France - le 26 mai 2011,
assorti du diplôme de master sciences technologies et santé, à
finalité recherche, mention : matériaux fonctionnels signaux et
photonique, spécialité : capteurs optiques et instrumentation,
préparé et délivré au siège de la même université - France au
titre de l’année universitaire 2005-2006, assorti de la maîtrise
physique, mention : physique et application, préparée et
délivrée au siège de la même Université - France, au titre
de l’année universitaire 2003-2004 et du baccalauréat de
l’enseignement secondaire.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من رمضان  21( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  28ماي ،2014
قرر ما يلي :
املادة األولى
تقبل ملعادلة الدكتوراه في العلوم ،تخصص Toxicologie :
الشهادة التالية :
- Le diplôme de docteur de l’Université Paris V, spécialié :
toxicologie - France, délivré le 10 décembre 1996,
مشفوعة بشهادة طبيب بيطري ملعهد الحسن الثاني للزراعة
والبيطرة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من رمضان  21( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
وزارة التعمير وإعداد
الوطني.شوال  8( 1435أغسطس )2014
التراب 11من
صادر في
مرسوم رقم 2.14.478
بتحديد  اختصاصات وتنظيم وزارة  التعمير وإعداد التراب
الوطني.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور ،وال سيما الفصل  90منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر 1433
( 3يناير  )2012بتعيين أعضاء الحكومة ،كما تم تغييره بالظهير الشريف
رقم  1.13.105بتاريخ  8ذي الحجة  14 ( 1434أكتوبر  )2013؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12املتعلق بالتعيين في املناصب العليا
تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.12.20بتاريخ  12من شعبان  17( 1433يوليو  )2012؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.412الصادر في  24من ذي القعدة 1433
( 11أكتوبر  )2012بتطبيق أحكام املادتين  4و 5من القانون التنظيمي
املذكور ؛
وعلىاملرسومرقم 2.13.849الصادرفي 7محرم 11(1435نوفمبر)2013
املتعلق باختصاصات وزير التعمير وإ عداد التراب الوطني ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.1369الصادر في  29من شوال 1426
( 2ديسمبر  )2005بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية
والالتمركز اإلداري ؛

وعلى املرسوم رقم  2.97.364الصادر في  10صفر 1418
( 16يونيو  )1997املتعلق بوضعية مديري اإلدارة املركزية ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في  26من رمضان 1435
( 24يوليو ،)2014
رسم ما يلـي :

املادة األولى
تناط بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني مهمة إعداد وتنفيذ
سياسة الحكومة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة
املعمارية.
كما تساهم ،في حدود املهمة املذكورة ،في إعداد السياسة الحكومية
في مجال التنمية القروية ،بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات
املعنية.
وتتولى لهذه الغاية القيام باملهام التالية :
 وضع السياسة الحكومية في ميدان إعداد التراب على املستوىالوطني والجهوي ؛
 دعم التقائية واندماجية السياسات العمومية بتنسيق معالقطاعات الوزارية املعنية ؛
 وضع استراتيجيات وبرامج عمل للنهوض بميادين التعميروالهندسة املعمارية بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية
املعنية والسهر على تنفيذها ؛
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تغطية التراب الوطني بوثائقالتعمير وتطوير مجاالت ترابية مندمجة ومستدامة وتنافسية
بتنسيق مع جميع املتدخلين في امليادين ؛

وعلى املرسوم رقم  2.75.864الصادر في  17من محرم 1396
( 19يناير  )1976بشأن نظام التعويضات املرتبط بمزاولة املهام
العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛

 وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية للنهوض بجودة وسالمةاملباني واملشهد الحضري ورد االعتبار للتراث املعماري واملحافظة
عليه ،بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ؛

وعلى املرسوم رقم  2.93.44الصادر في  7ذي القعدة 1413
( 29أبريل  )1993في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بميادين إعدادالتراب الوطني والتعمير والهندسة املعمارية والعمل على تحيينها ؛

وعلى املرسوم رقم  2.11.112الصادر في  20من رجب 1432
( 23يونيو  )2011في شأن املفتشيات العامة للوزارات ؛

السهر على تكوين وتأهيل األطر التقنية في ميادين التعمير وإعداد
التراب الوطني والهندسة املعمارية.
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الجريدة الرسمية

