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الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر
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نصوص عامة

اتفاقية بشأن إنشاء املنظمة الدولية للمساعدات املالحية البحرية.

ظهير شريف رقم 1.23.04 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023( 
بتنفيذ القانون رقم 75.21 املوافق بموجبه على االتفاقية بشأن إنشاء 
في  بباريس  املعتمدة  البحرية،  املالحية  للمساعدات  الدولية  املنظمة 
271085 يناير 2021 واملوقعة من طرف اململكة املغربية في 13 يوليو 2021.. 

مجلس أوروبا. - اتفاقية بشأن التالعب باملسابقات الرياضية.

ظهير شريف رقم 1.23.05 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023( 
بتنفيذ القانون رقم 78.21 املوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا 
في  بماكولين )سويسرا(  املعتمدة  الرياضية،  باملسابقات  التالعب  بشأن 
في  بستراسبورغ  املغربية  اململكة  طرف  من  واملوقعة   2014 سبتمبر   18
201085 سبتمبر 2021...................................................................................... 

االتحاد اإلفريقي :
اتفاق بشأن إحداث مقر االتحاد اإلفريقي للشباب باملغرب.	 

ظهير شريف رقم 1.23.06 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444  )13 يناير 2023( 
حكومة  بين  االتفاق  على  بموجبه  املوافق   88.21 رقم  القانون  بتنفيذ 
اململكة املغربية واالتحاد اإلفريقي للشباب بشأن إحداث مقر االتحاد 
 ............. 1086اإلفريقي للشباب باملغرب، املوقع بالرباط في 11 نوفمبر 2021.

االتفاقية األفريقية املشتركة عن إنشاء برنامج أفريقي لتعاون فني.	 

ظهير شريف رقم 1.23.10 صادر في 20 من جمادى اآلخرة  1444 )13 يناير 2023( 
األفريقية  االتفاقية  على  بموجبه  املوافق   24.22 رقم  القانون  بتنفيذ 
بكامباال  املعتمدة  فني،  لتعاون  أفريقي  برنامج  إنشاء  عن  املشتركة 
1086)أوغندا( في فاتح أغسطس 1975.............................................................. 

االتفاقية اإلقليمية املعدلة الخاصة باالعتراف بدراسات وشهادات 
التعليم العالي والدرجات العلمية وسائر املؤهالت األكاديمية 

في الدول األفريقية.
ظهير شريف رقم 1.23.09 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444  )13 يناير 2023( 
اإلقليمية  االتفاقية  على  بموجبه  املوافق   02.22 رقم  القانون  بتنفيذ 
املعدلة الخاصة باالعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته 
العلمية وسائر مؤهالته األكاديمية في الدول األفريقية، املعتمدة بأديس 
أبابا )إثيوبيا( في 12 ديسمبر 2014 واملوقعة من طرف اململكة املغربية 
1087في 15 نوفمبر 2019................................................................................. 
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اتفاقية الهاي املتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة األطفال 

وباقي أفراد األسرة.

ظهير شريف رقم 1.23.12 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023( 

بتنفيذ القانون رقم 26.22 املوافق بموجبه على اتفاقية الهاي املتعلقة 

املعتمدة  األسرة،  أفراد  وباقي  األطفال  لفائدة  بالخارج  النفقة  باستيفاء 

 ..................................................................... 1087بالهاي في 23 نوفمبر 2007.

اململكة املغربية ودولة إسرائيل :

اتفاق بشأن الخدمات الجوية.	 

ظهير شريف رقم 1.23.02 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023( 

بتنفيذ القانون رقم 74.21 املوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات 

املوقع  إسرائيل،  دولة  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  الجوية 

 ............................................................... 1088بالرباط في 11 أغسطس 2021.

اتفاق بشأن التعاون االقتصادي والتجاري.	 

ظهير شريف رقم 1.23.03 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023( 

التعاون  املوافق بموجبه على االتفاق بشأن   18.22 القانون رقم  بتنفيذ 

االقتصادي والتجاري بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة إسرائيل، 

 ............................................................ 1088املوقع بالرباط في 21 فبراير 2022.

اململكة املغربية وجمهورية التشاد :

اتفاق - إطار للتعاون في مجال اللوجيستيك.	 

ظهير شريف رقم 1.23.07 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023( 

اإلطار   - االتفاق  على  بموجبه  املوافق   100.21 رقم  القانون  بتنفيذ 

وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  اللوجيستيك  مجال  في  للتعاون 

1089جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر 2021.......................... 

اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور.	 

ظهير شريف رقم 1.23.08 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023( 

النقل  بشأن  االتفاق  على  بموجبه  املوافق   101.21 رقم  القانون  بتنفيذ 

اململكة  حكومة  بين  والعبور  والبضائع  للمسافرين  الطرق  عبر  الدولي 

 . 1089املغربية وحكومة جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر 2021.

اململكة املغربية وجمهورية القمر املتحدة :

اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع 	 

التهرب والغش الضريبيين.

ظهير شريف رقم 1.23.13 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023( 

حكومة  بين  االتفاقية  على  بموجبه  املوافق   31.22 رقم  القانون  بتنفيذ 

االزدواج  لتفادي  املتحدة  القمر  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة 

الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، 

1090املوقعة بالداخلة في 31 مارس 2022......................................................... 

اتفاق بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.	 

ظهير شريف رقم 1.23.14 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023( 

حكومة  بين  االتفاق  على  بموجبه  املوافق   32.22 رقم  القانون  بتنفيذ 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية القمر املتحدة بشأن التشجيع والحماية 

 ...................... 1090املتبادلة لالستثمارات، املوقع بالداخلة في 31 مارس 2022.

اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين اململكة املغربية وجمهورية 
الفلبين.

ظهير شريف رقم 1.23.11 صادر في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(  
بتنفيذ القانون رقم 25.22 املوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات 
املوقع  الفلبين،  املغربية وحكومة جمهورية  اململكة  بين حكومة  الجوية 
1091بالرباط في 17 مارس 2022....................................................................... 

حماية النباتات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 أغسطس   25(  1444 محرم  من   27 في  صادر   2279.22 رقم 
ومراقبتها  منها  والوقاية   Xylella fastidiosa بكتيريا  رصد  تدابير  بسن 
1091ومكافحتها................................................................................................. 

الصفقات العمومية.

 1444 صفر   10 في  صادر   2398.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
باملرسوم  امللحق   الجدول  وتعويض  بنسخ  يق�ضي   )2022 سبتمبر   7(
 )1999 مارس   22(  1419 الحجة  ذي   4 في  الصادر   2.98.984 رقم 
القائمين  املعنويين  أو  الطبيعيين  األشخاص  العتماد  نظام  بإحداث 
صفقات  بعض  إبرام  ألجل  املشاريع  على  واإلشراف  الدراسات  بأعمال 
1096الخدمات لحساب الدولة........................................................................ 

التسمية األصلية املراقبة :

»سواحل سبع عيون«.	 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2022 ديسمبر   16(  1444 األولى  جمادى  من   21 في  صادر   3477.22  رقم 
 ...................... 1099يتعلق بالتسمية األصلية املراقبة »سواحل سبع عيون«.

»مرتفعات مكناس«.	 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2022 ديسمبر   16(  1444 األولى  جمادى  من   21 في  صادر   3478.22  رقـم 
1100يتعلق بالتسمية األصلية املراقبة »مرتفعات مكناس«........................... 

مدونة الشغل.

والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  اإلقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 
 )2022 ديسمبر   30(  1444 اآلخرة  جمادى   6 في  صادر  رقم 2.23 
اآلالت  أو  األجهزة  على  عامة  دورية  مراقبة  إلنجاز  مؤهلة  هيئة  بتعيين 
1102وأصنافها.................................................................................................. 

نصوص خاصة

املائي العمومي  امللك  من  أرضية  قطع  إخراج   - فاس.   عمالة 
إلى امللك الخاص للدولة.

مرسوم رقم 2.22.971 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023( 
باإلخراج من امللك العمومي املائي إلى امللك الخاص للدولة لثالث قطع 
بامللك  متواجدتين  عموميتين  ساقيتين  متروك  من  متأصلة  أرضية 
الكائن   07/220017 عدد  العقاري  الرسم  ذي  »القدس«  املسمى 
1103بجماعة أوالد الطيب بعمالة فاس.......................................................... 

إقليم الخميسات. - نزع ملكية قطعة أرضية.

مرسوم رقم 2.22.1046 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023( 
الدواوير  لتزويد  خزان  وتجهيز  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 
ملكية  وبنزع  للشرب  الصالح  باملاء  وواملاس  الرماني  لدائرتي  التابعة 
 ..................... 1104القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم الخميسات.

صفحة صفحة
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إقليم خريبكة. - نزع ملكية قطعتين أرضيتين.

مرسوم رقم 2.22.1050 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023( 
اإلقليمية  الطريق  وتقوية  بتوسيع  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 
رقم 3507 بين ن.ك 000 + 0 و ن.ك 262 + 27  وبنزع ملكية القطعتين 
1107األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض بجماعة بني يخلف بإقليم خريبكة.... 

إقليم الناضور. - نزع ملكية قطعتين أرضيتين.

مرسوم رقم 2.22.1051 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023( 
مدينة  لحماية  كبايو  واد  بتهيئة  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 
الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  وبنزع  الفيضانات  من  الناضور 
1108لهذا الغرض بإقليم الناضور................................................................... 

تفويــض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

1444 اآلخرة  جمادى  من   11 في  صادر   3.1.23 رقم  الحكومة  لرئيس   قرار 
ربيع من   15 في  الصادر   3.85.21 رقم  القرار  بتغيير   )2023 يناير   4( 
 ............................... 1110األول 1443 )22 أكتوبر 2021( بتفويــض اإلمضاء.

1444 اآلخرة  جمادى  من   11 في  صادر   3.2.23 رقم  الحكومة  لرئيس   قرار 
في  الصادر   3.84.21 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2023 يناير   4(
 ........... 151110 من ربيع األول 1443 )22 أكتوبر 2021( بتفويــض اإلمضاء.

1444 اآلخرة  جمادى  من   11 في  صادر   3.3.23 رقم  الحكومة  لرئيس   قرار 

ربيع من   15 في  الصادر   3.83.21 رقم  القرار  بتغيير   )2023 يناير   4( 

 ............................... 1110األول 1443 )22 أكتوبر 2021( بتفويــض اإلمضاء.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقـم 45.23 

2022( بتفويض املصادقة  1444 )29 نوفمبر  4 جمادى األولى  في  صادر 

 ............................................................................................ 1111على الصفقات

1444 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   77.23 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير   قرار 

1121)27 ديسمبر 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات........ 

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 

 )2022 ديسمبر   28(  1444 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   84.23 رقم 

 1443 األول  ربيع  من   18 في  الصادر   3175.21 رقم  القرار  بتغيير 

1122)25 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء..................................................... 

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 

 )2022 ديسمبر   28(  1444 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   85.23 رقم 

 1443 األول  ربيع  من   18 في  الصادر   3177.21 رقم  القرار  بتغيير 

1122)25 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء..................................................... 

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 

 )2023 يناير   6(  1444 اآلخرة  جمادى  من   13 في  صادر   44.23 رقم 

 ........................................ 1123بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

إنشاء واستغالل مزارع لتربية األحياء البحرية.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 

والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية رقم 2832.22 

لشركة  بالترخيص   )2022 أكتوبر   27(  1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر 

»ARADE ECO AQUACULTURE Sarl» بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية 

األحياء البحرية تسمى »Arade Eco Aquaculture» وبنشر مستخرج من 

 .................................................................................. 1124االتفاقية املتعلقة بها.

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  والغابات 
 1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2833.22 رقم  بامليزانية 
 «HUÎTRES KALI OUALIDIA بالترخيص لشركة   )2022 أكتوبر   27(
 «Huîtres بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى Sarl«
Kali Oualidia«1126 وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.................. 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
بامليزانية  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير 
 )2022 أكتوبر   27(  1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2834.22 رقم 
 «ATLANTIC OCEAN FARMS MOROCCO Sarl بالترخيص لشركة
 «Atlantic بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى AU«
االتفاقية  من  مستخرج  وبنشر   Océan Farms Morocco Cintra«
1128املتعلقة بها............................................................................................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
بامليزانية  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير 
 )2022 أكتوبر   27(  1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2835.22 رقم 
بإنشاء   »TRANSIS AFRIQUE TRADERS Sarl « لشركة  بالترخيص 
 «Transis Afrique تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل 
 ........................... Traders«1131 وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
بامليزانية  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير 
أكتوبر2022(   27(  1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2836.22 رقم 
بإنشاء   »MOUNAYA SERVICE Sarl AU « لشركة  بالترخيص 
 « Mounaya Service« واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
1133وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها............................................. 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
بامليزانية  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير 
أكتوبر2022(   27(  1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2837.22 رقم 
 «THE SEAWEED COMPANY RED TURTLE TSC بالترخيص لشركة
 «The بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى RT Sarl«
 .... Seaweed Red Turtle«1135 وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

إقليم سيدي قاسم. - املصادقة على الئحة ذوي حقوق جماعة 
ساللية.

