
  2014خالل سنة  اليت مت نشرها باجلريدة الرمسيةحصيلة النصوص التشريعية والتنظيمية 

 

 
 مديرية الشؤون القانونية واملنازعات 1 مصلحة التوثيق القانوني والنشر

  مصلحة التوثيق القانوني والنشر-مديـريــــــــة الشــــــؤون القـــانــونيـــــــة واملــــــــنـــازعــــات

 والتكــــــــــــويــــــــــــــــن املهـــــــنــــــــــــيوزارة الـــتــربيـــــــة الـــوطـــنيــــــــة 
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  2014خالل سنة  اليت مت نشرها باجلريدة الرمسيةحصيلة النصوص التشريعية والتنظيمية 

 

 
 مديرية الشؤون القانونية واملنازعات 2 مصلحة التوثيق القانوني والنشر

 ص القوانني

 105.12( بتنفيذ القانون رقم 2014ماي  16) 1435من رجب  16صادر يف  1.14.100ظهري شريف رقم 

………………………………………………………املتعلق باجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي

 

7 

بتعيني رئيس اجمللس  (2014يوليو  16) 1435من رمضان  18صادر يف  1.14.122ظهري شريف رقم 

 …………………………………………………………………للرتبية والتكوين والبحث العلمي األعلى

 

14 

 أعضاء اجمللس( بتعيني 2014يوليو  16) 1435من رمضان  18صادر يف  1.14.123ظهري شريف رقم 

 .…………………………………………………………………األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي

 

14 

 صاملراسيم

 2.02.854( بتغيري وتتميم املرسوم رقم 2014فرباير  5) 1435ربيع اآلخر  5صادر يف  2.14.34مرسوم رقم 

( بشأن النظام األساسي اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية 2003فرباير  10) 1423ذي احلجة  8الصادر يف 

 .....................................................................................................................الوطنية 

 

 

16 

( بإقرار تدابري خاصة تتعلق 2014أكتوبر  21) 1435من ذي احلجة  26صادر يف  2.14.634مرسوم رقم 

 ..………………بوضعية بعض خرجيي املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين التابعة لقطاع الرتبية الوطنية

 

18 

 ص القرارات التنظيمية

مارس  10) 1435مجادى األوىل  8صادر يف  725.14لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم  قرار

( 2013يوليو  15) 1434رمضان  6الصادر يف  2274.13( بتتميم قرار وزير الرتبية الوطنية رقم 2014

ة بتحديد شروط وكيفيات االستمرار يف االستفادة من منحة االستحقاق ورسوم التسجيل اخلاص

 ………………………………………………………بولني باملدارس واملعاهد باخلارجبالتلميذات والتالميذ املق

 

 

20 

( 2014مارس  10) 1435مجاد األوىل  8صادر يف  726.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

 ………………………………………باخلارج املعنية مبنحة االستحقاقاملدارس واملعاهد العليا بتحديد الئحة 

 

21 

   1435 مجادى اآلخرة   من 15 صادر يف   1351.14 رقم   املهين التكوين  و الوطنية  الرتبية  قرار لوزير 

( بتغيري وتتميم قرار وزير الرتبية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي 2014أبريل  15) 

( بتعيني ممثلي اإلدارة واملوظفني يف حظرية 2009سبتمرب  24) 1430شوال  5الصادر يف  2437.09رقم 

نية والتعليم العالي اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء موظفي وزارة الرتبية الوط

 ..……………………………………………………-قطاع التعليم املدرسي –وتكوين األطر والبحث العلمي 

 

 

 

24 

    1435   اآلخرة من مجادى  15 يف  صادر  1352.14   رقم  املهين لوزير الرتبية الوطنية والتكوين   قرار

( بتغيري وتتميم قرار وزير الرتبية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي 2014أبريل  15)

واملوظفني يف حظرية  ( بتعيني ممثلي اإلدارة2009يوليو  5) 1430من رجب  22الصادر يف  1956.09رقم 

عليم العالي وتكوين األطر اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الرتبية الوطنية والت

 .………………………………………………………………………-قطاع التعليم املدرسي-حث العلميوالب

 

 

 

26 



  2014خالل سنة  اليت مت نشرها باجلريدة الرمسيةحصيلة النصوص التشريعية والتنظيمية 

 

 
 مديرية الشؤون القانونية واملنازعات 3 مصلحة التوثيق القانوني والنشر

وتكوين األطر  قرار مشرتك لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين ووزير التعليم العالي والبحث  العلمي

( بتغيري وتتميم قرار وزير التعليم العالي وتكوين 2014يوليو  7) 1435رمضان  10صادر يف  2518.14رقم 

( بتحديد قائمة مؤسسات 1995مارس  7) 1415شوال  6الصادر يف  1823.95األطر والبحث العلمي رقم 

 …………………بعد النجاح يف املباراة الوطنيةتكوين املهندسني  واملؤسسات املماثلة واليت يتم االلتحاق بها 

 

 

44 

 ص قرارات تفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات                  

( 2013ديسمرب  13) 1435صفر  9صادر يف  3338.13قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

.…………………………………………………ور، مدير الرتبية غري النظامية( أج )احساينبتفويض اإلمضاء 
46 

(  2014يناير  10) 1435ربيع األول  8يف  صادر 121.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم  

    بتفويض اإلمضاء (  2013نوفمرب  19)  1435من حمرم  15 الصادر يف  3362.13بتغيري القرار رقم 

………………………………………………………………………………………………)مديري األكادمييات( 

 

48 

  (2014 يناير 10) 1435 ربيع األول 8 صادر يف  122.14 رقم  قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

( بتفويض املصادقة على  2013نوفمرب  19) 1435من حمرم  15الصادر يف  3363.13بتغيري القرار رقم 

 .…………………………………………………………………………………يات( )مديري األكادميالصفقات 

 

49 

       1435  اآلخر ربيع   من  25  يف  صادر  674.14رقم    املهين التكوين  و  الوطنية  الرتبية  قرار لوزير
 ……………………)شفيق أزبة ، مدير املوارد البشرية وتكوين األطر((  بتفويض اإلمضاء 2014مارس  3) 

50 

(  2014يناير  10) 1435مجادى األوىل  8صادر يف  727.14 قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم

)يوسف ( بتفويض اإلمضاء  2013مارس  10) 1435من حمرم  15الصادر يف  3362.13بتغيري القرار رقم 

 ..…………………………………………………………………………………………بلقامسي ، الكاتب العام(

 

51 

(  2014ماي  2) 1435 رجب  2 صادر يف   1548.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم  

  اإلمضاء  بتفويض   ( 2013نوفمرب  19)  1435 من حمرم   15 يف  الصادر   3362.13  رقم  القرار  بتغيري
 ………………………………………………………………………………………………)مديري األكادمييات(

 

52 

(  بتغيري 2014ماي  2) 1435رجب  2صادر يف   1549.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم  