املادة 2
تشتمل وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ،باإلضافة إلى الديوان،
على إدارة مركزية ومصالح الممركزة.
املادة 3
تشتمل اإلدارة املركزية على :
 الكتابة العامة ؛ املفتشية العامة ؛مديرية إعداد التراب الوطني ؛ مديرية دعم التنمية املجالية ؛ مديرية التعمير ؛ مديرية الهندسة املعمارية ؛ مديرية الشؤون القانونية ؛ مديرية املوارد البشرية والوسائل العامة ؛ مديرية التواصل والتعاون والنظم املعلوماتية.املادة 4
يمارس الكاتب العام االختصاصات املسندة إليه بموجب املرسوم
رقم  2.93.44الصادر في  7ذي القعدة  29( 1413أبريل  )1993املشار
إليه أعاله.
املادة 5
تتولى املفتشية العامة ،التابعة مباشرة للوزير ،القيام باملهام
املنصوص عليها في املرسوم رقم  2.11.112الصادر في  20من رجب
 23( 1432يونيو )2011املشار إليه أعاله.
املادة 6
تتولى مديرية إعداد التراب الوطني القيام باملهام التالية :
 بلورة رؤية استشرافية إلعداد املجال الترابي على الصعيدينالوطني والجهوي ؛
 العمل على تحقيق توزيع متوازن للسكان واألنشطة واملوارد فيمجموع التراب الوطني وال سيما عبر تحديد اإلمكانات الوطنية
والجهوية واملحلية واستغاللها بكيفية رشيدة وتشجيع املبادرات
الرامية إلى تعزيز التنافسية املجالية للحد من الفوارق ذات
الطابع املادي والبشري ،والعمل على دعم التضامن والتكامل بين
املجاالت ؛
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 دعم انسجام والتقائية السياسات العمومية في مجال إعدادالتراب واملساهمة في بلورة وإعداد االستراتيجيات الوطنية في هذا
امليدان ؛
 تثمين ودعم املجاالت الترابية بغية تحسين خصائصها ومميزاتهاالوظيفية والتوفيق بينها وبين حاجيات الساكنة ؛
 العمل على تطوير آليات الرصد واليقظة لتتبع مختلف الظواهراملرتبطة بإعداد التراب ؛
 املساهمة في إعداد وتتبع اتفاقيات التعاون املتعلقة بميدانإعداد التراب الوطني.
املادة 7
تتولى مديرية دعم التنمية املجالية ،مع مراعاة اختصاصات
القطاعات الوزارية األخرى ال سيما قطاع الفالحة والصيد البحري،
القيام باملهام التالية :
 العمل على تفعيل سياسة إعداد التراب على املستوى الجهويواملساهمة في تنفيذ االستراتيجيات واملشاريع الترابية وتقييمها
بتنسيق مع القطاعات الوزارية والجهات املعنية ؛
 العمل على مالءمة وانسجام أدوات التخطيط االستراتيجي ودعمالجماعات الترابية جهويا وإقليميا في هذا الشأن ؛
 تحديد ورصد املجاالت الحاملة للدينامية التنموية الترابيةبتنسيق مع القطاعات املعنية ؛
 دعم الفاعلين في مجال التنمية الترابية وتقديم الدعم املنهجيوالتقني الالزم إلنجاز الدراسات الجهوية في هذا املجال ؛
 املساهمة في إعداد السياسة الحكومية للتنمية القروية ووضعالتصورات االستراتيجية الخاصة بإعداد املجال القروي واقتراح
برامج عمل.
املادة 8
تتولى مديرية التعمير القيام باملهام التالية :
 وضع استراتيجيات ومخططات عمل للنهوض بميدان التعمير،بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والجهات املعنية ؛
 وضع القواعد املتعلقة بالتعمير ومختلف استعماالت املجال ؛ وضع مخططات التعمير وآليات التعمير العملياتي والسهر علىتتبع تنفيذها ؛
تحديد البرامج الخاصة بإعداد وثائق التعمير والسهر على إقرارهابشراكة مع كافة املتدخلين ؛
 -إعداد الدراسات املتعلقة بالتخطيط الحضري ؛
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 مواكبة االستراتيجيات القطاعية للمساهمة في حسن إعدادهاوتناسقها واستشراف انعكاساتها املجالية ؛
 العمل على تطوير نماذج تعميرية متجددة إلرساء مبادئ التعميراملستدام ؛
 مواكبة الفاعلين واملتدخلين في ميدان التعمير وتأطيرهم ؛العمل على تطوير آليات الرصد واليقظة لتتبع مختلف الظواهرالحضرية.
املادة 9

تتولى مديرية الهندسة املعمارية القيام باملهام التالية :
 دعم وتأطير كافة التدخالت والبرامج الهادفة إلى الرقي بجودةاملباني واملشهد الحضري واملحافظة ورد االعتبار للتراث املعماري
بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ؛
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املادة 11
تتولى مديرية املوارد البشرية والوسائل العامة القيام باملهام
التالية :
 تدبير املوارد البشرية والوسائل العامة واللوجستيك ؛ إعداد ميزانية الوزارة والسهر على تنفيذها ؛ وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التكوين املستمر ملختلف فئاتموظفي وأعوان الوزارة وتقوية مهاراتهم على املستوى املركزي
والالممركز ؛
 العمل على تطوير وتحيين األنظمة املعلوماتية الخاصة بتدبيراملوارد البشرية وتدبير امليزانية ؛
 -إعداد مخطط مديري لتدبير توقعي للوظائف والكفاءات ؛

 النهوض بالهندسة املعمارية التقليدية والحديثة من خالل تثمينالخبرات والتجارب املكتسبة واالضطالع بأعمال املتابعة واملراقبة
في هذا املجال ؛

 السهر على إعداد الدراسات املتعلقة بتدبير املوارد البشريةواملالية ؛

 مواكبة مهنة الهندسة املعمارية والسهىر على تأطيرها ووضعشروط اإلبقاء بممارستها ،طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل.

 -تدبير وصيانة ممتلكات الوزارة املنقولة وغير املنقولة ؛

املادة 10
تتولى مديرية الشؤون القانونية القيام باملهام التالية :
 إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بمجاالتالتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني ،بتنسيق مع
املديريات املعنية بالوزارة ،واملساهمة في تتبع مسطرة املصادقة
عليها والسهر على تطبيق أحكامها ؛
 تقييم تطبيق النصوص املذكورة والقيام بالدراسات واألبحاثالقانونية الهادفة إلى ضمان التوفيق بينها وبين التطور االجتماعي
واالقتصادي للبالد ؛
 دعم اليقظة القانونية ؛ تقديم املساعدة القانونية لفائدة املصالح الالممركزة للوزارةوللوكاالت الحضرية والسهر على تعميم التعريف بالنصوص
الجاري بها العمل في مجال تدخل الوزارة ؛
 دراسة وتتبع ملفات املنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفافيها ؛
 املساهمة في تأطير دورات التكوين املستمر في امليدان القانونيلفائدة مصالح الوزارة والوكاالت الحضرية.