قرار لوزير الداخلية رقم 3180.22 صادر في 9 ربيع اآلخر 1444 )4 نوفمبر 2022( 
للجماعة الساللية ازهير  التابعين  باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق 
دائرة  داخل  أراضيها  والواقعة  قاسم  سيدي  بإقليم  الكائنة  اجنانات 
1137الري الغرب.............................................................................................. 

تقييد في عداد اآلثار :

اقع.	  مجموعة معالم ومو

 قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3529.22 صادر في 25 من جمادى
األولى 1444 )20 ديسمبر 2022( يق�ضي بتقييد مجموعة معالم ومواقع 
1141بإقليم الحسيمة في عداد اآلثار............................................................... 

الباب الرئي�سي للحي اإلداري اإلسباني وكنيسة سانتا ماريا دي كلورني.	 

 قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3530.22 صادر في 25 من جمادى
للحي  الرئي�ضي  الباب  بتقييد  يق�ضي   )2022 ديسمبر   20(  1444 األولى 
في  الداخلة  بمدينة  كلورني  دي  ماريا  سانتا  وكنيسة  اإلسباني  اإلداري 
1142عداد اآلثار............................................................................................... 

صفحة صفحة
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مواقع النقوش الصخرية.	 

 قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3531.22 صادر في 25 من جمادى 
النقوش  مواقع  بتقييد  يق�ضي   )2022 ديسمبر   20(  1444 األولى 
عداد  في  الذهب  وادي   - الداخلة  جهة  بوالية  املتواجدة  الصخرية 
 ....................................................................................................... 1142اآلثار.

املعادالت بين الشهادات.

في  صادر   3629.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة 
 ......................................................................................... 1143بين الشهادات.

في  صادر   3630.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة 
 ......................................................................................... 1143بين الشهادات.

في  صادر   3631.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة 
 ......................................................................................... 1144بين الشهادات.

في  صادر   3632.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة 
 ......................................................................................... 1144بين الشهادات.

في  صادر   3633.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة 
 ......................................................................................... 1144بين الشهادات.

في  صادر   3634.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة 
 ......................................................................................... 1145بين الشهادات.

في  صادر   3635.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة 
 ......................................................................................... 1145بين الشهادات.

في  صادر   3636.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة 
 ......................................................................................... 1146بين الشهادات.

في  صادر   3637.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة 
 ......................................................................................... 1146بين الشهادات.

عدا  ما  الرفع  أجهزة  اقبة  ملر هيئات  اعتماد  وتجديد  اعتماد 
املصاعد ورافعات األثقال.

والكفاءات والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير   قرار 
رقم 1.23 صادر في 6 جمادى اآلخرة 1444 )30 ديسمبر 2022( باعتماد 
املصاعد ورافعات  ما عدا  الرفع  أجهزة  ملراقبة  اعتماد هيئات  وتجديد 
 .................................................................................................... 1147األثقال.

الشرطة  ضابط  صفة  املخولين  امللكي  الدرك  رجال  تعيين 
القضائية.

 قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير العدل رقم 40.23 صادر في 16 من جمادى
اآلخرة 1444 )9 يناير 2023( بتعيين رجال الدرك امللكي املخولين صفة 
1149ضابط الشرطة القضائية....................................................................... 

إقليم العيون. - التخلي عن ملكية قطعتين أرضيتين.

جمادى من   24 في  صادر   3528.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير   مقرر 
واملاء  التجهيز  وزير  مقرر  بتغيير   )2022 ديسمبر   19(  1444 األولى 
بالتخلي   )2022 ماي   5(  1443 شوال   4 في  الصادر   1261.22 رقم 
املداري  الطريق  إلنجاز  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  عن 
العيون وبناء منشأة فنية على واد الساقية الحمراء من  الغربي ملدينة 
 ............. 1168ن.ك 000+0 إلى ن.ك 876+6 بجماعة العيون بإقليم العيون.

منح اعتماد جديد :

شركة »مصرف املغرب«.	 

1444 اآلخر  ربيع  من   27 في  صادر   119 رقم  املغرب  بنك  لوالي   مقرر 
املغرب«  »مصرف  لشركة  جديد  اعتماد  بمنح   )2022 نوفمبر   21(
1169بصفتها بنكا.............................................................................................. 

 	.«Crédit du Maroc Leasing et Factoring« شركة

 1444 األولــى  جمــادى   3 فــي  صــادر   120 رقــم  املغــرب  بنك  لــوالـــي  مقـــرر 
)28 نوفمبر 2022( بمنح اعتماد جديد لشركة مصرف املغرب لإليجار 
 »Crédit du Maroc Leasing et Factoring« الديون االئتماني وشراء 
 .............................................................................. 1169بصفتها شركة تمويل.

 	.«Crédit du Maroc International Banque Offshore« شركة

 1444 األولــى  جمــادى   3 فــي  صــادر   121 رقــم  املغــرب  بنك  لــوالــي  مقــرر 
)28 نوفمبر 2022( بمنح اعتماد جديد لشركة مصرف املغرب الدولي - 
 »Crédit du Maroc International Banque Offshore« حر  بنك 
1170بصفتها بنكا حرا....................................................................................... 

املحكمة الدستورية

 .................. 1171قرار رقم 206.23 م.إ صادر في 2 من رجب 1444 )24 يناير 2023(

نظام موظفي اإلدارات العامة

نصوص خاصة

إدارة الدفاع الوطني.

 )2023 1444 )24 يناير  2 رجب  3.04.23 صادر في  قرار لرئيس الحكومة رقم 
التغذية  عن  والتعويض  التغذية  عن  اليومية  املنحة  مقدار  بتغيير 
املتعلق  التغذية  عن  والتعويض  الجوية  املالحة  بتحمالت  املتعلق 
1173بالتحمالت البحرية.................................................................................. 

إعالنات وبالغات

1174وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج. - بالغ.... 

صفحة صفحة
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 1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.04 رقم  شريف  ظهير 

)13 يناير 2023( بتنفيذ القانون رقم 75.21 املوافق بموجبه 

للمساعدات  الدولية  املنظمة  إنشاء  بشأن  االتفاقية  على 

املالحية البحرية، املعتمدة بباريس في 27 يناير 2021 واملوقعة 

من طرف اململكة املغربية في 13 يوليو 2021.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

إنشاء  بشأن  االتفاقية  على  بموجبه  املوافق   75.21 رقم  القانون 

في  بباريس  املعتمدة  البحرية،  املالحية  للمساعدات  الدولية  املنظمة 

27 يناير 2021 واملوقعة من طرف اململكة املغربية في 13 يوليو 2021، 

كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
 قانون رقم 75.21

يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن إنشاء املنظمة الدولية 
 للمساعدات املالحية البحرية، املعتمدة بباريس

 في 27 يناير 2021 واملوقعة من طرف اململكة املغربية
في 13 يوليو 2021

مادة فريدة

للمساعدات  الدولية  املنظمة  إنشاء  بشأن  االتفاقية  على  يوافق 

من  واملوقعة  27 يناير 2021  في  بباريس  املعتمدة  البحرية،  املالحية 

طرف اململكة املغربية في 13 يوليو 2021.

 1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.05 رقم  شريف  ظهير 

بموجبه املوافق   78.21 رقم  القانون  بتنفيذ   )2023 يناير   13( 

على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التالعب باملسابقات الرياضية، 

املعتمدة بماكولين )سويسرا( في 18 سبتمبر 2014 واملوقعة من 

طرف اململكة املغربية بستراسبورغ في 20 سبتمبر 2021.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون 

رقم 78.21 املوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التالعب 

 باملسابقات الرياضية، املعتمدة بماكولين )سويسرا( في 18 سبتمبر 2014

واملوقعة من طرف اململكة املغربية بستراسبورغ في 20 سبتمبر 2021، 

كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
 قانون رقم 78.21

افق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التالعب  يو

 باملسابقات الرياضية، املعتمدة بماكولين )سويسرا(

في 18 سبتمبر 2014 واملوقعة من طرف اململكة املغربية بستراسبورغ 

في 20 سبتمبر 2021

مادة فريدة

باملسابقات  التالعب  بشأن  أوروبا  مجلس  اتفاقية  على  يوافق 

الرياضية، املعتمدة بماكولين )سويسرا( في 18 سبتمبر 2014 واملوقعة 

من طرف اململكة املغربية بستراسبورغ في 20 سبتمبر 2021.

نصوص عامة
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 1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.06 رقم  شريف   ظهير 

)13 يناير 2023( بتنفيذ القانون رقم 88.21 املوافق بموجبه 

اإلفريقي  واالتحاد  املغربية  اململكة  حكومة  بين  االتفاق  على 

للشباب بشأن إحداث مقر االتحاد اإلفريقي للشباب باملغرب، 

املوقع بالرباط في 11 نوفمبر 2021.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم 88.21  املوافق بموجبه على االتفاق بين حكومة اململكة 

االتحاد  مقر  إحداث  بشأن  للشباب  اإلفريقي  واالتحاد  املغربية 

2021، كما  11 نوفمبر  اإلفريقي للشباب باملغرب، املوقع بالرباط في 

وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
 قانون رقم 88.21 

افق بموجبه على االتفاق بين حكومة اململكة املغربية  يو

 واالتحاد اإلفريقي للشباب بشأن إحداث

 مقر االتحاد اإلفريقي للشباب باملغرب،

املوقع بالرباط في 11 نوفمبر 2021

مادة فريدة

يوافق على االتفاق بين حكومة اململكة املغربية واالتحاد اإلفريقي 

للشباب بشأن إحداث مقر االتحاد اإلفريقي للشباب باملغرب، املوقع 

بالرباط في 11 نوفمبر 2021.

 1444 اآلخرة   جمادى  من   20 في  صادر   1.23.10 رقم  شريف  ظهير 

بموجبه املوافق   24.22 رقم  القانون  بتنفيذ   )2023 يناير   13( 

أفريقي  برنامج  إنشاء  عن  املشتركة  األفريقية  االتفاقية  على 

لتعاون فني، املعتمدة بكامباال )أوغندا( في فاتح أغسطس 1975.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم 24.22 املوافق بموجبه على االتفاقية األفريقية املشتركة 

)أوغندا(  بكامباال  املعتمدة  فني،  لتعاون  أفريقي  برنامج  إنشاء  عن 

ومجلس  النواب  مجلس  عليه  وافق  كما   ،1975 أغسطس  فاتح  في  

املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
قانون رقم 24.22 

افق بموجبه على االتفاقية األفريقية  يو
املشتركة عن إنشاء برنامج أفريقي لتعاون فني،

املعتمدة بكامباال )أوغندا( في  فاتح أغسطس 1975

مادة فريدة

إنشاء برنامج  يوافق  على االتفاقية األفريقية  املشتركة عن 

أفريقي لتعاون فني، املعتمدة بكامباال )أوغندا( في  فاتح أغسطس 

1975، مع مراعاة اإلعالن التفسيري الذي قدمته اململكة املغربية 

في شأنها.
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  1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.09 رقم  شريف  ظهير 
02.22 املوافق بموجبه  بتنفيذ القانون رقم   )2023 )13 يناير 
على االتفاقية اإلقليمية املعدلة الخاصة باالعتراف بدراسات 
مؤهالته  وسائر  العلمية  ودرجاته  وشهاداته  العالي  التعليم 
األكاديمية في الدول األفريقية، املعتمدة بأديس أبابا )إثيوبيا( 
في  املغربية  اململكة  طرف  من  واملوقعة   2014 ديسمبر   12 في 

15 نوفمبر 2019.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
املعدلة  اإلقليمية  االتفاقية  على  بموجبه  املوافق   02.22 رقم  القانون 
الخاصة باالعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية 
أبابا  بأديس  املعتمدة  األفريقية،  الدول  في  األكاديمية  مؤهالته  وسائر 
في  املغربية  اململكة  طرف  من  واملوقعة   2014 ديسمبر   12 في  )إثيوبيا( 

15 نوفمبر 2019، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
قانون رقم 02.22 

افق بموجبه على االتفاقية اإلقليمية املعدلة الخاصة  يو

 باالعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية

 وسائر مؤهالته األكاديمية  في الدول األفريقية، املعتمدة

 بأديس أبابا )إثيوبيا( في 12 ديسمبر 2014

 واملوقعة من طرف اململكة املغربية

في 15 نوفمبر 2019

مادة فريدة

يوافق على االتفاقية اإلقليمية املعدلة الخاصة باالعتراف بدراسات 
التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية وسائر مؤهالته األكاديمية 
في الدول األفريقية، املعتمدة بأديس أبابا )إثيوبيا( في 12 ديسمبر 2014 

واملوقعة من طرف اململكة املغربية في 15 نوفمبر 2019.