( بتفويض املصادقة على الصفقات  2013نوفمرب  19) 1435من حمرم  15الصادر يف  3363.13القرار رقم 

 .………………………………………………………………………………………………دمييات()مديري األكا

 

52 

   1435 اآلخرة   مجادى من  28 يف  صادر   1973.14رقم    التكوين املهين و  الوطنية  قرار لوزير الرتبية
 .………………………اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين( )مديري املراكزبتفويض اإلمضاء ( 2014أبريل  28)

53 

( بتغيري 2014يونيو  2) 1435شعبان  4صادر يف  2161.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم  

اإلمضاء ) نواب قطاع ( بتفويض 2013نوفمرب  19) 1435من حمرم  15الصادر يف  3371.13القرار رقم 

 ........................................................................................................... الرتبية الوطنية(

 

54 

( بتغيري 2014يونيو  2) 1435شعبان  4صادر يف  2162.14 رقم  قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين

( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على 2013نوفمرب  19) 1435من حمرم  15الصادر يف  3365.13القرار رقم 

 .……………………………………………………………………………الوطنية() نواب قطاع الرتبية الصفقات 

 

54 

  1435من رمضان  13صادر يف  2755.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

 ………………………………………واملنازعات()مدير الشؤون القانونية ( بتفويض اإلمضاء  2014يوليو  11)

 

55 



  2014خالل سنة  اليت مت نشرها باجلريدة الرمسيةحصيلة النصوص التشريعية والتنظيمية 

 

 
 مديرية الشؤون القانونية واملنازعات 4 مصلحة التوثيق القانوني والنشر

  1435من رمضان  13صادر يف  2756.14 رقم قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين 

 ………………………………………ير الشؤون القانونية واملنازعات()مد ( بتفويض اإلمضاء 2014يوليو  11)
56 

  1435من ذي احلجة  22صادر يف  3728.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

 ..……………………………………………………………………………( بتفويض اإلمضاء2014أكتوبر  17)
57 

  1435من ذي احلجة  22صادر يف  3729.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

 ……………………………………………………………………………( بتفويض اإلمضاء2014أكتوبر  17)
57 

  1435من ذي احلجة  22صادر يف  3730.14رقم قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين 

 ................................................................................( بتفويض اإلمضاء 2014أكتوبر  17)
58 

  1435من ذي القعدة  14صادر يف  3449.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

 ..…………………………………………………………………………………………( بتفويض اإلمضاء 2014سبتمرب  10)
60 

 ص تعيين آمرين مساعدين بالصرف

  1435من مجادى اآلخرة  14صادر يف 1390.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 
 ..………………………………………………………بالصرف ونائب عنه( بتعيني آمر مساعد 2014أبريل  14)

63 

( 2014يونيو  20) 1435من شعبان  22صادر يف  2457.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

ينات املشرتكة بني املدرسية والتكو مدير  تقويم  وتنظيم احلياةبتعيني آمر مساعد بالصرف ونائب عنه )

 ..………………………………………………………………………………………………………األكادمييات (

 

64 

( 2014يونيو  20) 1435من شعبان  22صادر يف  2458.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

 ..………………) مدير املركز الوطين للتجديد الرتبوي والتجريب(بتعيني آمر مساعد بالصرف ونائب عنه 
65 

( 2014يونيو  20) 1435من شعبان  22صادر يف  2459.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

 .…………………………………………………………()مدير املناهجبتعيني آمر مساعد بالصرف ونائب عنه 
65 

( 2014يونيو  20) 1435من شعبان  22صادر يف  2460.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

.………………………………ر املوارد البشرية وتكوين األطر()مديبتعيني آمر مساعد بالصرف ونائب عنه 
66 

( 2014يونيو  20) 1435من شعبان  22صادر يف  2461.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

 .…………………………………)رئيس قسم اسرتاتيجيات التكوين(بتعيني آمر مساعد بالصرف ونائب عنه 
66 

( 2014يونيو  20) 1435من شعبان  22صادر يف  2462.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

 ....................والتكوين(مديرو املراكز اجلهوية  ملهن الرتبية  بتعيني آمر مساعد بالصرف ونائب عنه )
67 

( 2014يونيو  20) 1435من شعبان  22صادر يف  2463.14قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

 .…………………مييات اجلهوية للرتبية والتكوين(عنه )مديرو  األكادبتعيني آمر مساعد بالصرف ونائب 
69 

( 2014يونيو  20) 1435من شعبان  22صادر يف  2464.14لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم  قرار

 ..……….………………………………عنه )مديرة إدارة منظومة اإلعالم(بتعيني آمر مساعد بالصرف ونائب 
76 



  2014خالل سنة  اليت مت نشرها باجلريدة الرمسيةحصيلة النصوص التشريعية والتنظيمية 

 

 
 مديرية الشؤون القانونية واملنازعات 5 مصلحة التوثيق القانوني والنشر

 
 

 ص المقررات

( 2014ماي  15) 1435من رجب  15صادر يف  1974.14مقرر لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

الصادر يف  1048.05بتغيري مقرر وزير الرتبية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

( بتحديد قائمة الثانويات التأهيلية ومؤسسات التكوين اليت حتدث 2005ماي  10) 1426فاتح ربيع اآلخر 

 ..……………………………………………………………………ألقسام التحضريية للمدارس العلياوتنظم بها ا

 

 

78 

يوليو  25) 1435من رمضان  27صادر يف  2963.14مقرر لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين رقم 

( 2013مارس  15) 1434مجادى األوىل  3الصادر يف  960.13( بتغيري مقرر وزير الرتبية الوطنية رقم 2014

 ……………………………بتحديد قائمة الثانويات ومؤسسات التكوين املؤهلة لتحضري شهادة التقين العالي
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6 69 الجريدة الرسميةعدد 6284 - 24 شوال 1435 )21 أأ 21 2014( 

و ملجل2) ةفيدر لي) حكشما) نملكا) نغربيا) بين) و ن سعد ت) تفسق) و نسلي) ةلتلسون) ةتقني) ظهير)وريف)رقم)7 1. 1.1)صسدر)في) )وش 4)ش  1 )1 )يشةيش) 21))  إلن سنيا. ة شي ري)

بتلفيذ) ةقسنشن)رقم) 9.1)1) نش فق)بمشجبه)على) التفسق) نشقع)

بسةربسط)في)6)سبتمبر) 21))بين)حكشما) نملكا) نغربيا)و ملجل2)

 ةفيدر لي) ة شي ري)ثشأن) ةتلسون) ةتقني)و نسلي)و ن سعد ت)

 إلن سنيا.

تليين) (- و ةبحث) ةللمي.) و ةتكشين) ةلتربيا) تليين)رلي2) ملجل2) ألعلى)ةلتربيا)و ةتكشين)و ةبحث) ةللمي ةرلي2)و ألعضسء. ملجل2) ألعلى)

من   18 في  الصادر   1.14.122 رقم  الشريف  الظهير  بموجب 
عزيمان  عمر  ال يد  تعيين  تم   )2014 يوليو   16( رمضان 1435 
من  ابتداء  العلمي،  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  للمجل2  رئي ا 

16 يوليو 2014.