 النهوض باألعمال االجتماعية للوزارة ؛ اإلشراف على تدبير الرصيد الوثائقي للوزارة.املادة 12
تتولى مديرية التواصل والتعاون والنظم املعلوماتية القيام باملهام
التالية :
 العمل على وضع استراتيجية التواصل والسهر على تتبع تنفيذها ؛ وضع اآلليات والتقنيات الالزمة لدعم التواصل الداخلي والخارجيوتدبيرها ؛
 اإلشراف على وضع وتتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة بينالوزارة ومختلف الفاعلين ؛
 بحث سبل تنمية عالقات التعاون والشراكة مع القطاعين العاموالخاص في ميادين التعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب
الوطني ؛
 وضع التطبيقات املعلوماتية وتطويرها وتتبعها وتحيينها وضمانسالمتها ؛

 -وضع املخطط املديري املعلوماتي وتطبيقه.

عدد 12 - 6289دعقلا وذ 12ذ (( 12بمتبس (8س ((8

الجريدة الرسمية

املادة 13
تحدث األقسام واملصالح التابعة للمديريات املركزية ويحدد
تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمير
وإعداد التراب الوطني ،تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية املكلفة
باالقتصاد واملالية والسلطة الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية
وتحديث اإلدارة.
املادة 14
تحدث املصالح الالممركزة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها
ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمير
وإعداد التراب الوطني ،تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية املكلفة
باالقتصاد واملالية والسلطة الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية
وتحديث اإلدارة.
املادة 15
ينسخ البند الثامن املتعلق باملديرية العامة للتعمير والهندسة
املعمارية وإعداد التراب الوطني من املادة  3من املرسوم رقم
 2.97.176الصادر في  14من شعبان  15( 1418ديسمبر  )1997في شأن
اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.
املادة 16
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير االقتصاد واملالية والوزير
املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث
اإلدارة ،كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  11من شوال  8( 1435أغسطس.)2014
اإلمضاء :عبد اإلله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
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وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
الطاقة واملعادن.
وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة –
أغسطس )2014
قطاع8( 1435
شوال
مرسوم رقم  2.14.541صادر في  11من
بتحديد  اختصاصات وتنظيم وزارة  الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة – قطاع الطاقة واملعادن   -
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ،والسيما الفصل 90منه،
وعلى القانون التنظيمي رقم  12-02املتعلق بالتعيين في املناصب
العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.12.20بتاريخ  12من شعبان 1433
(17يوليو )2012؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.12.01الصادر في  9صفر 1433
( 3يناير  )2012بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره
بالظهير الشريف رقم  1.13.105الصادر في  8ذي الحجة 1434
( 14اكتوبر  )2013؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بمثابة النظام األسا�سي للوظيفة العمومية كما وقع
تغييره وتتميمه؛
وعلى املرسوم رقم  2.75.832الصادر في  27من ذي الحجة 1395
( 30ديسمبر  )1975في شأن املناصب العليا الخاصة بمختلف
الوزارات ،كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى املرسوم رقم  2.75.864الصادر في  17من محرم 1396
( 19يناير  )1976بشأن نظام التعويضات املرتبط بمزاولة املهام العليا
الخاصة بمختلف الوزارات؛
وعلى املرسوم رقم  2.93.44الصادر في  7ذي القعدة 1413
( 29أبريل  )1993في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛
وعلى املرسوم رقم 2.97.364الصادر في 10صفر 16( 1418يونيو)1997
املتعلق بوضعية مديري اإلدارة املركزية؛

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،

وعلى املرسوم رقم  2.05.1369الصادر في  29من شوال 1426
( 2ديسمبر  )2005بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية
والالتمركز اإلداري؛

وزير االقتصاد واملالية،

وعلى املرسوم رقم  2.11.112الصادر في  20من رجب 1432
( 23يونيو  )2011في شأن املفتشيات العامة للوزارات؛

اإلمضاء  :محند العنصر.

اإلمضاء  :محمد بوسعيد.
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد مبديع.

وعلىاملرسومرقم 2.13.837الصادرفي 8صفر 12( 1435ديسمبر)2013
واملتعلق باختصاصات وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  3شوال 1435
( 31يوليو ،)2014
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رسم ما يلي:
املادة األولى

تناط بوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة – قطاع الطاقة
واملعادن  -مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الجيولوجيا
واملعادن والهيدروكاربورات والطاقة.
وتتولى لهذه الغاية،القيام باملهام التالية :
 اإلشراف على بلورة وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية في مجاالتالجيولوجيا واملعادن والهيدروكاربورات والطاقة ؛
 إعداد وتنفيد االستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات املتجددةوتقوية النجاعة الطاقية ؛
 بلورة وتنفيذ التوجهات املتعلقة بتحديد وتثمين مؤهالت الطاقاتاملتجددة وتقوية النجاعة الطاقية؛
 مراقبة املقاوالت واملؤسسات العمومية الخاضعة الختصاصاتهاوالقطاعات األخرى التابعة لسلطتها تطبيقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
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 تنشيط العمليات الرامية إلى تقوية التبادل والتشاور مع اإلداراتواملؤسسات والشركاء املعنيين بتنمية قطاعات الجيولوجيا
واملعادن والهيدروكاربورات والطاقة ؛
 وضع نظام للرصد في ميادين الجيولوجيا واملعادنوالهيدروكاربورات والطاقة عن طريق إعداد قواعد املعطيات
واملعلومات الضرورية للقيام بالتحاليل ذات الطابع االقتصادي
واالستراتيجي وبدراسات الوقع ؛
 السهر على تطوير البحث والتنمية والهندسة الوطنية في ميادينالجيولوجيا واملعادن والهيدروكاربورات والطاقة ،وتكوين
الكفاءات البشرية الالزمة و تهييئ البنيات التأطيرية الضرورية.
املادة 2
تشتمل وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة – قطاع الطاقة
واملعادن -باإلضافة إلى ديوان الوزير ،على إدارة مركزية ومصالح
الممركزة.
املادة 3