 1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.12 رقم  شريف  ظهير 

)13 يناير 2023( بتنفيذ القانون رقم 26.22 املوافق بموجبه 

بالخارج  النفقة  باستيفاء  املتعلقة  الهاي  اتفاقية  على 

في  بالهاي  املعتمدة  األسرة،  أفراد  وباقي  األطفال  لفائدة 

23 نوفمبر 2007.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

املتعلقة  الهاي  اتفاقية  على  بموجبه  املوافق   26.22 رقم  القانون 

باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة األطفال وباقي أفراد األسرة، املعتمدة 

2007، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس  بالهاي في 23 نوفمبر 

املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
 قانون رقم 26.22

 يوافق بموجبه على اتفاقية الهاي املتعلقة

 باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة األطفال

 وباقي أفراد األسرة، املعتمدة بالهاي

في 23 نوفمبر 2007

مادة فريدة

يوافق على اتفاقية الهاي املتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة 

األطفال وباقي أفراد األسرة، املعتمدة بالهاي في 23 نوفمبر 2007، مع 

مراعاة التصريحات الثالث والتحفظ التي قدمتها اململكة املغربية في 

شأنها.
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 1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.02 رقم  شريف  ظهير 

بموجبه املوافق   74.21 رقم  القانون  بتنفيذ   )2023 يناير   13( 

على االتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة دولة إسرائيل، املوقع بالرباط في 11 أغسطس 2021.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم 74.21 املوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية 

 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة إسرائيل، املوقع بالرباط

ومجلس  النواب  مجلس  عليه  وافق  كما   ،2021 أغسطس   11 في 

املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *

 قانون رقم 74.21

افق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية  يو

 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة إسرائيل،

املوقع بالرباط في 11 أغسطس 2021

مادة فريدة

حكومـــة  بيـــن  الجوية  الخــدمات  بشــــأن  االتفاق  على  يوافق 

في  بالرباط  املوقع  إسرائيل،  دولة  وحكـــومة  املغـــربية  اململكـة 

11 أغسطس 2021.

     1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.03 رقم  شريف   ظهير 

)13 يناير 2023( بتنفيذ القانون رقم 18.22 املوافق بموجبه 

على االتفاق بشأن التعاون االقتصادي والتجاري بين حكومة 

في بالرباط  املوقع  إسرائيل،  دولة  وحكومة  املغربية   اململكة 

21 فبراير 2022.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

التعاون  بشأن  االتفاق  على  بموجبه  املوافق   18.22 رقم  القانون 

دولة  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  والتجاري  االقتصادي 

إسرائيل، املوقع بالرباط في 21 فبراير 2022، كما وافق عليه مجلس 

النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
قانون رقم 18.22 

افق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون االقتصادي والتجاري  يو

 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة إسرائيل،

املوقع بالرباط في 21 فبراير 2022

مادة فريدة

 يوافق على االتفاق بشأن التعاون االقتصادي والتجاري بين حكومة

في  بالرباط  املوقع  إسرائيل،  دولة  وحكومة  املغربية  اململكة 

21 فبراير 2022.
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 1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.07 رقم  شريف  ظهير 

)13 يناير 2023( بتنفيذ القانون رقم 100.21 املوافق بموجبه 

بين  اللوجيستيك  مجال  في  للتعاون  اإلطار   - االتفاق  على 

املوقع  التشاد،  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة 

بالرباط في 10 ديسمبر 2021.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

للتعاون  - اإلطار  100.21 املوافق بموجبه على االتفاق  القانون رقم 

في مجال اللوجيستيك بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر 2021، كما وافق عليه مجلس 

النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
قانون رقم 100.21

افق بموجبه على االتفاق - اإلطار للتعاون  يو

 في مجال اللوجيستيك بين حكومة اململكة املغربية

وحكومة جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر 2021

مادة فريدة

بين  اللوجيستيك  مجال  في  للتعاون  اإلطار    - االتفاق  على  يوافق 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 

10 ديسمبر 2021.

 1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.08 رقم  شريف  ظهير 

)13 يناير 2023( بتنفيذ القانون رقم 101.21 املوافق بموجبه 

للمسافرين  الطرق  عبر  الدولي  النقل  بشأن  االتفاق  على 

وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  والعبور  والبضائع 

جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر 2021.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

الثانية  )الفقرة    55 و   50 و   42 الفصول   الدستور وال سيما  بناء على 

منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم 101.21 املوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي 

عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر 2021، كما 

وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
قانون رقم 101.21

افق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق  يو

للمسافرين والبضائع والعبور بين حكومة اململكة املغربية

 وحكومة جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر 2021

مادة فريدة

للمسافرين  الطرق  عبر  الدولي  النقل  بشأن  االتفاق  على  يوافق 

جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  والعبور  والبضائع 

التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر 2021.
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 1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.13 رقم  شريف  ظهير 
)13 يناير 2023( بتنفيذ القانون رقم 31.22 املوافق بموجبه 
على االتفاقية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 
القمر املتحدة لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب 
على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، املوقعة بالداخلة 

في 31 مارس 2022.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القانون رقم 31.22 املوافق بموجبه على االتفاقية بين حكومة اململكة 
املغربية وحكومة جمهورية القمر املتحدة لتفادي االزدواج الضريبي 
الضريبيين،  والغش  التهرب  ومنع  الدخل  على  الضرائب  ميدان  في 
املوقعة بالداخلة في 31 مارس 2022، كما وافق عليه مجلس النواب 

ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *

قانون رقم 31.22

 يوافق بموجبه على االتفاقية بين حكومة اململكة املغربية
 وحكومة جمهورية القمر املتحدة لتفادي االزدواج

 الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب
 والغش الضريبيين، املوقعة بالداخلة

في 31 مارس 2022

مادة فريدة

وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  االتفاقية  على  يوافق 
جمهورية القمر املتحدة لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب 
في  بالداخلة  املوقعة  الضريبيين،  والغش  التهرب  ومنع  الدخل  على 

31 مارس 2022.

 1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.14 رقم  شريف  ظهير 

 )13 يناير 2023( بتنفيذ القانون رقم 32.22 املوافق بموجبه

جمهورية وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  االتفاق   على 

 القمر املتحدة بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات،

املوقع بالداخلة في 31 مارس 2022.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم 32.22 املوافق بموجبه على االتفاق بين حكومة اململكة 

والحماية  التشجيع  بشأن  املتحدة  القمر  جمهورية  وحكومة  املغربية 

املتبادلة لالستثمارات، املوقع بالداخلة في 31 مارس 2022، كما وافق 

عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
قانون رقم 32.22

افق بموجبه على االتفاق بين حكومة اململكة املغربية  يو
 وحكومة جمهورية القمر املتحدة بشأن التشجيع
 والحماية املتبادلة لالستثمارات، املوقع بالداخلة

في 31 مارس 2022

مادة فريدة

يوافق على االتفاق بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

القمر املتحدة بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات، املوقع 

بالداخلة في 31 مارس 2022.
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 1444 اآلخرة  جمادى  من   20 في  صادر   1.23.11 رقم  شريف  ظهير 

افق بموجبه  25.22 املو 2023( بتنفيذ القانون رقم  )13 يناير 

على االتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية الفلبين، املوقع بالرباط في 17 مارس 2022.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

الخدمات  بشأن  االتفاق  على  بموجبه  املوافق   25.22 رقم  القانون 

الجوية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الفلبين، املوقع 

بالرباط في 17 مارس 2022، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس 

املستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى اآلخرة 1444 )13 يناير 2023(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *

قانون رقم 25.22 

افق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية  يو

 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الفلبين،

املوقع بالرباط في 17 مارس 2022

مادة فريدة

اململكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات  بشأن  االتفاق  على  يوافق 

املغربية وحكومة جمهورية الفلبين، املوقع بالرباط في 17 مارس 2022.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

رقم 2279.22 صادر في 27 من محرم 1444 )25 أغسطس 2022( 

منها  والوقاية   Xylella fastidiosa بكتيريا  رصد  تدابير  بسن 

ومراقبتها ومكافحتها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  النباتات  بحماية  املتعلق   76.17 رقم  القانون  على  بناء 

1442 الحجة  ذي   3 بتاريخ   1.21.66 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)14 يوليو 2021(، والسيما املادتين 6 و28 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، والسيما 

املادة 2 منه ؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.22.243 الصادر في 21 من ذي الحجة 1443 

املتعلق   76.17 رقم  القانون  أحكام  بعض  بتطبيق   )2022 يوليو   21(

بحماية النباتات، والسيما املواد 4 و6 و7 و8 و10 و11 منه ؛

واعتبارا ملقتضيات االتفاقية الدولية لحماية النباتات املبرمة بروما 

يوم 6 ديسمبر 1951 الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.73.439 

بتاريخ 14 من ذي الحجة 1393 )8 يناير 1974(،

قرر ما يلي :

الباب األول

مقتضيات عامة

املادة األولى

 ،2.22.243 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  ملقتضيات  تطبيقا 

 يحدد هذا القرار كيفيات تنفيذ تدابير رصد اآلفة الحجرية املسماة

في  واملبينة  ومكافحتها  ومراقبتها  منها  والوقاية   »Xylella fastidiosa«

امللحق رقم II بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

1438 القعدة  ذي  من   15 في  الصادر   593.17 رقم  والغابات   واملياه 

واملنتجات  للنباتات  الصحي  بالتفتيش  املتعلق   )2017 أغسطس   8(

النباتية وغيرها من األشياء عند االستيراد، كما تم تغييره وتتميمه.
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ال تطبق مقتضيات هذا القرار على البذور وعلى املنتجات النباتية 

املوجهة لالستهالك البشري أو الحيواني.

الباب الثاني

تدابير الصحة النباتية عند االستيراد

املادة 2

وحدها النباتات واملنتجات النباتية املتأتية من بلدان منشأ خالية 

من بكتيريا Xylella fastidiosa يمكن استيرادها إلى املغرب. 

أجل  من  النباتية،  واملنتجات  النباتات  هذه  تستوفي  أن  يجب 

استيرادها، الشروط التالية :

1 - أن تتأتى من بلد سبق أن وافى، كتابة، املكتب الوطني للسالمة 

الصحية للمنتجات الغذائية :

في  موجودة  غير   Xylella fastidiosa بكتيريا  أن  يبين  بتصريح   -

أراضيها ؛

قبل  من  ومراقبتها  تسجيلها  يتم  التي  اإلنتاج  مواقع  بقائمة   -

السلطة املختصة بهذا البلد قصد تصدير النباتات واملنتجات 

النباتية املذكورة إلى املغرب ؛

 2 - أن تخضع لتفتيش الصحة النباتية املنصوص عليه في املادة 6

الحدودي  املركز  عند   2.22.243 الذكر رقم  السالف  املرسوم  من 

إليهما  املشار  املادية  واملراقبة  الوثائق  مراقبة  يشمل  الذي  املعني، 

خلو  من  التأكد  قصد  وذلك  املذكور؛  املرسوم  من  و8   7 املادتين  في 

 .Xylella fastidiosa بكتيريا  املذكورة من  النباتية  النباتات واملنتجات 

إجراء  النباتية  الصحة  تفتيش  يشمل  أن  االقتضاء،  عند  ويمكن، 

تحاليل مخبرية على النباتات واملنتجات النباتية املذكورة.

3 - أن تتوفر على شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية 

من   11 أو   10 املادة  في  الحالة،  حسب  إليها،  املشار  التصدير  إلعادة 

واملنتجات  النباتات  ترافق   ،2.22.243 رقم  الذكر  السالف  املرسوم 

اإلضافي‹‹ »اإلقرار  خالل  من  تبين  والتي  اإلرسالية  موضوع   النباتية 

ما يلي :

- أن بلد املنشأ خال من بكتيريا Xylella fastidiosa ؛

إنتاج  النباتية قد تم إنتاجها داخل موقع  النباتات واملنتجات  - أن 

يتم تسجيله ومراقبته من قبل السلطة املختصة بالبلد املنشأ، مع 

بيان تسمية موقع اإلنتاج ومكانه.

املادة 3

الغرس  نباتات  استيراد  يمكن  أعاله،   2 املادة  ملقتضيات  خالفا 

ببكتيريا  مصاب  منشأ  بلد  من  املتأتية  املثمرة  لألنواع  املخصصة 

Xylella fastidiosa، نحو املغرب في حالة استيفاء كل الشروط األتية :

1 - أن تخبر السلطة املختصة ببلد املنشأ، كتابة، املكتب الوطني 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يلي :  

 Xylella بكتيريا  من  الخالية  ألراضيها  التابعة  املناطق  قائمة  أ( 

لتدابير الصحة  الدولي  املعيار  fastidiosa تعد وفق مقتضيات 

املناطق الخالية من  4 »متطلبات إعداد  )NIMP( رقم  النباتية 

اآلفات« من االتفاقية الدولية لحماية النباتات، و ؛

قبل  من  ومراقبتها  تسجيلها  يتم  التي  اإلنتاج  مواقع  قائمة  ب( 

السلطة املختصة بهذا البلد قصد تصدير النباتات واملنتجات 

النباتية إلى املغرب.