تليين)غعضسء)بسملجل2) ألعلى)ةلتربيا)و ةتكشين)و ةبحث) ةللمي

من   18 في  الصادر   1.14.123 رقم  الشريف  الظهير  بموجب 
التالية  وال ادة  ال يدات  تعيين  تم   )2014 يوليو   16( رمضان 1435 
العلمي،  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  باملجل2  أعضاء  أسماؤهم 

ابتداء من 16 يوليو 2014 :

- عبد الحميد عقار ؛

- ألبير ساسون ؛

- عبد الجليل لحجمري ؛

- عبد الل1يف امليراوي ؛

- محمد دحمان ؛

- ربيعة الناصري ؛

- نادية البرنو�صي ؛

- نور الدين عيوش ؛

- رشيد الفياللي املكنا�صي ؛

- نور الدين مؤدب ؛

- أحمد عبادي ؛

- علي أمهان ؛

- عبد الحي املودن ؛

- نور الدين أفاية ؛

- عبد الناصر ناجي ؛

- ل1يفة جبابدي ؛

- التجانية فرتات ؛

- نور الدين الصايل ؛

- عائشة حدو ؛

- نادية العراقي.
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عدد 6267 - 25 شعبان 1435 )23 يونيو 2014( الجريدة الرسمية8ش ش  

 ظ م)م2ظفي)ةإلدةرةت)ةةع ما

ش2 3 )ش3)أبريل) 23))  ش3)من)جم دى)ةآلخرة) في) ةةترب3ا)ةة2طل3ا)وةةتك2ين)ةننهي)رقم) 3.3ش32)ص در) قرةر)ة2زير)

بتغ3ير)وتتم3م)قرةر)وزير)ةةترب3ا)ةة2طل3ا)وةةتعل3م)ةةع لي)وتك2ين)ةألطر)وةةشحث)ةةعلمي)رقم)27.29 ))ةةص در)

ةنتم ويا) ةإلدةريا) ةةلج 5) حظيرة) في) وةن2ظفي5) ةإلدةرة) ممثلي) بتع3ي5) ()(229 ) ))سبتمبر)  3 22 ش)ب2ةل) في)

ةألعض ء)ةنركزيا)ةملختصا)إزةء)م2ظفي)وزةرة)ةةترب3ا)ةة2طل3ا)وةةتعل3م)ةةع لي)وتك2ين)ةألطر)وةةشحث)ةةعلمي)

-)قط ع)ةةتعل3م)ةندر�سي)-.
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9ش شالجريدة الرسمية عدد 6267 - 25 شعبان 1435 )23 يونيو 2014( 

املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرابط في 15 من جمادى اآلخرة 1435 )15 أبريل 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.
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760ر الجريدة الرسميةعدد 6272 - 12 رمران 1435 )10 يوليو 2014( 

نصوص خاصة

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي

قرةض) 1زير)ة ترب0ا)ة 1طل0ا)وة تك1ين)ةننهي)ضقـم)1352.14)ص دض)في)ر0)من)جم دى)ةآلخرة)ر  0 )ر0)أبريل) 10)()بتغ0ير)وتتم0م)

 قرةض)وزير)ة ترب0ا)ة 1طل0ا)وة تلل0م)ة ل لي)وتك1ين)ةألطر)وة بحث)ة للمي)ضقـم)1956.09)ة ص دض)في))))من)ضجب)1  0 

119)()بتل0ي2)ممثلي)ةإلدةضة)وةن1ظفي2)في)حظيرة)ة لج 2)ةإلدةضيا)ةنتم ويا)ةألعر ء)ةملختصا)إزةء)م1ظفي) )ر)و1 10)

وزةضة)ة ترب0ا)ة 1طل0ا)وة تلل0م)ة ل لي)وتك1ين)ةألطر)وة بحث)ة للمي)-)قط ع)ة تلل0م)ةندض�ضي.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

22 من  في  1956.09 الصادر  العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقـم  التربية الوطنية والتعليم  بعد االطالع على قرار وزير 

رجب1430 )15 يوليو 2009( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في حظيرة اللجان اإلدارية املتساوية األعراء املختصة إزاء موظفي 

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي - قطاع التعليم املدر�ضي، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املراسيم املتعلقة باألنظمة األساسية الخاصة بهيآت املتصرفين واملحررين واملساعدين اإلداريين واملساعدين التقنيين 

املشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييرها وتتميمها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

رقـم 1956.09 الصادر في 22 من رجب 1430 )15 يوليو 2009( املشار إليه أعاله : 

»املادة األولى. - يعين ممثلو اإلدارة واملوظفين،...........................على الشكل التالي :
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عدد 6272 - 12 رمران 1435 )10 يوليو 2014( الجريدة الرسمية778ر  

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من جمادى اآلخرة 1435 )15 أبريل 2014(.

اإلمراء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.
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الجريدة الرسميةعدد 6288 - 8 دو القعدة 1435 )4 سبتم ر 2014(  )67

لابوليم)مؤممست)تكوين)لنهلذمين. ععزير) لننهي) علابكوين) لاوطليا) لات4بيا) اوزير) مشت4ك) قرلر)

س .8 و))صسدر)في) لاوسلي)علابحث)لاولسي)عتكوين)لألطر)رقم)

عزير) قرلر) عتبسيم) ببغيي4) س 4)() يوايو) (7( وذس   رمضسن) ( 4

و9.ذ)8   رقم) لاولسي) علابحث) لألطر) عتكوين) لاوسلي) لابوليم)

قسلسا) ببحذيذ) و99 () مسرس) (7( و س   شولل) (6 في) لاصسدر)

يبم) علاتي) لنسسثلا) علنؤممست) لنهلذمين) تكوين) مؤممست)

لإلابحسق)بهس)ثوذ)لالجسح)في)لنبسرل )لاوطليا.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر،

العلمي  العالي وتكوين األطر والبحث  التعليم  بناء على قرار وزير 

بتحديد   )1995 مارس   7(  1415 شوال   6 في  الصادر   1823.95 رقم 

يتم  والتي  املماثلة  واملؤسسات  املهندسين  تكوين  مؤسسات  قائمة 

االلتحاق بها بعد النجاح في املباراة الوطنية كما وقع تتميمه ؛

وباقتراح من السلطات الحكومية املعنية،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املهندسين  تكوين  مؤسسات  قائمة  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

املباراة  في  النجاح  بعد  بها  االلتحاق  يتم  والتي  املماثلة  واملؤسسات 

الوطنية املنصوص عليها في القرار رقم 1823.95 املشار إليه أعاله :

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

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

»- املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ؛

»- املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن ؛

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

»- مدرسة علوم اإلعالم )سلك اإلعالمي املختص( ؛

»- املدارس العليا لألساتذة - التعليم التقني - )سلك املهندس(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1435 )7 يوليو 2014(.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

وتكوين األطر،

اإلمضاء : لحسن الداودي.اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.