 -السهر على تدبير وتنمية املوارد الطاقية واملعدنية ؛

تشتمل االدارة املركزية على :

 بلورة وتنفيذ التوجهات املتعلقة بالبحث واالستكشاف الجيولوجيللموارد السطحية والباطنية للبالد ،والسهر على املحافظة على
التراث الجيولوجي ؛

 الكتابة العامة؛ املفتشية العامة؛ -مديرية الجيولوجيا؛

 اعتماد الخيارات والتدابير الالزمة لتأمين سالمة التزويد الطاقي،وتعميم ولوج الساكنة القروية والحضرية للخدمات الطاقية ؛

 -مديرية املعادن والهيدروكاربورات؛

 -السهر على تأمين سالمة األشخاص واملنشآت الطاقية واملعدنية ؛

 -مديرية املحروقات؛

 إعداد وتنفيذ استراتيجية التخزين الطاقي واتخاذ التدابيراالستعجالية الرامية إلى تأمين التزويد في حالة حدوث أزمة ؛

 -مديرية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية؛

 السهر بصفة دائمة على ضمان رؤية استراتيجية واستشرافيةتوفر بالخصوص النمو املؤسساتي املنسجم والتأقلم املستمر
وتنمية الشعب الجيولوجية واملعدنية والطاقية ؛
 العمل على تنظيم األسواق الكهربائية والغازية والبتروليةالوطنية ،في إطار تدعيم سوق طاقية إقليمية متحررة ومندمجة،
وعلى تقوية شبكات الربط واملبادالت الطاقية ؛
 املساهمة في ترسيخ دينامية إقليمية ودولية لتنمية األسواقالطاقية وخاصة ما يتعلق بالطاقات املتجددة ؛

 مديرية الكهرباء؛ مديرية املراقبة والوقاية من املخاطر؛ مديرية الرصد والتعاون والتواصل؛ مديرية املوارد والشؤون العامة والنظم املعلوماتية.املادة 4
يمارس الكاتب العام الصالحيات املسندة إليه بموجب املرسوم
رقم  2.93.44الصادر في  7ذي القعدة  29( 1413أبريل  )1993املشار
إليه أعاله.
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املادة 5

املادة 7

تضطلع املفتشية العامة بالصالحيات املسندة إليها بموجب
املرسوم رقم  2.11.112الصادر في  20من رجب 1432
( 23يونيو  )2011املشار إليه أعاله.

تتولى مديرية املعادن والهيدروكاربورات إعداد وتنفيذ
االستراتيجية الوطنية في مجالي املعادن والهيدروكاربورات وتسهر
على احترام تطبيق املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة
باملوارد املعدنية والهيدروكاربورات وتدبير هذه املوارد والحفاظ
عليها .كما تشارك في دراسة مشاريع البحث والتنمية ،وتقوم أساسا
باملهام التالية:

املادة 6
تتولى مديرية الجيولوجيا إعداد وتنفيذ السياسة والتوجهات
الوطنية املتعلقة بالبحث الجيولوجي والقيام بالدراسات الجيولوجية
والبحث والتنقيب عن املوارد الباطنية والسطحية بما في ذلك تلك
املتواجدة في السطح القاري ،مع مراعاة املهام واالختصاصات
املسندة إلى الهيـاة املعنية بموجب التشريع الجاري به العمل ،وتقوم
على الخصوص بـما يلي:
 وضع البنيات التحتية الجيولوجية الوطنية بإعداد خرائطجيولوجية وموضوعاتية والقيام بنشر نتائج الدراسات العلمية
والتقنية املنجزة في هذا امليدان؛
 تنسيق جميع أعمال البحث واالستكشاف الجيولوجي املنجزةعبر التراب الوطني والسعي للحصول على املعطيات الجيولوجية
املنجزة عبر اململكة وتجميعها وتحيينها ونشرها ؛
 إجراء كل دراسة موضوعاتية تمكن من الكشف الجيولوجيعن املوارد الباطنية والسطحية بما فيها السطح القاري ،وكذا
الدراسات املتعلقة باملخاطر الطبيعية ذات األصل الجيولوجي؛
 البحث الجيولوجي املتعلق باملوارد السطحية والباطنية وخاصةمنها املعدنية والطاقية والصخور الصناعية واملياه الباطنية
واملوارد الحرارية الباطنية وجردها؛
 السهر على حماية املستحثات واملواقع الجيولوجية واملعدنيةبتنسيق مع اإلدارات املعنية ؛
 املساهمة ،بتعاون مع الهيئات املعنية ،وفي اطار املواضيع املرتبطةباختصاصاتها ،في إنجاز الدراسات املجالية وتنظيم التظاهرات
واللقاءات العلمية ذات الطابع الوطني والجهوي والدولي؛
 تمثيل اململكة املغربية لدى الهيئات الدولية املختصة في ميدانالجيولوجيا وفي االجتماعات والتظاهرات الدولية املتعلقة
بالجيولوجيا؛
 املساهمة في تخطيط مشاريع التعاون في امليدان الجيولوجيوتنسيقها وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.