أعاله  ب(  البند  في  إليها  املشار  املناطق  من  النباتات  تتأتى  أن   -  2

للسالمة  الوطني  املكتب  طرف  من  املحدد  املحيط  في  واملتواجدة 

إليها  املشار  القائمة  االعتبار  بعين  أخذا  الغذائية  للمنتجات  الصحية 

في البند أ( أعاله ؛

3 - أن تبين في اإلقرار اإلضافي لشهادة الصحة النباتية أو شهادة 

 الصحة النباتية إلعادة التصدير املشار إليها، حسب الحالة، في املادة 10

بالنباتات  املرفق   2.22.243 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   11 أو 

موضوع اإلرسالية، أن هذه النباتات : 

في إليها  املشار  القائمة  في  مدرج  إنتاج  موقع  في  إنتاجها  تم   - 

البند ب( أعاله ويوجد في املحيط املحدد طبقا للبند 2( أعاله، 

مع اإلشارة إلى تسمية موقع اإلنتاج ومكانه ؛    

واسع  النباتات  حماية  منتجات  من  بمنتج  معالجتها  تمت  قد   -

النطاق قبل إرسالها إلى املغرب ووضعها في منأى عن كل مصدر 

للتلوث ببكتيريا Xylella fastidiosa ؛

- أن تكون خالية من بكتيريا Xylella fastidiosa حسب التحاليل 

بلد  في  املختصة  السلطة  قبل  من  به  معترف  في مختبر  املنجزة 

بالنسبة  املذكورة،  السلطة  تنجزه  عينات  أخذ  عقب  املنشأ، 

للبكتيريا  العائلة  املثمرة  لألنواع  املخصصة  الغرس  لنباتات 

املذكورة ؛
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 4 - أن تخضع لتفتيش الصحة النباتية املنصوص عليه في املادة 6

الحدودي  املركز  عند   2.22.243 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من 

االقتضاء،  وعند  املادية،  واملراقبة  الوثائق  مراقبة  يشمل  املعني، 

إجراء تحاليل في املختبر ؛ 

5 - التحاليل املخبرية، بالنسبة لنباتات الغرس املخصصة لألنواع 

.Xylella fastidiosa املثمرة العائلة لبكتيريا

إرساليات  إرفاق  يجب  أعاله،  إليها  املشار  الشروط  على  عالوة 

 Xylella لبكتيريا العائلة  املثمرة  لألنواع  املخصصة  الغرس  نباتات 

fastidiosa، بورقة تحليل يسلمها مختبر معترف به من قبل السلطة 

.Xylella fastidiosa املختصة لبلد املنشأ تشهد بخلوها من بكتيريا

املادة 4

في  الغذائية،  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  يمكن 

حالة حدوث تغيير في الوضعية الصحية للنباتات أو املنتجات النباتية 

أو في الوضعية الصحية النباتية للبلد املنشأ، اتخاذ كل تدابير الصحة 

Xylella fastidiosa بكتيريا  دخول  تفادي  قصد  املالئمة،   النباتية 

إلى التراب الوطني.

الباب الثالث

 رصد بكتيريا Xylella fastidiosa والوقاية منها

ومراقبتها ومكافحتها

الفرع األول

رصد الصحة النباتية للنباتات

املادة 5

في إطار رصد اآلفات والوقاية منها ومراقبتها ومكافحتها املنصوص 

تقوم   ،76.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من   6 املادة  في  عليه 

املصالح املختصة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

إصابتها  املحتمل  النباتية  واملنتجات  النباتات  برصد  املكلفة  الغذائية 

ببكتيريا Xylella fastidiosa على النحو اآلتي :

1 - تتبع الصحة النباتية للنباتات واملنتجات النباتية املستوردة في 

األماكن املوجهة إليها ؛ 

املجردة،  بالعين  املذكورة  النباتية  واملنتجات  النباتات  فحص   -  2

ال سيما على مستوى املشاتل واالستغالليات الفالحية ؛

3 - أخذ العينات وتحليلها في املختبر.

الفرع الثاني

 التدابير املتخذة في حالة االشتباه في وجود

Xylella fastidiosa بكتيريا

املادة 6

الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  التابعة  املعنية  املصلحة  تقوم 

للمنتجات الغذائية املكلفة بحماية النباتات، عقب التوصل بالتصريح 

املشار إليه في املادة األولى من املرسوم السالف الذكر رقم 2.22.243، 

النباتية  املنتجات  أو  النباتات  توجد  حيث  األماكن  أو  املكان  بزيارة 

املشتبه في إصابتها، قصد :

- القيام بفحص النباتات أو املنتجات النباتية بالعين املجردة ؛

- أخذ العينات الضرورية إلجراء التحاليل في املختبر؛

- القيام ببحث قصد جمع املعلومات املفيدة املتعلقة بالنباتات أو املنتجات 

النباتية.

الفرع الثالث

 التدابير املتخذة في حالة تأكيد وجود

Xylella fastidiosa بكتيريا

املادة 7

تخبر،  أن  يجب   ،Xylella fastidiosa بكتيريا  وجود  تأكد  حالة  في 

للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  التابعة  املصلحة  فورا، 

وجود  تأكد  حيث  املكان  لها  التابع  النباتات  بحماية  املكلفة  الغذائية 

بكتيريا  Xylella fastidiosa، املدير الجهوي للمكتب الوطني للسالمة 

الصحية للمنتجات الغذائية. 
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يتم إعالن املنطقة حيث توجد النباتات واملنتجات النباتية املصابة 

»منطقة حجر« بموجب مقرر للمدير العام للمكتب الوطني للسالمة 

الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.  

القانون  من   31 املادة  في  عليها  املنصوص  الحجر  منطقة  تتضمن 

السالف الذكر رقم 76.17 :

- املنطقة املصابة أو البؤرة يبلغ شعاعها مائة )100( متر حول املكان 

حيث تأكد وجود بكتيريا  Xylella fastidiosa ؛

- منطقة عازلة تحيط باملنطقة املصابة ال يقل شعاعها عن عشر 

)10( كيلومترات.

املحددتين  العازلة  واملنطقة  املصابة  املنطقة  إلى  التشوير  يتم 

بلوحات تشوير توضع على مداخلها وعلى الطرق املؤدية إليها.

املادة 8

تطبق، داخل املنطقة املصابة أو البؤرة، التدابير اآلتية واملنصوص 

عليها في املادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 :

- معالجة النباتات أو املنتجات النباتية ضد الحشرات الناقلة بمنتج 

من منتجات حماية النباتات واسع النطاق ؛

النباتية  واألنواع  املصابة  النباتية  واملنتجات  النباتات  اقتالع   -

أو في  املكان  في عين  تتم عملية اإلتالف  للبكتيريا وإتالفها.  العائلة 

قصد  املصابة  املنطقة  داخل  الغرض  لهذا  يحدد  قريب  مكان 

تفادي انتشار البكتيريا ؛

تأوي  قد  التي  واملعدات  النقل  وسائل  جميع  وتطهير  تنظيف   -

حشرات ناقلة للبكتيريا كمعدات القطع والتقليم واالقتالع تحت 

الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  التابعة  املصلحة  إشراف 

للمنتجات الغذائية املكلفة بحماية النباتات السالفة الذكر؛

املصابة  املنطقة  إلى  النباتية  واملنتجات  النباتات  دخول  منع   -

املكلفة  للمصلحة  الضرورة،  عند  يمكن،  أنه،  غير  منها.  وخروجها 

من  طلب  على  بناء  ترخص،  أن  الذكر،  السالفة  النباتات  بحماية 

مالك النباتات أو املنتجات النباتية املذكورة أو من يمثله، بدخول 

هذه النباتات أو املنتجات النباتية أو خروجها من املنطقة املصابة 

بموجب جواز مرور  يعد وفق النموذج املحدد في امللحق بهذا القرار ؛

- منع غرس النباتات العائلة لبكتيريا Xylella fastidiosa ؛

- التواصل والتحسيس في شأن التدابير املتخذة.

عالوة على ذلك، يجب إجراء بحث يرمي إلى تحديد مصدر اإلصابة 
ببكتيريا Xylella fastidiosa وتحديد البؤر األخرى املحتملة.

املادة 9 

تطبق، داخل املنطقة العازلة، التدابير اآلتية واملنصوص عليها في 
املادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 :

- معالجة النباتات أو املنتجات النباتية ضد الحشرات الناقلة بمنتج 
من منتجات حماية النباتات واسع النطاق ؛

- منع دخول النباتات واملنتجات النباتية إلى املنطقة العازلة وخروجها 
بحماية  املكلفة  للمصلحة  الضرورة،  عند  يمكن،  أنه،  غير  منها. 
مالك  من  طلب  على  بناء  ترخص،  أن  الذكر،  السالفة  النباتات 
أو من يمثله، بدخول هذه  النباتية املذكورة  املنتجات  أو  النباتات 
النباتات أو املنتجات النباتية أو خروجها من املنطقة العازلة بموجب 

جواز مرور يعد وفق النموذج املحدد في امللحق بهذا القرار ؛

بالعين  تفتيشها  خالل  من  النباتية  واملنتجات  النباتات  رصد   -
إصابات  عن  الكشف  قصد  مخبرية  تحاليل  وإجراء  املجردة 

محتملة ببكتيريا Xylella fastidiosa ؛

- التواصل والتحسيس في شأن التدابير املتخذة.

املادة 10

أعاله،  و9  و8   7 املواد  في  عليها  املنصوص  بالتدابير  العمل  ينتهي 
الوطني  للمكتب  العام  للمدير  مقرر  بموجب  التصريح،  يتم  عندما 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا 
بكتيريا  من  خالية  »منطقة  أصبحت  املصابة  املنطقة  بأن  الغرض، 

.«Xylella fastidiosa

املادة 11

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية.

غير أن املقتضيات املتعلقة بتدابير الصحة النباتية عند االستيراد 
تدخل حيز التنفيذ ستة )6( أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار.

املادة 12

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1444 )25 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *
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 ملحق
 1444من محرم  27صادر في ال 2279.22قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم ب

 والوقاية  منها ومراقبتها ومكافحتها  Xylella fastidiosaتدابير رصد بكتيريا( بسن 2022أغسطس  25)
******* 

 نموذج جواز مرور النباتات واملنتجات النباتية املتأتية من مناطق الحجر
       Xylella fastidiosaببكتيريا املتعلقة 

 
 

Office National de Sécurité sanitaire des produits 
alimentaires 

Service de la Protection des Végétaux de ……...... 

  لغذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطني المكتب
 

 ل.................. النباتات حماية مصلحة
 

LAISSEZ-PASSER 
Valable pour le transport des végétaux et 

produits végétaux issus des zones de 
quarantaine de la bactérie Xylella fastidiosa 

 
(Articles 8 et 9 de l’arrêté n°2279-22 du 27 

moharrem 1444 (25 août 2022)) 
 

N°…..…….. 

 
 المرور جواز

حجر ال مناطق المتأتية من النباتيةلنقل النباتات والمنتجات  صالح
 Xylella fastidiosaبكتيريا  الصحي ل

 
 27الصادر بتاريخ  2279.22رقم  من القرار 9و 8)المادتين 

  ((2022غشت  25) 1444من محرم 

Végétaux  
                     Produits végétaux 
                     Autres 

 اتنباتال   
 منتجات نباتية          
 مواد أخرى        

Les végétaux et les produits végétaux qui font l’objet de 
l’expédition détaillée ci-dessous en  

provenance de (1) :…………………………………… 
Située à (2) : ………………………………………….. 
Destinés à (3) : ……………………………………….. 

ont été soumis au contrôle phytosanitaire et sont 
autorisés à circuler. 

Date de l’expédition : ………………………………… 
  Moyen de transport et matricule : …………………. 