قسلسا)مكستب)عمرلكز)للجسرك)لاولقوا)دلخل)دللر )للجسسرك.
قرلر)اوزير)لالقبصسد)علنسايا)رقم)س .))و))صسدر)في)  )من)رمضسن)وذس  
)9)يوايو)س 4)()بتبسيم)قرلر)عزير)لنسايا)رقم)77.س ذ )لاصسدر)
في)7 )من)دي)لا وذ )97ذ  ) ذ)أكبوبر)977 ()ببحذيذ)قسلسا)

مكستب)عمرلكز)للجسرك)لاولقوا)دلخل)دللر )للجسسرك.

وزير االقتصاد واملالية ،  

الراجعة  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  على  بناء 

بالظهير  عليها  املصادق  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة 

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397

)9 أكتوبر 1977( كما وقع تغييرها وتتميمها وال سيما الفصل 28 منها ؛

وعلى قرار وزير املالية رقم 1314.77 الصادر في 17 من دي القعدة 1397 

الواقعة  الجمرك  ومراكز  مكاتب  قائمة  بتحديد   )1977 أكتوبر   31(

داخل دائرة الجمارك كما وقع تغييره وتتميمه ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املالية املشار الفصل األول من قرار وزير  التالي  النحو   يتمم على 

1397 القعدة  دي  من   17 في  الصادر   1314.77 رقم  أعاله   إليه 

)31 أكتوبر 1977(  :
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ش99 الجريدة الرسمية عدد 1215 - 18 شعبان 1435 )11 يونيو 2014( 

ص در) رقم) 8.6 ش6) ةننهي) وةةتك1ين) ةة1طل6ا) ةةترب6ا) ة1زير) قرةر)
رقم) 6.)1    ةةقرةر) بتغ6ير) م ي) 16)() ((( ش  6  رجب) (( في)
بتف1يض) )69) 1فمبر) 16)() ش  6  محرم) من) ش6) في) ةةص در)

ةإلمض ء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

بعد االطالع على القرار رقم 3312.13 الصادر في 15 من محرم 1435 
)19 نوفمبر 2013( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره ؛

 1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 
)15 نوفمبر 2013( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 
رقم 3312.13 بتاريخ 15 من محرم 1435 )19 نوفمبر 2013( :

للتربية  الجهوية  األكاديميات  مديري  إلى  يفوض   - األولى.  »املادة 
حدود  في  كل  بعده،  املبين  الجدول  في  أسماؤهم   الواردة  »والتكوين 

اختصاصه الترابي، .......... على القرارات والتصرفات اإلدارية  التالية :

» - ترسيم املوظفين املتدربين غير أطر هيأة التدريس ؛

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

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

» - االنقطاع عن العمل )ترك الوظيفة(.

مديرو األكاديمات الجهوية للتربية والتكوين
االختصاص الترابي لألكاديمية الجهوية

للتربية والتكوين

جهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء.- ................................................................................

................................................................................ -..................................................

................................................................................ -..................................................

- محمد أضرضور، مدير األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة الرباط - سال - زمور - زعير.

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

- الناجي شكري، مدير األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة دكالة - عبدة.

جهة دكالة - عبدة.

- عبد املومن طالب، مدير األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة تادلة - أزيالل.

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

.............................................................................. -.....................................................

.............................................................................. -.....................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1435 )2 ماي 2014(.

اإلمضاء : رشيد  بن املختار بن عبد هللا.

 ( قرةر)ة1زير)ةةترب6ا)ةة1طل6ا)وةةتك1ين)ةننهي)رقم) 9.6 ش6)ص در)في)

رجب)ش  6 )))م ي) 16)()بتغ6ير)ةةقرةر)رقم) 6. 1  )ةةص در)

في)ش6)من)محرم)ش  6 )69) 1فمبر) 16)()بتف1يض)ةنص دقا)

على)ةةصفق ت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

بعد االطالع على القرار رقم 3313.13 الصادر في 15 من محرم 1435 

)19 نوفمبر 2013( بتفويض املصادقة على الصفقات كما وقع تغييره ؛

 1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 

)15 نوفمبر 2013( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 3313.13 بتاريخ 15 من محرم 1435 )19 نوفمبر 2013( :

للتربية  الجهوية  األكاديميات  مديري  إلى  يفوض   - األولى.  »املادة 

الترابي،...........  اختصاصه  حدود  في  كل  أسماؤهم،  التالية  »والتكوين 

»من ميزانية قطاع التربية الوطنية :

مديرو األكاديمات الجهوية للتربية والتكوين
االختصاص الترابي لألكاديمية الجهوية

للتربية والتكوين

جهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء.- ................................................................................

................................................................................ -..................................................

................................................................................ -..................................................

- محمد أضرضور، مدير األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة الرباط - سال - زمور - زعير.

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

- الناجي شكري، مدير األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة دكالة - عبدة.

جهة دكالة - عبدة.

- عبد املومن طالب، مدير األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة تادلة - أزيالل,

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

.............................................................................. -.....................................................

.............................................................................. -.....................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1435 )2 ماي 2014(.

اإلمضاء : رشيد  بن املختار بن عبد هللا.
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عدد 6268 - 28 شعبان 1435 )26 يونيو 2014( الجريدة الرسمية22شش  

قرةر)ة2زير)ةةترب6ا)ةة2طل6ا)وةةتك2ين)ةننهي))رقم)) 6. 697)ص در)في)
8))من)جم دى)ةآلخرة)ش  6 )8))أبريل) 26)()بتف2يض)ةإلمض ء

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

 1433 9 صفر  1.12.01 الصادر في  بناء على الظهير الشريف رقم 
) 3 يناير 2012( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

) 5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 1414 ربيع األول  20 من  في  الصادر   2.93.534 وعلى املرسوم رقم 
الذين  للموظفين  تعويض  منح  شروط  بتحديد   )1993 )8 سبتمبر 
الخبرة  واستكمال  املستمر  التكوين  تداريب  وتنشيط  بتأطير  يقومون 

املنظمة لفائدة األطر التابعة لوزارة التربية الوطنية ؛

 1433 محرم  من   27 في  الصادر   2.11.672 رقم  املرسوم  وعلى 
ملهن  الجهوية  املراكز  وتنظيم  إحداث  شأن  في   )2011 ) 23 ديسمبر 

التربية والتكوين ؛

 1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم  وعلى 
)15نوفمبر 2013( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

املبينة  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوية  املراكز  مديري  إلى  يفوض 
التأشير  أو  الترابي، اإلمضاء  في حدود اختصاصه  أسماؤهم بعده، كل 
نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي على الوثائق والتصرفات 

التالية :

الجهوية ملهن  املراكز  املسلمة لخريجي  الوطنية  املهنية  الشواهد   –
التربية و التكوين ؛

– الوثائق اإلدارية املتعلقة باملراكز الجهوية ملهن التربية و التكوين ؛

للقيام  املذكورة  باملراكز  العاملين  للموظفين  الصادرة  األوامر   –
بمأموريات داخل املغرب ؛

وتنشيط  بتأطير  يكلفون  الذين  للموظفين  التعويض  بيانات   –
لفائدة  المنظمة  الخبرة  واستكمال  المستمر  التكوين  تداريب 
عن  التعويضات  وكذا  الوطنية  التربية  لقطاع  التابعة  األطر 

الساعات اإلضافية.