 تدبير املوارد الوطنية من املعادن والهيدروكاربورات واملحروقاتالصلبة والتحيين املستمر للمعطيات املتعلقة بها ؛
 إعداد وتنفيذ املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقةباستكشاف والبحث واستغالل املوارد املعدنية والهيدروكاربورات
واستغالل الفضالت وأكوام األنقاض والتجاويف الباطنية
والتمعدنات الجيوحرارية ومواكبة األنشطة املرتبطة بها ،وكذا
تطور األسواق وأسعار الفلزات واملواد املعدنية ،واملشاركة في
تحديد السياسة التجارية املعدنية ؛
 االضطالع بمهمة تفتيش الشغل باملناجم والسهر على صحةوسالمة العمال بالقطاع املعدني ؛
 القيام بالدراسات املتعلقة بمساهمة قطاع املعادنوالهيدروكاربورات في التنمية املحلية ؛
 املشاركة في اتخاذ التدابير املتعلقة بإعادة هيكلة وتحويل وتنظيماملقاوالت املعدنية والقطاع املعدني بمجموعه ؛
 العمل على تشجيع مشاركة الهندسة والصناعة الوطنية في إنجازالدراسات واألشغال املنجمية وفي صنع التجهيزات املنجمية،
والنهوض بالبحث والتنمية  ،ونقل التكنولوجيا في هذا امليدان ؛
 املشاركة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون في ميدان املعادنوالهيدروكاربورات.
 القيام بجمع املعطيات املتعلقة بإنتاج وتحويل وتسويق املواداملعدنية والهيدروكاربورات ،وبوضع وتدبير قواعد املعطيات،
واإلحصائيات والتوثيق في ميدان املعادن والهيدروكاربورات؛
 إنجاز الحصيلة السنوية لقطاع املعادن والهيدروكاربورات.املادة 8
تتولى مديرية املحروقات السهر على تأمين إمداد السوق
الوطنية باملواد البترولية ،والغاز الطبيعي واملحروقات الصلبة وفق
أفضل شروط السالمة والجودة .وتقوم بإعداد وتطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية املتعلقة بمجال املحروقات ،وفي هذا الصدد
تضطلع باملهام التالية :
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 تتبع األنشطة املتعلقة بتكرير وتعبئة املواد البترولية والغازيةواملحروقات الصلبة واملركبة؛

 تتبع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة من مصادر متجددة واستغاللهاوتفكيكها ؛

 تتبع األنشطة املتعلقة بتسويق اإلنتاج الوطني من البترول والغازالطبيعي؛

 السهر على تعبئة وتصفية األوعية العقارية الحتضان منشآتإنتاج الطاقة ،من مصادر متجددة ،التي تقت�ضي املنفعة العامة
إنجازها ؛

 تتبع األنشطة املتعلقة بتزويد ،وتخزين ونقل وتوزيع وتصديراملواد البترولية والغازية واملحروقات الصلبة واملركبة؛
 السهر على ضمان توفير مخزونات األمان وتنويع املنتوجاتاملستهلكة ومصادر التموين واتخاذ التدابير االستعجالية الالزمة
لتأمين التزويد عند االقتضاء ؛
 تتبع إنجاز برامج التنمية والتجهيز لقطاعات البترول ،وغازاتالبترول املسيلة والغاز الطبيعي ؛
 املساهمة في وضع وتطبيق األنظمة التسعيرية املتعلقة باملوادالبترولية والغاز الطبيعي ؛
 تنظيم أسواق الغاز والبترول لضمان املنافسة بالقطاع ،وتنشيطالعالقات مع التجمعات املهنية ؛
 جمع اإلحصائيات واملعلومات ووضع قواعد املعطيات حولاملحروقات .؛
 املشاركة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون املتعلقة بقطاعاملحروقات ؛
 القيام بالدراسات االستشرافية املتعلقة بقطاع املحروقات.املادة 9
تتولى مديرية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية السهر على
إعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة وتقوية
النجاعة الطاقية ،وتقوم بإعداد وتطبيق النصوص التشريعية
والتنظيمية في هذا املجال .و في هذا الصدد تضطلع باملهام التالية :
 السهر على تتبع تقييم املؤهالت الوطنية الواعدة لتنمية الطاقاتاملتجددة وتحيينها ،خاصة فيما يتعلق بإعداد األطلس الشم�سي
والريحي؛