 

  أسفله بياناته المفصلة االرسال موضوع إن النباتات والمنتجات النباتية
 

 :..........................................................( 1) من  والمتأتية
 ( :...................................2) ب الواقع 
 ( :.............................3إلى ) والموجهة 
 .بالمرور لها وسمح النباتية الصحة لمراقبة خضعت قد 
 
 ............................................ اإلرسال: تاريخ 

 .تسجيلها: ............................... ورقم النقل وسيلة

Quantité de végétaux ou de 
produits végétaux 

(Nombre, poids, …) 

Espèces  األنواع 
 

، عدد) المنتجات النباتية وأ النباتاتكمية 
 وزن،...(

 
 

   

 
Nom et signature du propriétaire ou son représentant 

 اسم المالك أو من يمثله وتوقيعه
Date                                                                       التاريخ 
 
 
  

Police phytosanitaire 
Nom et signature de l’agent 

Cachet du service de la protection des végétaux 
 شرطة الصحة النباتية

 النباتات حماية مصلحة خاتم -العون وتوقيعه  اسم
 

Date                                                                         التاريخ 
 
 
 

 
(1) Nom de l’expéditeur  
(2) Emplacement exact du lieu de provenance 
(3) Nom et adresse exacte du destinataire 

 رسلالم اسم (1)
 بالضبط منه المتأتي المكان موقع (2)
  هله وعنوان المرسل اسم (3)

 

وزير

 ملحق
 1444من محرم  27صادر في ال 2279.22قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم ب

 والوقاية  منها ومراقبتها ومكافحتها  Xylella fastidiosaتدابير رصد بكتيريا( بسن 2022أغسطس  25)
******* 
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       Xylella fastidiosaببكتيريا املتعلقة 

 
 

Office National de Sécurité sanitaire des produits 
alimentaires 

Service de la Protection des Végétaux de ……...... 

  لغذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطني المكتب
 

 ل.................. النباتات حماية مصلحة
 

LAISSEZ-PASSER 
Valable pour le transport des végétaux et 

produits végétaux issus des zones de 
quarantaine de la bactérie Xylella fastidiosa 

 
(Articles 8 et 9 de l’arrêté n°2279-22 du 27 

moharrem 1444 (25 août 2022)) 
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حجر ال مناطق المتأتية من النباتيةلنقل النباتات والمنتجات  صالح
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، عدد) المنتجات النباتية وأ النباتاتكمية 
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Nom et signature du propriétaire ou son représentant 

 اسم المالك أو من يمثله وتوقيعه
Date                                                                       التاريخ 
 
 
  

Police phytosanitaire 
Nom et signature de l’agent 

Cachet du service de la protection des végétaux 
 شرطة الصحة النباتية

 النباتات حماية مصلحة خاتم -العون وتوقيعه  اسم
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(1) Nom de l’expéditeur  
(2) Emplacement exact du lieu de provenance 
(3) Nom et adresse exacte du destinataire 

 رسلالم اسم (1)
 بالضبط منه المتأتي المكان موقع (2)
  هله وعنوان المرسل اسم (3)
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امللحق   الجدول  وتعويض  بنسخ  يق�سي   )2022 سبتمبر   7(  1444 صفر   10 في  صادر   2398.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 

باملرسوم رقم 2.98.984 الصادر في 4 ذي الحجة 1419 )22 مارس 1999( بإحداث نظام العتماد األشخاص الطبيعيين 

أو املعنويين القائمين بأعمال الدراسات واإلشراف على املشاريع ألجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة.

وزير التجهيز واملاء،

األشخاص  العتماد  نظام  بإحداث   )1999 مارس   22(  1419 الحجة  ذي   4 في  الصادر   2.98.984 رقم  املرسوم  على  بناء 

 الطبيعيين أو املعنويين القائمين بأعمال الدراسات واإلشراف على املشاريع ألجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة،

وال سيما املادة 3 منه ؛

وباقتراح من لجنة االعتماد في اجتماعها بتاريخ 22 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ينسخ الجدول امللحق  باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.98.984 ويعوض بالجدول امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ثالثة )3( أشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 صفر 1444 )7 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

*

*                   *
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 قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
 رقم 3477.22 صادر في 21 من جمادى األولى 1444 )16 ديسمبر 2022(

يتعلق بالتسمية األصلية املراقبة »سواحل سبع عيون«.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على املرسوم رقم 2.75.321 الصادر في 25 من شعبان 1397 

وترويجها  وإمساكها  الخمور  صناعة  بتنظيم   )1977 أغسطس   12(

واالتجار فيها، كما وقع تغييره وتتميمه، ال سيما الفصل 11 منه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 869.75 الصادر 

في 28 من شعبان 1397 )15 أغسطس 1977( بتحديد نظام التسميات 

األصلية للخمور، كما وقع تغييره وتتميمه، ال سيما الفصول 3 و8 و9 

منه ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى   

رقم 1955.98 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1419 )8 أكتوبر 1998( 

املتعلق بالشروط العامة إلنتاج الخمور ذات التسمية األصلية املراقبة ؛ 

املجتمعة  الكروم  لغراسة  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد   

بتاريخ 30 من صفر 1444 )27 سبتمبر 2022(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تطلق التسمية األصلية املراقبة »سواحل سبع عيون« فقط على 

الخمور الحمراء والوردية والرمادية والبيضاء التي تستوفي الشروط 

املساحة  داخل  إنتاجها  تم  والتي  القرار،  هذا  في  عليها  املنصوص 

بني  املضمونة  األصلية  التسمية  ذات  املنطقة  في  الواقعة  الجغرافية 

مطير املحددة جغرافيا على الشكل التالي :

- غربا : الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين مكناس وفاس ؛

- جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 7048 ؛

- شرقا : الطريق اإلقليمية رقم 7040 ؛

- شماال : واد بو ݣناو.

 الجماعات أو أجزاء الجماعات الواقعة داخل املساحة ذات التسمية

املحددة أعاله هي :

- جزء من جماعة سبع عيون.

الطبوغرافي  املسح  خرائط  في  بالتسمية  املتعلقة  الحدود  وتدرج 

الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  التابعة  املصلحة  لدى  املودعة 

للمنتجات الغذائية التي توجد ضمن نفوذها التسمية األصلية املشار 

إليها أعاله. ويمكن االطالع عليها من قبل كل شخص يطلب ذلك.

املادة الثانية

يجب أن تتأتى الخمور التي يحق أن تطلق عليها التسمية األصلية 

املراقبة »سواحل سبع عيون« حصريا من الكروم التالية :

بالنسبة إلى الخمور الحمراء والوردية والرمادية :

- كابيرني سوفينيون ؛

- كابيرني فرانك ؛

- ميرلو ؛

- سيراه ؛

- فيردوت حجم صغير ؛

- سانسولت ؛

- كروناش ؛

- كاماي ؛

بالنسبة إلى الخمور البيضاء :

- شاردوني ؛

- فيرمونتينو.

املادة الثالثة

يجب أن تتأتى الخمور التي يحق أن تطلق عليها التسمية األصلية 

على  تحتوي  التي  العنب  سالفات  من  عيون«  سبع  »سواحل  املراقبة 

بالنسبة  الواحد  اللتر  في  الطبيعي  السكر  من  غرام   213 على  األقل 

للخمور الحمراء وعلى 204 غرام من السكر الطبيعي في اللتر الواحد 

السكر  من  غرام   204 وعلى  والرمادية  الوردية  للخمور  بالنسبة 

الطبيعي في اللتر الواحد بالنسبة للخمور البيضاء. كما يجب أن تتوفر، 

بعد التخمير، على قدر أدنى من النسبة الكحولية يبلغ :

- 5°12 درجة بالنسبة للخمور الحمراء ؛

- °12 درجة بالنسبة للخمور الوردية والرمادية ؛

- °12 درجة بالنسبة للخمور البيضاء.

املادة الرابعة

يجب أال تتجاوز مردودية الكروم ذات التسمية األصلية املراقبة 

»سواحل سبع عيون« حد 50 هيكتوليتر في الهكتار الواحد من الكروم 

املنتجة.

لكمية  اعتبارا  سنة  كل  الحد  هذا  تغيير  يتم  أن  يمكن  أنه،  غير 

املحصول وجودته بمقرر للوزير املكلف بالفالحة، باقتراح من اللجنة 

الوطنية لغراسة الكروم.

املغروسة املساحة  ضمن  الصغيرة  الكروم  احتساب  يمكن   ال 

إال ابتداء من الورقة الرابعة.
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املادة الخامسة

الهكتار  في  كرمة   4.000 للغرس  الدنيا  الكثافة  تساوي  أن  يجب 
مزدوجة  كروم  شكل  في  حصريا  التقليم  توجيه  يجب  كما  الواحد. 

مسندة.

املادة السادسة

يرخص بسقي أشجار الكروم التي من شأنها أن تنتج خمورا ذات 
التسمية األصلية املراقبة »سواحل سبع عيون« إلى غاية 31 يوليو من 

نفس السنة التي تم فيها الجني.

املادة السابعة

للتسمية  املؤهل  العنب  ملعالجة  املخصص  القبو  يتوفر  أن  يجب 
األساسية  التجهيزات  على  عيون«  سبع  »سواحل  املراقبة  األصلية 

التالية :

- ميزان ؛

- مائدة لفرز العنب ؛

- جهاز استقبال العنب )conquet( ؛

- جهاز لفصل حبيبات العنب عن سيقانها )érafloir( ؛

- جهاز لكسر حبيبات العنب الستخراج اللب والعصير دون سحق 
البذور )fouloir(؛

- وحدة تبريد ؛

- مضخة الثفل؛

- آلة هوائية للضغط ؛

- جهاز الترشيح الدوار ؛

- جهاز الترشيح الطيني ؛

.)machine d'Electrodialyse( آلة تحليل كهربائي -

التنظيمية  للخصائص  مطابقة  التجهيزات  هذه  تكون  أن  يجب 
املعمول بها واملتعلقة باملعدات التي قد تالمس املواد الغذائية.

املادة الثامنة

يجب أن يتواجد القبو املخصص لصناعة الخمور املعنية بالتسمية 
الجغرافية  املساحة  داخل  عيون«  سبع  »سواحل  املراقبة  األصلية 

املحددة في املادة األولى أعاله.

املادة التاسعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى األولى 1444 )16 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

 قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
 رقـم 3478.22 صادر في 21 من جمادى األولى 1444 )16 ديسمبر 2022(

يتعلق بالتسمية األصلية املراقبة »مرتفعات مكناس«.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على املرسوم رقم 2.75.321 الصادر في 25 من شعبان 1397 
وترويجها  وإمساكها  الخمور  صناعة  بتنظيم   )1977 أغسطس   12(

واالتجار فيها، كما وقع تغييره وتتميمه، ال سيما الفصل 11 منه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 869.75 الصادر 
في 28 من شعبان 1397 )15 أغسطس 1977( بتحديد نظام التسميات 
األصلية للخمور، كما وقع تغييره وتتميمه، ال سيما الفصول 3 و8 و9 

منه ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 
رقم 1955.98 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1419 )8 أكتوبر 1998( 
املتعلق بالشروط العامة إلنتاج الخمور ذات التسمية األصلية املراقبة ؛ 

املجتمعة  الكروم  لغراسة  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 
بتاريخ 30 من صفر 1444 )27 سبتمبر 2022(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

على  فقط  مكناس«  »مرتفعات  املراقبة  األصلية  التسمية  تطلق 
الخمور الحمراء والوردية والرمادية والبيضاء التي تستوفي الشروط 
املساحة  داخل  إنتاجها  تم  والتي  القرار،  هذا  في  عليها  املنصوص 
املضمونة  األصلية  التسمية  ذات  املنطقة  في  الواقعة  الجغرافية 

ݣروان املحددة جغرافيا على الشكل التالي :

- غربا : الطريق اإلقليمية رقم 7017 الكونتينا ؛

- شرقا : الطريق الرئيسية رقم 13 الرابطة بين مكناس والحاجب، 
ثم الطريق الجهوية رقم 707 إلى مدينة إفران ؛

- شماال : الطريق السيار مكناس-فاس.

 الجماعات أو أجزاء الجماعات الواقعة داخل املساحة ذات التسمية
املحددة أعاله هي :

- جزء من جماعة آيت يازم ؛

- جزء من جماعة مجات ؛

- جزء من جماعة بوفكران ؛

- جزء من جماعة الحاجب ؛

- جزء من جماعة إفران ؛

- جزء من جماعة أزرو.
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الطبوغرافي  املسح  خرائط  في  بالتسمية  املتعلقة  الحدود  وتدرج 
الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  التابعة  املصلحة  لدى  املودعة 
للمنتجات الغذائية التي توجد ضمن نفوذها التسمية األصلية املشار 

إليها أعاله. ويمكن االطالع عليها من قبل كل شخص يطلب ذلك.

املادة الثانية

يجب أن تتأتى الخمور التي يحق أن تطلق عليها التسمية األصلية 
املراقبة »مرتفعات مكناس« حصريا من الكروم التالية :

بالنسبة إلى الخمور الحمراء والوردية والرمادية :

- كابيرني سوفينيون ؛

- مالبيك ؛

- سيراه ؛

- تمبرانيو ؛

- مارسالن ؛

- كروناش ؛                                                  نسبة 80 في املئة على األقل

- كالدوك ؛

- مورفيدر ؛

- كابيرني فرانك ؛

- سانسولت ؛

- كارينيان ؛

بالنسبة إلى الخمور البيضاء :

- شاردوني ؛

- سوفينيون األبيض ؛

- فيرمونتينو ؛                                             نسبة 80 في املئة على األقل

- فيونيي ؛

- كليريت.