ةنرةكز)ةلجه2يا)نهن)ةةترب6ا)وةةتك2ين
مدورو)ةنرةكز)ةلجه2يا)

نهن)ةةترب6ا)وةةتك2ين

عبد الجليل شوقياملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين كلميم - السمارة 

بني   - الشراردة   - الغرب  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوي  املركز 

حسن 
سمير البردعي

سعيد بنقشةاملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الشاوية - ورديغة 

خالد املعزوزياملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش - تانسيفت - الحوز 

عبد ا� بوغوتةاملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الجهة الشرقية 

عبد السالم ميلياملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الدار البيضاء الكبرى 

عبد السالم زسلياملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الرباط - سال - زمور - زعير 

جواد ارويحناملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين دكالة - عبدة 

علي بولحسناملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين تادلة - أزيالل 

حسن جباحاملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مكناس - تافياللت 

يوسف عفرياملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين تازة - الحسيمة - تاونات 

مصطفى خضوراملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين طنجة - تطوان 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من جمادى اآلخرة 1435 )28 أبريل 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد ا�.

ةةرقمي وةالقتص د) وةالستثم ر) ةةتج رة) و) ةةصل عا) ة2زير)  قرةر)
رقم) 6. ش 69)ص در)في)2))من)رجب)ش  6 )2))م ي) 26)()بتتم6م)
ةةقرةر)رقم) 6.)98))ةةص در)في)8)محرم)ش  6 ))6) 2فمبر) 26)) 

بتف2يض)ةإلمض ء

وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي،

 1435 محرم   8 في  الصادر   2982.13 رقم  القرار  على  االطالع  بعد 

)12 نوفمبر 2013( بتفويض اإلمضاء ؛

 1435 محرم   7 في  الصادر   2.13.827 رقم  املرسوم  وعلى 
والتجارة  الصناعة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفمبر   11(

واالستثمار واالقتصاد الرقمي،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 
2982.13 بتاريخ 8 محرم 1435 )12 نوفمبر 2013( :

والتجارة  الصناعة  وزارة  مندوبي  إلى  يفوض   - األولى.  المادة   «
التأشير  أو  اإلمضاء  أسماؤهم  التالية  الرقمي  واالقتصاد  » واالستثمار 
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عدد 6271 - 9 رمضان 1435 )7 يوليو 2014( الجريدة الرسميةي)6م  

في) صردا) (2161.14 اقم) ةننهي) وةيتك7ين) ةي7طل ا) ةيترب ا) ي7زير) قرةا)

ةيقرةا)اقم)3371.13  بتغ ير) ي 7)() ل7ن 7) مري  ))) ي)شلبر )

بتف7يض) ر 7)() ن7فمبر) ( 9( مري   ضحرم) ضن) م ) في) ةيصردا)

ةإلضمرء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي ،

بعد االطالع على القرار رقم 3371.13 الصادر في 15 من محرم 1435 

)19 نوفمبر 2013( بتفويض اإلمضاء ؛

1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 

)15 نوفمبر 2013( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم 3371.13 بتاريخ 15 من محرم 1435 )19 نوفمبر 2013( :

»املادة األولى. - يفوض إلى نواب قطاع التربية الوطنية ....................... 

»الذي تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة وذلك بعد توجيه استفسار 

»كتابي حول أسباب تغيبه :

االختصاص الترابي
نواب الوزارة

- قطاع التربية الوطنية -
العماالت وعماالت 
املقاطعات واألقاليم

السيدات والسادة :جهة الرباط - سال - زمور - زعير
...............................................

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

جهة الدار البيضاء الكبرى

...............................................
محمد الغيور
لطيفة ملاليف
كبير التباري

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

..........................................
النواصر

ابن مسيك
مديونة

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

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

جهة فاس - بوملان

...............................................
عبد هللا الغول
محمد لكحل

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

..........................................
موالي يعقوب

صفرو
..........................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1435 )2 يونيو 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد �.

في) صردا) (2162.14 اقم) ةننهي) وةيتك7ين) ةي7طل ا) ةيترب ا) ي7زير) قرةا)

ةيقرةا)اقم)3365.13  بتغ ير) ي 7)() ل7ن 7) مري  ))) ي)شلبر )

بتف7يض) ر 7)() ن7فمبر) ( 9( مري   ضحرم) ضن) م ) في) ةيصردا)

ةإلضمرء)وةنصردقا)على)ةيصفقرت.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي ،

بعد االطالع على القرار رقم 3365.13 الصادر في 15 من محرم 1435 

)19 نوفمبر 2013( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات ؛

1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 

)15 نوفمبر 2013( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم 3365.13 بتاريخ 15 من محرم 1435 )19 نوفمبر 2013( :

الواردة  الوطنية  التربية  قطاع  نواب  إلى  يفوض   - األولى.  »املادة 

»أسماؤهم في الجدول املبين بعده ..........................................................

»- الوثائق املتعلقة باملعلمين العرضيين.

االختصاص الترابي
نواب الوزارة

- قطاع التربية الوطنية -
العماالت وعماالت 
املقاطعات واألقاليم

جهة الرباط - سال - زمور - زعير
.........................................................................................السيدات والسادة :

جهة الدار البيضاء الكبرى

...............................................
محمد الغيور
لطيفة ملاليف
كبير التباري

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

..........................................
النواصر

ابن مسيك
مديونة

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

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

جهة فاس - بوملان

...............................................
عبد هللا الغول
محمد لكحل

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

..........................................
موالي يعقوب

صفرو
..........................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1435 )2 يونيو 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد �.
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عدد 6288 - 8 دو القعدة 1435 )4 سبتم ر 2014( الجريدة الرسمية8س67  

في) صسدر) س .س)و)) رقم) علابوسعن) للخسرجيا) لاشؤعن) اوزير)  قرلر)

  )من)رمضسن)وذس  )9)يوايو))س 4)()ببفويض)لإلمضسء

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433

)3 يناير 2012( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

 1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم  وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و64 منه ؛

 27(1435 23 من صفر  2.13.834 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

الخارجية  الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 ديسم ر 

والتعاون ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بصرف  األمر  مصلحة  رئيس  حفيظ،  توفيق  السيد  إلى  يفـوض 

نفقات املوظفين التابعة ملديرية املوارد البشرية، اإلمضاء أو التأشير 

بصرف  األوامر  على  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  عن  نيابة 

للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  تفويض  أو  أو تحويل 

الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر 

املتعلقة بميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من رمضان  1435 )9 يوليو  2014(.