 تتبع البرامج التنموية املتعلقة باستعمال الطاقات املتجددة فيمختلف القطاعات السوسيو اقتصادية ؛
 السهر على تشجيع إقامة صناعات محلية لألنظمة املستعملةللطاقات املتجددة بتنسيق مع الجهات املعنية ؛
 اعتماد مخطط وطني متعدد السنوات لتقوية النجاعة الطاقية،خاصة في البنايات والصناعة والنقل ،والسهر على تنفيذه
وتحيينه ؛
 وضع برنامج وطني لالفتحاصات الطاقية ودراسات األثر الطاقيللمشاريع االقتصادية ،والسهر على تنفيذه ؛
 تعزيز فرص التعاون مع الدول والهيئات الرائدة في مجاالتالطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ؛
 تنظيم األنشطة املتعلقة بخدمات النجاعة الطاقية ؛ تشجيع البحث العلمي واالبتكار في مجال الطاقات املتجددةوالنجاعة الطاقية والسهر على تتبع تنفيذ البرامج املتعلقة بها.
املادة 10
تتولى مديرية الكهرباء السهر على تأمين التزويد الكهربائي
للبالد وفق أفضل شروط السالمة والجودة وتقوم بإعداد وتطبيق
النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بقطاع الكهرباء ،وفي هذا
الصدد تضطلع باملهام التالية :
 اعتماد املخطط املتعدد السنوات إلنتاج ونقل الكهرباء والسهرعلى تنفيذه وتحيينه ؛
 السهر على اعتماد خارطة املواقع املؤهلة الحتضان منشآت إنتاجالكهرباء وممرات خطوط نقلها بتنسيق مع الجهات املعنية ؛
 تتبع إنجاز املنشآت الكهربائية واستغاللها وتفكيكها ؛ السهر على تعبئة وتصفية األوعية العقارية الحتضان منشآتإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء التي تقت�ضي املنفعة العامة إنجازها ؛
 تتبع البرامج التنموية املتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقةالكهربائية ،وكذا الربط الكهربائي مع الدول املجاورة ؛

 السهر على اعتماد خارطة املواقع املؤهلة الحتضان منشآت إنتاجالطاقة من مصادر متجددة بتنسيق مع الجهات املعنية؛

 تنظيم أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الطاقة الكهربائيةواملبادالت مع الدول املجاورة ؛

 اعتماد مخطط وطني متعدد السنوات لتنمية الطاقات املتجددةوالسهر على تنفيذه وتحيينه ؛

 املساهمة في وضع وتطبيق األنظمة التسعيرية املتعلقة بالطاقةالكهربائية ؛
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 -تتبع تيهئ وإنجاز وتقييم مشاريع الكهربة القروية ؛
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 املساهمة في إعداد وتنفيذ املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة ببرامجالتعاون اإلقليمي والدولي في مجال الكهرباء ؛

تتولى مديرية الرصد والتعاون والتواصل وضع نظام للرصد
الطاقي واملعدني والجيولوجي ،وإعداد برامج التعاون والتواصل
والسهر على تنفيذها وتقوم باملهام التالية:

 دراسة طلبات التراخيص املتعلقة باملنشآت النووية طبقاللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

 إعداد قواعد املعطيات واملعلومات الضرورية للقيام بالتحاليلذات الطابع االقتصادي وبدراسات الوقع في ميادين الجيولوجيا
واملعادن والهيدروكاربورات والطاقة ؛

 االضطالع بسكرتارية املجلس الوطني للطاقة النووية ورئاسةاللجن املنبثقة عنه.

 إعداد نشرات دورية تهم ميادين الجيولوجيا واملعادن والطاقةعلى الصعيد الوطني والدولي ؛

 -تطوير استعمال الطاقة والتقنيات النووية ؛

املادة 11
تتولى مديرية املراقبة والوقاية من املخاطر إعداد وتنفيذ
املقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملراقبة التقنية من أجل
ضمان سالمة األشخاص واملنشآت الطاقية واملعدنية ،والتحكم في
املخاطر الصناعية واعتماد الخاصيات واملواصفات من أجل ضمان
جودة املنتوجات الطاقية واملعدنية وتقوم خاصة باملهام التالية:
 اعتماد املعايير املتعلقة بالبنيات والتجهيزات واملواد الطاقيةواملعدنية بتنسيق مع الهيئات املعنية ؛
 مراقبة سالمة املنشآت الطاقية واملعدنية وتلك الخاصةباملتفجرات ذات االستعمال املدني ؛
 مراقبة مواصفات الجودة للمنتوجات الطاقية واملعدنية ؛ املراقبة التقنية واإلدارية لتجارة املنتوجات الطاقية واملعدنية ؛ املراقبة التقنية واإلدارية ملصانع ومستودعات املتفجرات ذاتاالستعمال املدني واآلالت العاملة بضغط البخار والغاز ؛
 تتبع تنظيم األنشطة املتعلقة باستيراد وتصنيع وتخزين ونقلواستعمال املتفجرات ذات االستعمال املدني؛ بتنسيق مع الجهات
املعنية ؛
 دراسة امللفات املتعلقة باعتماد املؤسسات املكلفة بمراقبة اآلالتالعاملة بضغط البخار والغاز ،وتتبع أنشطة هذه املؤسسات ؛
 التنسيق مع اإلدارات والجهات املعنية بخصوص امللفاتوالدراسات املتعلقة باملحافظة على البيئة على صعيد قطاع
الطاقة واملعادن والهيدروكاربورات ؛
 تدبير مختبرات البحث والتحليل التي تستغلها لحساب الوزارةالخاص ولحساب الغير.