املادة الثالثة

األصلية  التسمية  عليها  تطلق  أن  يحق  التي  الخمور  على  يجب 
املراقبة »مرتفعات مكناس« :

تتأتى من عنب يتم قطفه يدويا عند تمام نضجه ووضعه  - أن   1
في صناديق غذائية ذات ثقوب وأن تصنع منه الخمور بعد املرور من 

غرفة التبريد ؛

2 - وأن تتأتى من سالفات العنب التي تحتوي على األقل على 221 
الحمراء  للخمور  بالنسبة  الواحد  اللتر  في  الطبيعي  السكر  من  غرام 
وعلى 213 غرام من السكر الطبيعي في اللتر الواحد بالنسبة للخمور 

الوردية والرمادية وعلى 204 غرام من السكر الطبيعي في اللتر الواحد 

بالنسبة للخمور البيضاء. كما يجب أن تتوفر، بعد التخمير، على قدر 

أدنى من النسبة الكحولية يبلغ :

- °13 درجة بالنسبة للخمور الحمراء ؛

- 5°12 درجة بالنسبة للخمور الوردية والرمادية ؛

- °12 درجة بالنسبة للخمور البيضاء.

3 - وأال تتجاوز نسبة الكبريت الكلي فيها 150 مليغرام/لتر ؛

4 - وأن تحتوي على نسبة من السكر املتبقي بعد التخمير :

- أقل من 4 غرام/لتر )خمور مرة( ؛

- من 4 إلى 18 غرام/لتر )خمور نصف مرة( ؛

- من 19 إلى 45 غرام/لتر )خمور نصف حلوة( ؛

- من 46 إلى 200 غرام/لتر )خمور حلوة(.

املادة الرابعة

يجب أال تتجاوز مردودية الكروم ذات التسمية األصلية املراقبة 

»مرتفعات مكناس« حد 60 هيكتوليتر في الهكتار الواحد من الكروم 

املنتجة.

لكمية  اعتبارا  سنة  كل  الحد  هذا  تغيير  يتم  أن  يمكن  أنه،  غير 

املحصول وجودته بمقرر للوزير املكلف بالفالحة، باقتراح من اللجنة 

الوطنية لغراسة الكروم.

 ال يمكن احتساب الكروم الصغيرة ضمن املساحة املغروسة إال ابتداء

من الورقة الرابعة.

املادة الخامسة

الهكتار  في  كرمة   4.000 للغرس  الدنيا  الكثافة  تساوي  أن  يجب 

مسندة كروم  شكل  على  أساسا  التقليم  توجيه  يجب  كما   الواحد. 

أو على شكل أقداح أو عريشة أو هما معا.

املادة السادسة

يرخص بسقي أشجار الكروم التي من شأنها أن تنتج خمورا ذات 

30 يونيو من  التسمية األصلية املراقبة »مرتفعات مكناس« إلى غاية 

شكل  على  الكروم  ألشجار  بالنسبة  الجني  فيها  تم  التي  السنة  نفس 

أقداح. وإلى غاية 31 يوليو من نفس السنة التي تم فيها الجني بالنسبة 

ألشجار الكروم على شكل كروم مسندة أو عريشة أو هما معا.
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املادة السابعة

للتسمية  املؤهل  العنب  ملعالجة  القبو املخصص  يتوفر  أن  يجب 

األساسية  التجهيزات  على  مكناس«  »مرتفعات  املراقبة  األصلية 

التالية :

- نظام لتبريد سالفات العنب املخمرة ولتبريد الخمور عند التعتيق ؛

- غرفة تبريد ؛

- مائدة لفرز ولتنظيف العنب ؛ 

- آلة هوائية للضغط ؛

وأخرى  سيقانها  عن  العنب  حبيبات  لفصل  خاصة  تجهيزات   -
منها دون  اللب والعصير  الحبيبات الستخراج  خاصة لكسر هذه 

سحق البذور.

 يجب أن تكون هذه التجهيزات مطابقة للخصائص التنظيمية املعمول

بها واملتعلقة باملعدات التي قد تالمس املواد الغذائية.

املادة الثامنة

يجب أن يتواجد القبو املخصص لصناعة الخمور املعنية بالتسمية 

الجغرافية  املساحة  داخل  مكناس«  »مرتفعات  املراقبة  األصلية 

املحددة في املادة األولى أعاله.

املادة التاسعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى األولى 1444 )16 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

 قرار لوزير اإلدماج اإلقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

)2022 ديسمبر   30(  1444 اآلخرة  جمادى   6 في  صادر   2.23  رقم 

األجهزة على  عامة  دورية  اقبة  مر إلنجاز  مؤهلة  هيئة   بتعيين 

أو اآلالت وأصنافها.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

1282.18 الصادر  بناء على قرار وزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 

شروط  بتحديد   )2018 مارس   15(  1439 اآلخرة  جمادى  من   26 في 

وكيفية تعيين هيئات مؤهلة إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة 

أو اآلالت وأصنافها ؛

هيئات  تعيين  طلبات  بدراسة  املكلفة  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

مؤهلة إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة أو اآلالت وأصنافها،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التجزئة   ،2 األمل  بحي  الكائن مقرها   ،INSPECTROLE تعين هيئة 

غاية  إلى  البيضاء  الدار  مليل،  تيط   ،7 رقم  الشقة   ،FB 15 رقم

2025، إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة أو اآلالت  29 نوفمبر 

وأصنافها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 30 نوفمبر 2022.

وحرر بالرباط في 6 جمادى اآلخرة 1444 )30 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.
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نصوص خاصة

امللك  إلى  املائي  العمومي  امللك  باإلخراج من   )2023 يناير   12( 1444 19 من جمادى اآلخرة  في  2.22.971 صادر  مرسوم رقم 
بامللك املسمى »القدس« ذي  للدولة لثالث قطع أرضية متأصلة من متروك ساقيتين عموميتين متواجدتين  الخاص 

الرسم العقاري عدد 07/220017 الكائن بجماعة أوالد الطيب بعمالة فاس.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 )فاتح يوليو 1914( املتعلق بامللك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصل الخامس منه ؛

 1437 القعدة  ذي   6 بتاريخ   1.16.113 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  باملاء  املتعلق   36.15 رقم  القانون  وعلى 
)10 أغسطس 2016( ؛

وعلى طلب شركة »العمران فاس - مكناس« املؤرخ في 25 مارس 2021 ؛

وعلى محضر املعاينة املنجز بتاريخ 4 ماي 2021 ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تخرج من حيز امللك العمومي املائي وتضم إلى امللك الخاص للدولة ثالث قطع أرضية متأصلة من متروك ساقيتين عموميتين 
متواجدتين بامللك )P1 و P2( املسمى »القدس« ذي الرسم العقاري عدد 07/220017 الكائن بجماعة أوالد الطيب بعمالة فاس، 
 )P1( واملبينة حدودها باللونين األحمر واألزرق في القطعة األولى )البالغة مساحتها تسعمائة وسبعة عشر مترا مربعا )917 م2

واللون األصفر في القطعة الثانية )P2( في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/5000 امللحق بأصل هذا املرسوم.

وتبين الجداول التالية إحداثيات حدود هذه القطع :

: )P1 القطعة املشار إليها باللون األحمر في التصميم )القطعة

: )P1 القطعة املشار إليها باللون األزرق في التصميم )القطعة
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: )P2 القطعة املشار إليها باللون األصفر في التصميم )القطعة

املادة الثانية. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء ووزيرة االقتصاد 
واملالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

مرسوم رقم 2.22.1046 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023( بإعالن أن املنفعة العامة تق�سي ببناء وتجهيز 

خزان لتزويد الدواوير التابعة لدائرتي الرماني وواملاس باملاء الصالح للشرب وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا 

الغرض بإقليم الخميسات.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر بمكاتب جماعة آيت إيكو من 8 أبريل إلى 8 يونيو 2015 ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء وتجهيز خزان لتزويد الدواوير التابعة لدائرتي الرماني وواملاس باملاء الصالح للشرب 

بإقليم الخميسات.

املادة الثانية

باللون  في الجدول أسفله واملعلم عليها  املبينة  إيكو،  آيت  املتواجدة بجماعة  القطعة األرضية  بناء على ما ذكر ملكية  تنزع 

األحمر في التصميم التجزيئي رقم 1/1 ذي املقياس 1/200 امللحق بأصل هذا املرسوم :
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رقم 
القطعة

مرجعها 
العقاري

مساحتهاأسماء املالك أو املفترض أنهم املالك
مالحظات

 جماعة آيت إيكو

جماعة

بكناش
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املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء واملدير العام 

للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.
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مرسوم رقم 2.22.1050 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023( بإعالن أن املنفعة العامة تق�سي بتوسيع وتقوية 
لهذا  الالزمتين  القطعتين األرضيتين  وبنزع ملكية    27 + 262 000 + 0 و ن.ك  بين ن.ك   3507 اإلقليمية رقم  الطريق 

الغرض بجماعة بني يخلف بإقليم خريبكة.

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

وبعد االطالع على البحث اإلداري املباشر من 9 مارس إلى 10 ماي 2022  بمكاتب جماعة بني يخلف بإقليم خريبكة ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

262 + 27 بجماعة  000 + 0 ون.ك  3507 بين ن.ك  يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع وتقوية الطريق اإلقليمية رقم 
بني يخلف بإقليم خريبكة.

املادة الثانية

واملعلم  أسفله  الجدول  في  املثبتتين  املذكور،  املشروع  إلنجاز  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  ذكر  ما  على  بناء  تنزع 
عليهما في التصميمين التجزيئيين امللحقين بأصل هذا املرسوم :

رقما 

القطعتين 

األرضيتين

مراجعهما 

العقارية
أسماء املالك أو املفترض أنهم مالك

مساحتهما

باملتر املربع
مالحظات

املصطفى املحريري بن الغزواني بن لحاج لحسن، دوار النغامشة غير محفظة1

جماعة بني يخلف إقليم خريبكة.

أرض فالحية1128

يخلف غير محفظة2 بني  جماعة  الفقرة  زغيدة  والد  دوار  داود،  بن  الشفوعي 

إقليم خريبكة.

أرض فالحية2116

املادة الثالثة .- يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.
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بتهيئة تق�سي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2023 يناير   12(  1444 اآلخرة  جمادى  من   19 في  صادر   2.22.1051 رقم   مرسوم 

بإقليم  الغرض  لهذا  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  وبنزع  الفيضانات  من  الناضور  مدينة  لحماية  كبايو  واد 

الناضور.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 12 ماي إلى 12 يوليو 2021 بجماعة الناضور بإقليم الناضور ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة واد كبايو لحماية مدينة الناضور من الفيضانات بجماعة الناضور.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعتين األرضيتين املبينتين في الجدول صحبته واملعلم عليهما في التصميم التجزيئي ذي املقياس 

1/1000 املضاف إلى أصل هذا املرسوم :
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الحساب 

أسماء وعنوان املالك أو املفترض أنه املالكرقم

املادة الثالثة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.
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 قرار لرئيس الحكومة رقم 3.1.23 صادر في 11 من جمادى اآلخرة 1444

 )4 يناير 2023( بتغيير القرار رقم 3.85.21 الصادر في 15 من ربيع

األول 1443 )22 أكتوبر 2021( بتفويــض اإلمضاء.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشـريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

 وبعد االطالع على القرار رقم 3.85.21 الصادر في 15 من ربيع األول 1443

)22 أكتوبر 2021( بتفويــض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم 3.85.21 بتاريخ 15 من ربيع األول 1443 )22 أكتوبر 2021( :

اليوتنان كولونيل خليل نصير، مدير  إلى  - يفوض  الثانية.  »املادة 

نظم  ألمن  العامة  باملديرية  والخبرة  واملراقبة  والتكوين  »املساعدة 

 »املعلومات، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على جميع

والقرارات  املراسيم  عدا  ما  به  املنوطة  باملهام  املتعلقة  »الوثائق 

»التنظيمية.«

املادة الثانية

تاريخ  من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

نشره.

وحرر بالربـاط في 11 من جمادى اآلخرة 1444 )4 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 قرار لرئيس الحكومة رقم 3.2.23 صادر في 11 من جمادى اآلخرة 1444

في  3.84.21 الصادر  القرار رقم  بتغيير وتتميم   )2023 يناير   4(

15 من ربيع األول 1443 )22 أكتوبر 2021( بتفويــض اإلمضاء.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشـريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

 وبعد االطالع على القرار رقم 3.84.21 الصادر في 15 من ربيع األول 1443

)22 أكتوبر 2021( بتفويــض اإلمضاء كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه  املشار  القرار  من  الرابعة  املادة  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

أعاله رقم 3.84.21 بتاريخ 15 من ربيع األول 1443 )22 أكتوبر 2021( :

»املادة الرابعة. - يفوض إلى املمون العسكري من الطبقة الثانية 

بإدارة  اإلنجازات  قسم  رئيس  الدحمان،  عثمان  كولونيل  »اليوتنان 

على  الحكومة  رئيس  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  الوطني،  »الدفاع 

»جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بما فيها تهييئ وإبرام وتنفيذ 

للصفقات النهائية  الكشوف  على  واملصادقة  العمومية   »الصفقات 

»ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

رئيس  اعليلو،  الدين  نور  كولونيل  اليوتنان  من  كل  إلى  »يفوض 

 »مصلحة االشتراءات داخل املغرب واملمون العسكري من الطبقة الثانية

»بدر موغامر، رئيس مصلحة االشتراءات خارج املغرب بقسم اإلنجازات 

 »بإدارة الدفاع الوطني، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على

»جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهما بما فيها تهييئ وإبرام وتنفيذ 

»الصفقات العمومية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.«

املادة الثانية

 3.84.21 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الخامسة  املادة  تنسخ 

بتاريخ 15 من ربيع األول 1443 )22 أكتوبر 2021(.