اإلمضاء : صالح الدين املزوار.

في) س .وو7))صسدر) رقم) لننهي) علابكوين) لاوطليا) لات4بيا) اوزير)  قرلر)

ذ )من)رمضسن)وذس  )  يوايو))س 4)()ببفويض)لإلمضسء

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433

)3 يناير 2012( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفم ر   15(

والتكوين املنهي ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القانونية  الشؤون  مدير  األقرابة،  العالي  عبد  السيد  إلى  يفـوض 

الوطنية  التربية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  واملنازعات، 

التقني  البكالوريا وشهادة  والتكوين املنهي قصد املصادقة على شهادة 

التابعة  التكوين  مراكز  من  املسلمة  والدبلومات  والشهادات  العالي 

لقطاع  التربية الوطنية وعلى الوثائق اإلدارية املسلمة من األكاديميات 

والشهادات وكذا من  بالدبلومات  املتعلقة  والتكوين  للتربية  الجهوية 

املصالح اإلدارية األخرى ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إدا تغيب السيد عبد العالي األقرابة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

القانونية  الشؤون  بمديرية  املنازعات  قسم  رئيس  مرودي،  هشام 

واملنازعات بقطاع التربية الوطنية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3348.13 

الصادر في 15 من محرم 1435 )19 نوفم ر 2013(  بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان  1435 )11 يوليو  2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.
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9س67 الجريدة الرسميةعدد 6288 - 8 دو القعدة 1435 )4 سبتم ر 2014( 

قرلر)اوزير)لات4بيا)لاوطليا)علابكوين)لننهي)رقم)س .6و7))صسدر)في)ذ )من)

رمضسن)وذس  )  )يوايو)س 4)()ببفويض)لإلمضسء

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي ،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 

)3 يناير 2012( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

 1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى الظهير الشريف املعت ر بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر 

نص  على  باملصادقة   )1974 سبتم ر   28(  1394 رمضان  من   11 في 

قانون املسطرة املدنية وال سيما الفقرتين 4 و5 من الفصل 354 منه ؛

 1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفم ر   15(

والتكوين املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القانونية  الشؤون  مدير  األقرابة،  العالي  عبد  السيد  إلى  يفوض 

املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  نيابة عن وزير  واملنازعات، اإلمضاء 

قطاع  عن  للنيابة  للمملكة  القضائي  الوكيل  انتداب  مقررات  على 

التربية الوطنية أمام محكمة النقض.

املادة الثانية

إدا تغيب السيد عبد العالي األقرابة أو عاقه عائق ناب عنه السيد 

القانونية  الشؤون  بمديرية  املنازعات  قسم  رئيس  مرودي،  هشام 

واملنازعات بقطاع التربية الوطنية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3349.13 

الصادر في 15 من محرم 1435 )19 نوفم ر 2013( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1435 )11 يوليو 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.

قرلر)الوزير )لنلبذبا)اذى)عزير)لاطسقا)علنوسدن)علنسء)علابيئا)

 لنكلفا)بسنسء)رقم)س .8س7))صسدر)في)و)رمضسن)وذس  

)ذ)يوايو)س 4)()ببفويض)لإلمضسء

والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة 

املكلفة باملاء ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 

)3 يناير 2012( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

 1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم  وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بماموريات كما وقع 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 3603.13 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  وعلى 

بعض  بتفويض   )2013 ديسم ر   12(  1435 صفر   8 في  الصادر 

واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  إلى  االختصاصات 

والبيئة املكلفة باملاء ،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحوسين باحدو، املهندس الرئيس من الدرجة 

نيابة عن  العرائش، اإلمضاء  بإقليم  األولى، رئيس إعداد سد خروب 

الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء 

خروب  لسد  التابعين  واملأمورين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على 

بنفس اإلقليم للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1435 )3 يوليو 2014(.

اإلمضاء : شرفات اليدري أفيالل.
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عدد 6287 - 5 ذو القعدة 1435 )فاتح س تمار 2014( الجريدة الرسمية6ا66  

)الباقي ال تغيير فيه(.

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء : محمد بوسعيد.

 قرلر)اوزير)لالقحصبد)علنبايا)رقم)تا.7تت))صبدر)في)ا))من)شوببن)وذتا

 9ا)يونيو)تاف)()بحغييف)عمحتيم)لا رلر)رقم)ذا.افاذ)لاصبدر)

في)6ا)من)دي)للحجا)تذتا) )))أكحوبر)ذاف)()بحويين)آمرين)

ممبعذين)بباصرف)عنولب)عنهم.

وزير االقتصاد واملالية،

ذي  من   16 في  الصادر   3101.13 رقم  القرار  على  االطالع  بعد 

بالصرف  آمرين مساعدين  بتعيين   )2013 أكتوبر   22(  1434 الحجة 

ونواب عنهم كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 

واملالية  االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 أكتوبر   21(

والوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله 

رقم 3101.13 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 ) 22 أكتوبر 2013( :

» املادة األولى .- يعين األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي 

»األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات 

وزارة  ميزانية  من  واملالية  االقتصاد  وزير  لدن  من  إليهم  »املفوضة 

»االقتصاد واملالية :

االختصاص الترابي
اآلمرون املساعدون 

بالصرف
النواب

املحاسبون 

املكلفون

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

................................الدار البيضاء.

- السيدة  فاطمة طيبان، رئيسة 

مصلحة، املكلفة بتدبير املوارد 

ال شرية والعتاد.

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

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

- السيدة  ميلودة ميموني، مكونة ................................الوسط.

جهوية دائمة.
........................

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

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

- السيد عبد اللطيف ادياسين، ................................الجنوب.

رئيس مصلحة االستقبال 

والتوجيه والنظام املعلوماتي، 

املكلف بتدبير املوارد.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1435 )19 يونيو 2014(.

اإلمضاء : محمد بوسعيد

في) تا.7وت))صبدر) رقم) لننهي) علاحكوين) لاوطليا) لاتفبيا) اوزير) قرلر)

ممبعذ) آمر) بحويين) تاف)() يونيو) )))من)شوببن)وذتا) ف))

بباصرف)عنبلب)عله.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفمار   15(

والتكوين املنهي ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير التقويم وتنظيم الحياة املدرسية والتكوينات املشتركة 
إليه من  املفوضة  آمرا مساعدا لصرف االعتمادات  بين األكاديميات 
لدن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي من ميزانية التسيير لقطاع 

التربية الوطنية - امليزانية العامة.

املادة الثانية

والتكوينات  املدرسية  الحياة  وتنظيم  التقويم  مدير  تغيب  إذا 
مصلحة  رئيس  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  األكاديميات  بين  املشتركة 
املدرسية  الحياة  وتنظيم  التقويم  بمديرية  الجهوية  االمتحانات  تتبع 

والتكوينات املشتركة بين األكاديميات.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.
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املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 
لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1308.12 
الصادر في 10 ربيع األول 1433 )3 فاراير 2012( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف ونائب عنه.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1435 )20 يونيو 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا..