 إنجاز الدراسات االستشرافية املتعلقة بالطلب الطاقي واألسواقاملعدنية ؛
 جمع ومركزة اإلحصائيات واملعلومات املتعلقة بميادين الجيولوجياواملعادن والهيدروكاربورات والطاقة ،بتنسيق مع مختلف املصالح
والجهات املعنية ؛
 املشاركة في تحليل أثر التدابير االقتصادية والجبائية املرتبطةبأنشطة الجيولوجيا واملعادن والهيدروكاربورات والطاقة على
النمو اإلجمالي للبالد ؛
 تدبير أنشطة التوثيق واألرشفة ؛ تنسيق برامج التعاون الثنائي ،واإلقليمي والدولي املتعلقة بميادينالجيولوجيا واملعادن والهيدروكاربورات والطاقة مع تعزيز التعاون
مع الدول االفريقية ؛
 السهر على إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون في ميادين الجيولوجياواملعادن والهيدروكاربورات والطاقة ؛
 تنسيق وتطوير برامج التواصل الداخلي والخارجي للوزارة.املادة 13
تتولى مديرية املوارد والشؤون العامة والنظم املعلوماتية القيام
باملهام التالية:
 إعداد امليزانية السنوية للوزارة ،بتنسيق مع مختلف مصالحها،والسهر على تنفيذها ؛
 إعداد محاسبة ميزانية الوزارة ومسكها ؛ تدبير شؤون موظفي الوزارة ؛ السهر على تنفيذ سياسة تحسين مستوى املوارد البشرية ،علىصعيد التكوين املستمر ،واستكمال الخبرة وتدبير التدرج اإلداري ؛
 القيام بالدراسات واألبحاث الرامية إلى جرد وتحيين الحاجياتالنوعية للقطاع في مجال التكوين الجامعي ،واملنهي واملستمر ؛
 تدبير وصيانة ممتلكات الوزارة املنقولة وغير املنقولة وحظيرةالسيارات ؛
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 إدارة واستغالل األنظمة والشبكات وصيانة األجهزة والبرامجوالتطبيقات املعلوماتية ؛
 السهر على تطوير وتنمية استعمال النظم املعلوماتية خاصة فيمجاالت تدبير املوارد البشرية واملالية ؛
 املساهمة في إنعاش وتنشيط مختلف أشكال األنشطة االجتماعيةداخل الوزارة ؛
 تنظيم وسائل النشر واالستنساخ بالوزارة..املادة 14
تحدث األقسام واملصالح التابعة للمديريات املركزية و تحدد
اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،
تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية،
والسلطة الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة.
املادة 15
تحدث املصالح الالممركزة لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
– قطاع الطاقة واملعادن -و تحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار
لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة – قطاع الطاقة واملعادن ،تؤشر
عليه كل من السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية ،والسلطة
الحكومية املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة.
املادة 16
تنسخ مقتضيات املرسوم رقم  2.04.504الصادر في  21من ذي
الحجة ( 1425فاتح فبراير  )2005بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة
الطاقة واملعادن .غير أن االحكام الواردة في املادة  15من املرسوم
املذكور واملتعلقة باملديريات الجهوية واالقليمية تظل سارية املفعول
إلى حين نشر القرار املشار اليه في املادة  15من هذا املرسوم.
املادة 17

ُيسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ُينشر في الجريدة الرسمية،
إلى وزير االقتصاد واملالية ،ووزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،
والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية
وتحديث اإلدارة ،كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  11من شوال  8( 1435أغسطس .)2014
اإلمضاء :عبد اإلله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :محمد بوسعيد.
وزير الطاقة املعادن واملاء والبيئة،
اإلمضاء  :عبد القادر اعمارة.
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد مبديع.
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املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
املندوبية العامة إلدارة السجون
 وإعادة اإلدماج.من رمضان 1435
صادر في 27
مرسوم رقم 2.14.401
( 25يوليو  )2014بتغيير وتتميم املرسوم رقم 2.08.772
صادر في  25من جمادى األولى  21( 1430ماي  )2009بتحديد 
اختصاصات وتنظيم املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 
اإلدماج.

رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور وال سيما الفصل  90منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.772صادر في  25من جمادى األولى 1430
( 21ماي  )2009بتحديد اختصاصات وتنظيم املندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  28من شعبان
 26( 1435يونيو ،)2014
رسم ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم املواد  3و  6و  12من املرسوم املشار إليه أعاله رقم
 2.08.772الصادر في  25من جمادى األولى  21( 1430ماي  )2009على
النحو التالي :
«املادة  -.3تشتمل اإلدارة املركزية على :
« -الكتابة العامة ؛
« -املفتشية العامة ؛
« -مديرية العمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء ؛
« -مديرية الضبط القضائي ؛
« -مديرية سالمة السجناء واألشخاص واملنشآت املخصصة
«للسجون ؛
« -مديرية املوارد البشرية ؛
« -مديرية امليزانية والتجهيز».
«املادة  -.6تناط بمديرية العمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء
«املهام التالية :
« -إعداد وتتبع تنفيذ البرامج التربوية الرامية إلى تنمية مدارك
«املعتقلين وتيهئ سبل إعادة إدماجهم ؛
« -وضع برامج ملحو األمية والتربية األساسية لفائدة املعتقلين
«بتنسيق مع القطاعات املعنية ؛
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« -القيام باإلجراءات الضرورية الستفادة املعتقلين من التعليم
«بتنسيق مع القطاع املعني ؛
« -وضع وتتبع برامج التكوين املنهي لفائدة املعتقلين بتنسيق مع
«القطاعات املعنية ؛
« -وضع وتتبع األنشطة الثقافية والرياضية لفائدة املعتقلين ؛
« -السهر على تنظيم املعارض والتظاهرات للتعريف بأعمال
«ومنتجات املعتقلين ؛
« -وضع السبل الكفيلة بالحفاظ على الروابط بين السجناء
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« -تقييم األنشطة املكلفة بها ورفع تقارير دورية بذلك للسلطة
«املكلفة بالقطاع».
«املادة  -. 12تحدد اختصاصات وتنظيم ومقر املركز الوطني
«لتكوين األطر التابع للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة
« اإلدماج بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بإدارة السجون وإعادة
« اإلدماج تؤشر عليه السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية
« والسلطة الحكومية املكلفة بالوظفية العمومية وتحديث اإلدارة.