املادة الثالثة

تاريخ  من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

نشره.

وحرر بالربـاط في 11 من جمادى اآلخرة 1444 )4 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 قرار لرئيس الحكومة رقم 3.3.23 صادر في 11 من جمادى اآلخرة 1444

 )4 يناير 2023( بتغيير القرار رقم 3.83.21 الصادر في 15 من ربيع

األول 1443 )22 أكتوبر 2021( بتفويــض اإلمضاء.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشـريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

 وبعد االطالع على القرار رقم 3.83.21 الصادر في 15 من ربيع األول 1443

)22 أكتوبر 2021( بتفويــض اإلمضاء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم 3.83.21 بتاريخ 15 من ربيع األول 1443 )22 أكتوبر 2021( :

عائق  عاقه  أو  مخليص  حسن  السيد  تغيب  إذا   - الثانية.  »املادة 

قسم  رئيس  العزوزي،  محمد  الكولونيل  القا�ضي  من  كل  عنه  »ناب 

»الشؤون القانونية واملنازعات واملمون العسكري من الطبقة الثانية 

اإلدارية  الشؤون  رئيس قسم  النور،  كولونيل سعيد عبد  »اليوتنان 

»بإدارة الدفاع الوطني كل حسب املهام املنوطة به.»

املادة الثانية

تاريخ  من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

نشره.

وحرر بالربـاط في 11 من جمادى اآلخرة 1444 )4 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقـم 45.23 صادر في 4 جمادى األولى 1444 

)29 نوفمبر 2022( بتفويض املصادقة على الصفقات

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

تغييره ؛

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

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

)19 ديسمبر 2015( وال سيما املادة 30 منه ؛

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

مساعدين بالصرف ونواب عنهم ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي، اآلمرون املساعدون ونوابهم لقبض موارد وصرف نفقات الحساب 

 املرصد ألمور خصوصية املسمى »صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية«، املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات

أو الخدمات وفسخها وكذا االتفاقيات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة إليهم من الحساب املذكور :
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 االختصاصالنواباملفوض إليهم
الترابي
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 االختصاصالنواباملفوض إليهم
الترابي
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 االختصاصالنواباملفوض إليهم
الترابي
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 االختصاصالنواباملفوض إليهم
الترابي
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 االختصاصالنواباملفوض إليهم
الترابي
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 االختصاصالنواباملفوض إليهم
الترابي
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 االختصاصالنواباملفوض إليهم
الترابي
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 االختصاصالنواباملفوض إليهم
الترابي
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1444 )29 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

 االختصاصالنواباملفوض إليهم
الترابي
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 قرار لوزير التجهيز واملاء رقم 77.23 صادر في 3 جمادى اآلخرة 1444

)27 ديسمبر 2022( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

وزير التجهيز واملاء،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة والسيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه؛

 1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

بمأموريات كما وقع  التنقل والقيام  التعويض عن مصاريف  بتنظيم 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالنيابة،  البشرية  املوارد  مديرة  نحيل،  نادية  السيدة  إلى  يفوض 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز واملاء على األوامر بصرف 

للنفقات واألوامر بقبض  املثبتة  الوثائق  أو تحويل االعتمادات وعلى 

لوزارة  العامة  بامليزانية  املفتوحة  االلتزام  اعتمادات  وصرف  املوارد 

التجهيز واملاء واملدرجة في :

- الفصل : 1.2.1.1.0.17.000 ؛

- الفصل : 1.2.1.2.0.17.000 البرنامج : 420 ؛

- الفصل : 1.2.2.2.0.17.000 البرنامج : 420.

وتنفيذ  بتسوية  الخاصة  االعتمادات  صرف  إليها  يفوض  كما 

األحكام القضائية والقرارات اإلدارية.

املادة الثانية

لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  نحيل  نادية  السيدة  إلى  يفوض 

ضمن  تدخل  التي  التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة  فتح 

اختصاصات كل من مديرية املوارد البشرية ومعاهد التكوين املبرمة 

برسم امليزانية العامة لوزارة التجهيز واملاء وميزانيتي مرفقي الدولة 

و  املستمر«  التكوين  »مصلحة  املسميين  مستقلة  بصورة  املسيرين 

»معهد التكوين على اآلليات وإصالح الطرق« :

الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛ 

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم ؛ 

تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليها  يفوض  كما 

لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال 

يفوق 50.000 درهم.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيدة نادية نحيل اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 

التجهيز واملاء على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باالختصاصات 

في الصادر   2.21.1072 رقم  املرسوم  9 من  املادة  في  عليها   املنصوص 

2022( بتحديد اختصاصات  يناير   19( 1443 16 من جمادى اآلخرة 

وتنظيم وزارة التجهيز واملاء ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
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كما يفوض إليها اإلمضاء على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون 

األوامر  وإمضاء  واملاء  التجهيز  لوزارة  التابعين  واألعوان  املوظفين 

العقود  وإبرام  املغرب  داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة 

تنفيذا التفاقيات التعاون اإلداري والتقني.

املادة الرابعة

إذا تغيبت السيدة نادية نحيل أو عاقها عائق ناب عنها السيد عثمان 

العداوي، رئيس قسم تدبير شؤون املوظفين بمديرية املوارد البشرية 

وذلك فيما يخص التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله وإمضاء 

بمأموريات  للقيام  البشرية  املوارد  مديرية  ملوظفي  الصادرة  األوامر 

واألعوان  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  والوثائق  املغرب  داخل 

التابعين لوزارة التجهيز واملاء.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى اآلخرة 1444 )27 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 

1444 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   84.23 رقم   والتضامني 

في الصادر   3175.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 ديسمبر   28( 

18 من ربيع األول 1443 )25 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

 بعد االطالع على القرار  رقم 3175.21 الصادر في 18 من ربيع األول 1443

)25 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم 3175.21 بتاريخ 18 من ربيع األول 1443 )25 أكتوبر 2021( :

- إذا تغيب السيد زهير يسفي أو عاقه عائق نابت  »املـادة الثانية. 

والوسائل  امليزانية  تدبير  قسم  رئيسة  الشباب،  هاجر  السيدة  »عنه 

»العامة بمديرية املوارد وأنظمة املعلومات.«

املـادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قرار 

1444 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   85.23 رقم   والتضامني 

في الصادر   3177.21 رقم  القرار  بتغيير   )2022 ديسمبر   28( 

18 من ربيع األول 1443 )25 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

 بعد االطالع على القرار  رقم 3177.21 الصادر في 18 من ربيع األول 1443

)25 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  يتعلق   )2021 أكتوبر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم 3177.21 بتاريخ 18 من ربيع األول 1443 )25 أكتوبر 2021( :

- إذا تغيب السيد زهير يسفي أو عاقه عائق نابت  »املـادة الثانية. 

والوسائل  امليزانية  تدبير  قسم  رئيسة  الشباب،  هاجر  السيدة  »عنه 

»العامة بمديرية املوارد وأنظمة املعلومات.«
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املـادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 

 1444 13 من جمادى اآلخرة  في  44.23 صادر  والتضامني رقم 

)6 يناير 2023( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

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

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

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد املهدي لحلو، رئيس قسم املوارد املالية والدعم 

وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  السياحة،  بقطاع  اللوجستيكي 

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني على  السياحة والصناعة 

األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة 

للنفقات واالعتمادات وااللتزامات وفتح اعتمادات االلتزام بامليزانية 

العامة لقطاع السياحة وكذا بميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة 

مستقلة وعلى األوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق 

الحسابية املتعلقة بميزانية نفس القطاع.

املادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيد املهدي لحلو اإلمضاء أو التأشير على جميع 

التوظيف  قرارات  ماعدا  املوظفين  شؤون  بتسيير  املتعلقة  الوثائق 

بالتعويضات  املتعلقة  القرارات  على  اإلمضاء  إليه  كما  يفوض 

املصلحة وكذا  الخاصة لحاجة  السيارة  الجزافية من أجل استعمال 

السياحة  لقطاع  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  اإلمضاء 

للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

املتعلقة  الصفقات  على  املصادقة  لحلو  املهدي  السيد  إلى  يفوض 

بقطاع السياحة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى اآلخرة 1444 )6 يناير 2023(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.
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واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  والغابات 
1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2832.22 رقم   بامليزانية 

 «ARADE ECO لشركة  بالترخيص   )2022 أكتوبر   27(
»AQUACULTURE Sarl بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء 
مستخرج  وبنشر   «Arade Eco Aquaculture« تسمى  البحرية 

من االتفاقية املتعلقة بها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27
البحري، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصلين 28 و 28-1 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )2008 ديسمبر   12(

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 وعلى قرار وزيرة االقتصاد واملالية رقم 3200.21 الصادر في 28 من
ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات إلى 

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1643.10 الصادر في
املتعلق بطلب رخصة   )2010 1431 )26 ماي  11 من جمادى اآلخرة 
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية 

االمتياز ذات الصلة، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛

الفالحة  ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
 1435 محـرم   7 فــي  الصــادر   3151.13 رقـم  البحـري  والصيد 
السنوية  األتاوة  أداء  وكيفيات  مبالغ  بتحديد   )2013 نوفمبر   11(
البحرية األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم   املستحقة 

 كما تم تغييره وتتميمه ؛

األحيـــاء  لتربيـــة  مزرعــــة  واستغــــالل  إنشـــاء  التفاقيـــة  واعتبـــارا 
1443 شعبان  من   22 بتاريخ  املوقعة   2022/MS/01 رقم   البحرية 

 »ARADE ECO AQUACULTURE Sarl« 25 مارس 2022( بين شركة(
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير 
واملصادق عليها من قبل الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية 

املكلف بامليزانية،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة »ARADE ECO AQUACULTURE Sarl« املسجلة 
في السجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 434001، أن تقوم وفق

األحياء  لتربية  واستغالل مزرعة  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة  الشروط 

 1443 شعبان  من   22 بتاريخ  املوقعة   2022/MS/01 رقم  البحرية 

والصيد  الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2022 مارس   25(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

لتربية األحياء البحرية تسمى »Arade Eco Aquaculture« ألجل تربية 

.«Penaeus vannamei« الروبيان

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

إليه أعاله رقم 2.08.562، ملدة عشر )10( سنوات تحتسب ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

من   3 املادة  ملقتضيات  طبقا  هذا،  التجديد  طلب  يودع  أن  يجب 

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

تاريخ  قبل  أشهر   )6( ستة  أقصاه  أجل  داخل  البحرية  األحياء  تربية 

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 28-1 من الظهير 

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393

شركة تمسكـــــــه  الـــذي  أعـــــاله،  إليـــه  املشــــار   )1973 نـوفمبـــر   23( 

الترتيب  حسب  جــــردا،   «ARADE ECO AQUACULTURE Sarl«

الزمني، وتقسيما، حسب الصنف، لعمليات دخول وخروج الروبيان 

»Penaeus vannamei« الذي تتم تربيته.

املادة الرابعة

 2022/MS/01 يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر 2022(.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد 

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة 
 االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية رقم 2832.22 الصادر في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر 2022( بالترخيص لشركة

 »ARADE ECO AQUACULTURE Sarl« بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
»Arade Eco Aquaculture« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها

«Arade Eco Aquaculture« مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 
 »ARADE ECO AQUACULTURE Sarl« 2022 املوقعة بتاريخ 22 من شعبان 1443 )25 مارس 2022( بين شركة/MS/01 رقم

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

)املادة 9 من املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 )12 ديسمبر 2008((

شركة »ARADE ECO AQUACULTURE Sarl« الكائن مقرها ب 46، شارع الزرقطوني، الطابق 3، رقم 6، الدار البيضاء.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة االتفاقية.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

املساحة.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

على مستوى جماعة سكورة الحدرة، إقليم الرحامنة.

خمسة عشر )15( هكتارا وثمانية وسبعون )78( آرا وستة وخمسون )56( سنتيارا.