في) تا.8وت))صبدر) رقم) لننهي) علاحكوين) لاوطليا) لاتفبيا) اوزير) قرلر)
ممبعذ) آمر) بحويين) تاف)() يونيو) )))من)شوببن)وذتا) ف))

بباصرف)عنبلب)عله.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفمار   15(

والتكوين املنهي ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرا  والتجريب  التربوي  للتجديد  الوطني  املركز  مدير  يعين 
التربية  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدا 
الوطنية والتكوين املنهي من ميزانية التسيير لقطاع التربية الوطنية - 

امليزانية العامة.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب أو عاقه 
عائق ناب عنه رئيس قسم الوسائل السمعية البصرية باملركز املذكور 
أو رئيس مصلحة تحديد مواصفات تكوين األطر بقسم استراتيجيات 

التكوين التابع ملديرية املوارد ال شرية وتكوين األطر.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 
لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1309.12 
الصادر في 10 ربيع األول 1433 )3 فاراير 2012( بتعيين آمر مساعد 
بالصرف ونائب عنه والقرار رقم 1310.12 الصادر في 10 ربيع األول 

1433 )3 فاراير 2012( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه .

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1435 )20 يونيو 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.

في) تا.9وت))صبدر) رقم) لننهي) علاحكوين) لاوطليا) لاتفبيا) اوزير) قرلر)
ممبعذ) آمر) بحويين) تاف)() يونيو) )))من)شوببن)وذتا) ف))

بباصرف)عنبلب)عله.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،
بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفمار   15(

والتكوين املنهي ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية ،
قرر ما يلي :

املادة األولى

املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدا  آمرا  املناهج  مدير  يعين 
إليه من لدن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي من ميزانية التسيير 

لقطاع التربية الوطنية - امليزانية العامة.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املناهج أو عاقه عائق ناب عنه رئيس قسم التعليم 
األصيل بمديرية املناهج بقطاع التربية الوطنية.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 
لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ  القرار رقم 1307.12 
الصادر في 10 ربيع األول 1433 )3 فاراير 2012( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف ونائب عنه .

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1435 )20 يونيو 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.
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في) تا.ف6ت))صبدر) رقم) لننهي) علاحكوين) لاوطليا) لاتفبيا) اوزير) قرلر)

ممبعذ) آمر) بحويين) تاف)() يونيو) )))من)شوببن)وذتا) ف))

بباصرف)عنبلب)عله.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 
الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفمار   15(

والتكوين املنهي ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف  مساعدا  آمرا  األطر  وتكوين  ال شرية  املوارد  مدير  يعين 
الوطنية  الوطنية  التربية  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات 
والتكوين املنهي من ميزانية التسيير لقطاع التربية الوطنية - امليزانية 

العامة.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املوارد ال شرية وتكوين األطر أو عاقه عائق ناب 
بمديرية  االبتدائي  التعليم  ملوظفي  املندمج  التدبير  قسم  رئيس  عنه 

املوارد ال شرية وتكوين األطر بقطاع التربية الوطنية.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 
بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 
لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1312.12 
الصادر في 10 ربيع األول 1433 )3 فاراير 2012( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف ونائب عنه .

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1435 )20 يونيو 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.

في) تا.ا6ت))صبدر) رقم) لننهي) علاحكوين) لاوطليا) لاتفبيا) اوزير) قرلر)

ممبعذ) آمر) بحويين) تاف)() يونيو) )))من)شوببن)وذتا) ف))

بباصرف)عنبلب)عله.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

 1421 4 شعبان  بتاريخ   2.00.644 رقم  باملرسوم  وال سيما  وتتميمه 

)فاتح نوفمار 2000( خصوصا الفصول 5 و 64 و 65 و 66 منه ؛

1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفمار   15(

والتكوين املنهي ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالصرف  مساعدا  آمرا  التكوين  استراتيجيات  قسم  رئيس  يعين 

لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية قسم استراتيجيات 

مسيرة  للدولة  مصلحة  واملعتار  الوطنية  التربية  بقطاع  التكوين 

بصورة مستقلة.

املادة الثانية

ناب  عائق  عاقه  أو  التكوين  استراتيجيات  قسم  رئيس  تغيب  إذا 

عنه رئيس مركز التكوينات وامللتقيات الوطنية التابع لنفس القسم.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 

لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1311.12 

الصادر في 10 ربيع األول 1433 )3 فاراير 2012( بتعيين آمر مساعد 

بالصرف ونائب عنه .

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1435 )20 يونيو 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.
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قرلر)اوزير)لاتفبيا)لاوطليا)علاحكوين)لننهي)رقم)تا.)6ت))صبدر)في))))من)شوببن)وذتا) ف))يونيو)تاف)()بحويين)آمرين)ممبعذين)بباصرف)

عنولب)عنهم

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

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

وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.829 الصادر في 11 من محرم 1435 )15 نوفمار 2013( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن 

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي من امليزانية العامة لقطاع التربية الوطنية :

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

نهن) للجهوي) لنركز) مذير) (-
كلتيم) علاحكوين) لاتفبيا)

-)لامتبر 
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-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

-)لاكبمب)لاوبم)الفس)لنركز.

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

النفقات منها.

 )2012 1433 )23 مارس  30 من ربيع اآلخر  في  1699.12 الصادر  القرار رقم  بالجريدة الرسمية وينسخ  القرار  - ينشر هذا  الثالثة.  املادة 

بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1435 )20 يونيو 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.
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ا)66 الجريدة الرسميةعدد 6287 - 5 ذو القعدة 1435 )فاتح س تمار 2014( 

قرلر)اوزير)لاتفبيا)لاوطليا)علاحكوين)لننهي)رقم)تا.ذ6ت))صبدر)في))))من)شوببن)وذتا) ف))يونيو)تاف)()بحويين)آمرين)ممبعذين)بباصرف)

عنولب)عنهم.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

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

وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.829 الصادر في 11 من محرم 1435 )15 نوفمار 2013( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة إليهم من لدن 

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي من امليزانية العامة لقطاع التربية الوطنية.
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ذ)66 الجريدة الرسميةعدد 6287 - 5 ذو القعدة 1435 )فاتح س تمار 2014( 
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و)66 الجريدة الرسميةعدد 6287 - 5 ذو القعدة 1435 )فاتح س تمار 2014( 
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66(7 الجريدة الرسميةعدد 6287 - 5 ذو القعدة 1435 )فاتح س تمار 2014( 

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

 )2012 1433 )15 مارس  22 من ربيع اآلخر  في  1463.12 الصادر  القرار رقم  بالجريدة الرسمية وينسخ  القرار  - ينشر هذا  الثالثة.  املادة 
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1435 )20 يونيو 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.
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عدد 6287 - 5 ذو القعدة 1435 )فاتح س تمار 2014( الجريدة الرسمية8)66  

في) تا.ت6ت))صبدر) رقم) لننهي) علاحكوين) لاوطليا) لاتفبيا) اوزير) قرلر)

ممبعذ) آمر) بحويين) تاف)() يونيو) )))من)شوببن)وذتا) ف))

بباصرف)عنبلب)عله.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1435 محرم  من   11 في  الصادر   2.13.829 رقم  املرسوم   وعلى 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفمار   15(

والتكوين املنهي ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين مدير إدارة منظومة اإلعالم آمرا مساعدا لصرف االعتمادات 

املفوضة إليه من لدن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي من ميزانية 

التسيير لقطاع التربية الوطنية - امليزانية العامة.