«والعالم الخارجي ؛
« -تتبع وضعية النساء الحوامل واألطفال املرافقين ألمهاتهم
«باملؤسسات السجنية ؛
« -السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها

املادة الثانية
يتمم املرسوم السالف الذكر رقم .................2.08.772باملادة 6
املكررة........................
املادة الثالثة

«العمل فيما يخص إشعار املعتقلين بحقوقهم وواجباتهم ؛
« -إعداد دالئل خاصة تتضمن املعلومات التي تفيد السجين أثناء
«فترة االعتقال فيما يخص واجباته وحقوقه داخل املؤسسة
«السجنية ؛
« -وضع وتنفيذ برامج خاصة برعاية املعتقلين األحداث واملعتقلين
«ذوي االحتياجات الخاصة املشاركة في أشغال لجنة تصنيف
«املعتقلين ؛

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير االقتصاد واملالية والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف
بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة واملندوب العام إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  27من رمضان  25( 1435يوليو .)2014

« -وضع وتنفيذ برامج الرعاية الصحية الخاصة بالسجناء ؛
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.

« -مراقبة وتتبع خدمات الرعاية الصحية املقدمة للمعتقلين ؛
« -اإلشراف على تنظيم حمالت تحسيسية في امليدان الصحي لفائدة
«السجناء ؛
« -توفير الوسائل الضرورية لتمكين السجناء من ممارسة أنشطتهم
«بمختلف املعامل والضيعات الفالحية التابعة للمندوبية العامة
«إلدارة السجون وإعادة اإلدماج واملسيرة بصفة مستقلة ؛
« -إعداد برامج املوسم الفالحي وإنتاج املعامل باملؤسسات
«السجنية وتتبع مراحل تنفيذه ؛

وقعه بالعطف :
وزير االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :محمد بوسعيد.
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف
بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد مبديع.
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الجريدة الرسمية

قرار لرئيس الحكومة  رقم  3.216.14صادر في  6رمضان 1435
( 4يوليو  )2014بتحديد  عدد املوظفين املكلفين بمهام
التفتيش باملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم  2.08.49الصادر في  22من ربيع
اآلخر  29( 1429أبريل  )2008بإحداث املندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج وبتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.772الصادر في  25من جمادى األولى 1430
( 21ماي  )2009بتحديد اختصاصات وتنظيم املندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج ؛
وعلى املرسوم رقم  2.11.112الصادر في  20من رجب 1432
( 23يونيو  )2011في شأن املفتشيات العامة للوزارات وال سيما املادة
السابعة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.75.864الصادر في  17من محرم 1396
( 19يناير  )1976بشأن نظام التعويضات املرتبط بمزاولة املهام العليا
بمختلف الوزارات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.97.1052الصادر في  4شوال 1418
( 2فبراير  )1998بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي
ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات املصلحة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.75.832الصادر في  27من ذي الحجة 1395
( 30ديسمبر  )1975في شأن املناصب العليا بمختلف الوزارات ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.05.1396الصادر في  29من شوال 1426
( 2ديسمبر  )2005بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية
والالتمركز اإلداري ،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحدد عدد املوظفين املكلفين بمهام التفتيش باملفتشية العامة
للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج على النحو التالي :
 ثالثة ( )3موظفين يستفيدون من التعويض عن املهام والتعويضالجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجيات املصلحة
املخولين لرئيس قسم ؛
 سبعة ( )7موظفين يستفيدون من التعويض عن املهام والتعويضالجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجيات املصلحة
املخولين لرئيس مصلحة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6رمضان  4( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.

الجريدة الرسمية
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حركات املوظفين وتدابير التسيير
نتائج املباريات واالمتحانات
الوزارة املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
(املدرسة الوطنية لإلدارة)
قائمة بأسماء الناجحين في امتحانات نهاية الدراسة بالسلك العالي في التدبير اإلداري للمدرسة الوطنية 
لإلدارة
مرتبين حسب االستحقاق
الفوج )2014-2012( - 11
تاريخ التخرج  2 :يناير 2014
احمد بوتوميالت ،يونس سالمي ،بدر الدين الكركوري ،سهيلة لكطاطي ،مصطفى نيتنبارك ،حنان امين،
محمد بدر الحبابي ،محمد زواق ،عبد الحفيظ جعيدي ،موالي رشيد التركي ،مصطفى اوزيان ،مصطفى
اهروش ،رشيد بوكبش ،محمد الحموطي ،عبد الصادق كابول ،احمد موعمري ،محمد العربي بوعزاوي،
الحسين اشبع ،الشىرقي ايت الزواي ،رضوان الشاهي ،عبد هللا واهروش ،منى القشقا�شي ،احمد القاسمي ،فؤاد
افريقي ،رشيد الرقيبي ،عبد القادر الخلفاوي ،عزيز الطيبي ،جواد حكومي ،رشيد حاف�ضي وياسين الضوو.
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إعالنات وبالغات
التعاون املتبادل.

التعاون املتبادل
تمت بموجب قرار مشترك لوزير التشغيل والشؤون االجتماعية ووزير االقتصاد واملالية رقم  2538.14صادر
في  13من رمضان  11( 1435يوليو  )2014املصادقة على النظام املحدد لكيفيات تأسيس وتسيير الصندوق
املستقل للتعويض عند العجز والوفاة املحدث من طرف تعاضدية العمل االجتماعي.