املادة الثانية

عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  اإلعالم  منظومة  إدارة  مدير  تغيب  إذا 

رئيس قسم مركز اإلعالميات بمديرية إدارة منظومة اإلعالم بقطاع 

التربية الوطنية.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تحدد 

بصرف  يقوم  التي  امليزانية  فقرات  أعاله  األولى  املادة  في  إليه  املشار 

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري 

لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي.

املادة الخامسة

 716.13 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 

آمرة  بتعيين   )2012 ديسمار   27(  1434 صفر  من   13 في  الصادر 

مساعدة بالصرف ونائب عنها.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1435 )20 يونيو 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.

في) تا.)وت))صبدر) رقم) علالوجيمتيك) علال ل) لاحجهيز) اوزير) قرلر)

ممبعذ) آمر) بحويين) تاف)() يونيو) 6))من)شوببن)وذتا) ت))

بباصرف)عنبلب)عله.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 ؛

1435 محرم  من   17 في  الصادر   2.13.828 رقم  املرسوم   وعلى 

والنقل  التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفمار   21(

واللوجيستيك ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف  مساعدا  آمرا  بآسفي  الجديد  امليناء  إعداد  مدير  يعين 

االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير إعداد امليناء الجديد بآسفي أو عاقه عائق ناب عنه 

رئيس إعداد التسيير اإلداري للصفقات واللوجيستيك.

املادة الثالثة

بالصرف  املساعد  اآلمر  إلى  املسند  االعتمادات  تفويض  في  تبين 

ونائبه املشار إليهما في املادتين األولى والثانية أعاله فقرات امليزانية التي 

يقومان بصرف النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي 

بآسفي.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1435 )24 يونيو 2014(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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79 شالجريدة الرسمية عدد 6268 - 28 شعبان 1435 )26 يونيو 2014( 

ةندةرس)ةةعل6 .-)ق لما)ةةث  2ي ت)ةةتأه6ل6ا)ومؤسم ت)ةةتك2ين)ةةتي)تحدث)وتلظم)به )ةألقم م)ةةتحضيروا.

ص در) رقم) 6. 697) ةننهي) وةةتك2ين) ةة2طل6ا) ةةترب6ا) ة2زير) مقرر)

وزير) مقرر) بتغ6ير) م ي) 26)() )ش6) ش  6  رجب) من) ش6) في)

 ةةترب6ا)ةة2طل6ا)وةةتعل6م)ةةع لي)وتك2ين)ةألطر)وةةشحث)ةةعلمي

رقم)ش8.2 62)ةةص در)في)ف تح)رب6ع)ةآلخر)2) 6 )62)م ي)ش22)) 

ةةتي) ةةتك2ين) ومؤسم ت) ةةتأه6ل6ا) ةةث  2ي ت) ق لما) بتحدود)

تحدث)وتلظم)به )ةألقم م)ةةتحضيروا)ةلمدةرس)ةةعل6 .

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي ،

بعد االطالع على مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين 

األطر والبحث العلمي رقم 1048.05 الصادر في فاتح ربيع اآلخر 1426 

)10 ماي 2005( بتحديد قائمة الثانويات التأهيلية ومؤسسات التكوين 

وقع  كما  العليا،  للمدارس  التحضيرية  األقسام  بها  وتنظم  تحدث  التي 

تغييره وتتميمه ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الوطنية  التربية  وزير  مقرر  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 1048.05 الصادر في 

فاتح ربيع اآلخر 1426 )10 ماي 2005( املشار إليه أعاله :

»املادة األولى. - تحدث وتنظم أقسام تحضيرية للمدارس العليا....... 

›ومؤسسات التكوين التالية :

»6)-)ب ةنمشا)ةلم2سمي8)ةةدرةس6ي8)2002-2003)و)2004-2003 :

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

»)6)-)ب ةنمشا)ةلم2سم)ةةدرة�سي)2015-2014 :

» - الثانوية التأهيلية : ر�ضى السالوي بأكادير ؛

» - الثانوية التأهيلية : محمد الخامس ببني مالل ؛

» - الثانوية التأهيلية : الخنساء بالدار البيضاء _ أنفا ؛

» - الثانوية التأهيلية : محمد الخامس بالدار البيضاء - الفداء ؛

» - الثانوية التأهيلية : موالي إدريس بفاس ؛

» - الثانوية التأهيلية : عمر بن الخطاب بمكناس ؛

» - الثانوية التأهيلية : موالي إسماعيل بمكناس ؛

» - الثانوية التأهيلية : عمر بن عبد العزيز بوجدة - أنجاد ؛

» - الثانوية التأهيلية : عمر الخيام بالرباط ؛

» - الثانوية التأهيلية : موالي يوسف بالرباط ؛

» - الثانوية التأهيلية : موالي عبد هللا بآسفي ؛

» - الثانوية التأهيلية : ابن طاهر بالرشيدية ؛

» - الثانوية التأهيلية : لسان الدين ابن الخطيب بالعيون ؛

» - الثانوية التأهيلية : املعمورة بالقنيطرة ؛

» - الثانوية التأهيلية : ابن عبدون بخريبكة ؛

» - الثانوية التأهيلية : ابن تيمية بمراكش ؛

» - الثانوية التأهيلية : عبد الكريم الخطابي بالناضور ؛

» - الثانوية التأهيلية : باب الصحراء بكلميم ؛

» - الثانوية التأهيلية : عقبة بن نافع بالداخلة ؛

» - الثانوية التأهيلية : سلمان الفار�ضي بسال ؛

» - الثانوية التقنية الرازي بالجديدة ؛

» - الثانوية التقنية باملحمدية ؛

» - الثانوية التأهيلية - الشريف اإلدري�ضي بتازة ؛

» - الثانوية التقنية بسطات ؛

» - الثانوية التأهيلية - موالي الحسن بطنجة - أصيال ؛

» - املدرسة امللكية البحرية بالدار البيضاء ؛

» - املدرسة امللكية الجوية بمراكش.«

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من رجب 1435 )15 ماي 2014(.

اإلمضاء : رشيد بن املختار بن عبد هللا.
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