خط الطولخط العرضالحدود

B14.002'53°7 غربا''55.9'30°32 شماال''

B258.02'52°7 غربا''57.6'30°32 شماال''

B356.94'52°7 غربا''57.8'30°32 شماال''

B450.57'52°7 غربا''58.8'30°32 شماال''

B551.74'52°7 غربا''50.4'30°32 شماال''

B653.09'52°7 غربا''41.2'30°32 شماال''

B755.24'52°7 غربا''41.1'30°32 شماال''

B858.11'52°7 غربا''41.1'30°32 شماال''

B91.185'53°7 غربا''41.2'30°32 شماال''

B103.787'53°7 غربا''41.2'30°32 شماال''

B114.002'53°7 غربا''55.9'30°32 شماال''

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

التقنية املستعملة.

: «Penaeus vannamei« تربية األربيان / قيمرون

تقنية األحواض األرضية.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف 
 1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2833.22 رقم  بامليزانية 
 «HUÎTRES KALI لشركة  بالترخيص   )2022 أكتوبر   27(
األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   OUALIDIA Sarl«
مستخرج  وبنشر   »Huîtres Kali Oualidia« تسمى  البحرية 

من االتفاقية املتعلقة بها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27
البحري، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصلين 28 و 28-1 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )2008 ديسمبر   12(

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 وعلى قرار وزيرة االقتصاد واملالية رقم 3200.21 الصادر في 28 من
ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات إلى 

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1643.10 الصادر في
املتعلق بطلب رخصة   )2010 1431 )26 ماي  11 من جمادى اآلخرة 
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية 

االمتياز ذات الصلة، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛

الفالحة  ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
 1435 محـرم   7 فــي  الصــادر   3151.13 رقـم  البحـري  والصيد 
السنوية  األتاوة  أداء  وكيفيات  مبالغ  بتحديد   )2013 نوفمبر   11(
البحرية األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم   املستحقة 

 كما تم تغييره وتتميمه ؛

األحيـــاء  لتربيـــة  مزرعــــة  واستغــــالل  إنشـــاء  التفاقيـــة  واعتبـــارا 
1443 شعبان  من   22 بتاريخ  املوقعة   2022/CSE/01 رقم   البحرية 

 »HUÎTRES KALI OUALIDIA Sarl« شركة  بين   )2022 مارس   25(
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير 
واملصادق عليها من قبل الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية 

املكلف بامليزانية،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسجلة   »HUÎTRES KALI OUALIDIA Sarl« لشركة  يرخص 
وفق تقوم  أن   ،2943 رقم  تحت  بنور  بسيدي  التجاري  السجل  في 

األحياء  لتربية  واستغالل مزرعة  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة  الشروط 

 1443 شعبان  من   22 بتاريخ  املوقعة   2022/CSE/01 رقم  البحرية 

والصيد  الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2022 مارس   25(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

البحرية تسمى »Huîtres Kali Oualidia« ألجل تربية  لتربية األحياء 

املحار املقعر »Crassostrea gigas« على مستوى بحيرة الوليدية.

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

إليه أعاله رقم 2.08.562، ملدة عشر )10( سنوات تحتسب ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

من   3 املادة  ملقتضيات  طبقا  هذا،  التجديد  طلب  يودع  أن  يجب 

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

تاريخ  قبل  أشهر   )6( ستة  أقصاه  أجل  داخل  البحرية  األحياء  تربية 

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 28-1 من الظهير 

1393 27 من شوال  في  1.73.255 الصادر   الشريف بمثابة قانون رقم 

شركة تمسكـــــــه  الـــذي  أعـــــاله،  إليـــه  املشــــار   )1973 نـوفمبـــر   23( 

الزمني،  الترتيب  حسب  جــــردا،   «HUÎTRES KALI OUALIDIA Sarl«

املقعر  املحار  وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،  حسب  وتقسيما، 

»Crassostrea gigas» الذي تتم تربيته.

املادة الرابعة

 2022/CSE/01 يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر 2022(.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد 

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة 
 االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية رقم 2833.22 الصادر في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر 2022( بالترخيص لشركة

 »HUÎTRES KALI OUALIDIA Sarl« بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
»Huîtres Kali Oualidia« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها

«Huîtres Kali Oualidia« مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 
 »HUÎTRES KALI OUALIDIA Sarl« 2022 املوقعة بتاريخ 22 من شعبان 1443 )25 مارس 2022( بين شركة/CSE/01 رقم

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

)املادة 9 من املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 )12 ديسمبر 2008((

شركة »HUÎTRES KALI OUALIDIA Sarl« الكائن مقرها ب كلم 2، دوار أوالد يوسف، الوليدية، الزمامرة، سيدي بنور.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة االتفاقية.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

املساحة.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

منطقة حماية.

اإلشارات في البحر.

على مستوى بحيرة الوليدية.

أربعة آالف وستمائة وتسعة وسبعون )4679( مترا مربعا.

خط الطولخط العرضالحدود

القطعة 1

B138.249'0°9 غربا''25.11'45°32 شماال''

B238.782'0°9 غربا''22.886'45°32 شماال''

B339.073'0°9 غربا''20.323'45°32 شماال''

B438.5'0°9 غربا''20.276'45°32ال شماال''

B538.212'0°9 غربا''22.812'45°32 شماال''

B637.655'0°9 غربا'25.045'45°32 شماال''

القطعة 2

B739.406'0°9 غربا''19.201'45°32 شماال''

B840.929'0°9 غربا''17.155'45°32 شماال''

B940.665'0°9 غربا''16.984'45°32 شماال''

B1039.1'0°9 غربا''19.075'45°32 شماال''

القطعة 3

B1138.157'0°9 غربا''18.683'45°32 شماال''

B1240.024'0°9 غربا''16.399'45°32 شماال''

B1339.774'0°9 غربا''16.171'45°32 شماال''

B1437.894'0°9 غربا''18.548'45°32 شماال''

القطعة 4

B1532.215'1°9 غربا''50.896'44°32 شماال''

B1635.292'1°9 غربا''49.942'44°32 شماال''

B1735.884'1°9 غربا''49.698'44°32 شماال''

B1835.693'1°9 غربا''49.415'44°32 شماال''

B1935.141'1°9 غربا''49.643'44°32 شماال''

B2032.068'1°9 غربا''50.595'44°32 شماال''

منطقة عرضها عشرة )10( أمتار تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسائل االستغالل.

:  «Crassostrea gigas« تربية املحار املقعر

تقنية الجيوب فوق طاوالت.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

اقبة البيئية. املر

تدبير النفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

مبلغ قار : مئتان وثالثة وثالثون درهما وخمسة وتسعون سنتيما )233,95( في السنة.مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغ متغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  والغابات 
 1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2834.22 رقم  بامليزانية 
 «ATLANTIC OCEAN لشركة  بالترخيص   )2022 أكتوبر   27(
»FARMS MOROCCO Sarl AU بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية 
 «Atlantic Océan Farms Morocco تسمى  البحرية  األحياء 

»Cintra وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27
البحري، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصلين 28 و 28-1 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )2008 ديسمبر   12(

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 وعلى قرار وزيرة االقتصاد واملالية رقم 3200.21 الصادر في 28 من
ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( بتفويض بعض االختصاصات إلى 

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1643.10 الصادر في
املتعلق بطلب رخصة   )2010 1431 )26 ماي  11 من جمادى اآلخرة 
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية 

االمتياز ذات الصلة، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛

الفالحة  ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
 1435 محـرم   7 فــي  الصــادر   3151.13 رقـم  البحـري  والصيد 
السنوية  األتاوة  أداء  وكيفيات  مبالغ  بتحديد   )2013 نوفمبر   11(
البحرية األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم   املستحقة 

 كما تم تغييره وتتميمه ؛

األحيـــاء  لتربيـــة  مزرعــــة  واستغــــالل  إنشـــاء  التفاقيـــة  واعتبـــارا 
 البحرية رقم DOE/104/2018 املوقعة بتاريخ 19 من رمضان 1443
«ATLANTIC OCEAN FARMS شركة  بين   )2022 أبريل   21( 

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير   MOROCCO Sarl AU«
القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل الوزير املنتدب لدى 

وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

قررا ما يلي :

املادة األولى

 «ATLANTIC OCEAN FARMS MOROCCO لشركة  يرخص 
 ،7513 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل  في  املسجلة   Sarl AU«
مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة  الشروط  وفق  تقوم  أن 
بتاريخ  املوقعة   2018/DOE/104 رقم  األحياء البحرية  لتربية 
املذكورة الشركة  بين   )2022 أبريل   21(  1443 رمضان  من   19

والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير 
 «Atlantic تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء 
البحرية  األصناف  تربية  ألجل   Océan Farms Morocco Cintra«

اآلتية في البحر :

- اإلسكالوب األبيض »Aequipecten opercularis» ؛

- قوقعة سان جاك »Pecten maximus« و »Pecten jacobaeus« ؛

- اإلسكالوب األسود »Chlamys varia» ؛

.»Patinopecten yessoensis« اإلسكالوب الياباني -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 
إليه أعاله رقم 2.08.562، ملدة عشر )10( سنوات تحتسب ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 
بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

من   3 املادة  ملقتضيات  طبقا  هذا،  التجديد  طلب  يودع  أن  يجب 
القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 
تاريخ  قبل  أشهر   )6( ستة  أقصاه  أجل  داخل  البحرية  األحياء  تربية 

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 28-1 من الظهير 
1393 27 من شوال  في  1.73.255 الصادر   الشريف بمثابة قانون رقم 
شركة تمسكـــــــه  الـــذي  أعـــــاله،  إليـــه  املشــــار   )1973 نـوفمبـــر   23( 
 »ATLANTIC OCEAN FARMS MOROCCO Sarl AU« جــــردا، حسب

وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،  حسب  وتقسيما،  الزمني،  الترتيب 
جاك  سان  وقوقعة   «Aequipecten opercularis« األبيض اإلسكالوب 
األسود  واإلسكالوب   »Pecten jacobaeus« و   »Pecten maximus«
 »Patinopecten yessoensis« الياباني  واإلسكالوب   «Chlamys varia«

التي تتم تربيتها.

املادة الرابعة

الذكر  السالف  املرسوم  من   9 املادة  ملقتضيات  طبقا  يلحق، 
رقم  االتفاقية  من  مستخرج  املشترك  القرار  بهذا   ،2.08.562 رقم 
DOE/104/2018 املشار إليها في املادة األولى أعاله الذي يتضمن أهم 

البيانات املنصوص عليها في االتفاقية املذكورة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر 2022(.
الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد 

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة 
 االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية رقم 2834.22 الصادر في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر 2022( بالترخيص لشركة

 »ATLANTIC OCEAN FARMS MOROCCO Sarl AU« بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
»Atlantic Océan Farms Morocco Cintra« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها

«Atlantic Océan Farms Morocco Cintra« مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 
«ATLANTIC OCEAN FARMS 2018 املوقعة بتاريخ 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022( بين شركة/DOE/104 رقم 

»MOROCCO Sarl AU ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

)املادة 9 من املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 )12 ديسمبر 2008((

شركة »ATLANTIC OCEAN FARMS MOROCCO Sarl AU« الكائن مقرها بتجزئة رقم 1-4، املنطقة الصناعية السالم، الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة االتفاقية.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

املساحة.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

في البحر، عرض سينترا، إقليم واد الذهب.

ثالثون )30( هكتارا.

خط الطول خط العرض حدود

"8,788'10°16 غربا "38,879'4°23 شماال B1

قطعة 1
"12,730'10°16 غربا "33,495'4°23 شماال B2

"15,640'10°16 غربا "35,318'4°23 شماال B3

"11,698'10°16 غربا "40,703'4°23 شماال B4

"51,874'9°16 غربا "18,416'4°23 شماال B1

قطعة 2

"55,816'9°16 غربا "13,031'4°23 شماال B2

"58,725'9°16 غربا "14,855'4°23 شماال B3

"54,783'9°16 غربا "20,239'4°23 شماال B4

"0,612'10°16 غربا "23,938'4°23 شماال B1

قطعة 3

"4,554'10°16 غربا "18,554'4°23 شماال B2

"7,463'10°16 غربا "20,378'4°23 شماال B3

"3,521'10°16 غربا "25,762'4°23 شماال B4

"46,946'9°16 غربا "25,146'4°23 شماال B1

قطعة 4

"50,888'9°16 غربا "19,762'4°23 شماال B2

"53,798'9°16 غربا "21,585'4°23 شماال B3

"49,855'9°16 غربا "26,970'4°23 شماال B4

"0,035'10°16 غربا "33,412'4°23 شماال B1

قطعة 5

"3,977'10°16 غربا "28,028'4°23 شماال B2

"6,887'10°16 غربا "29,851'4°23 شماال B3

"2,945'10°16 غربا "35,236'4°23 شماال B4

"55,684'9°16 غربا "30,669'4°23 شماال B1

قطعة 6

"59,626'9°16 غربا "25,285'4°23 شماال B2

"2,536'10°16 غربا "27,108'4°23 شماال B3

"58,594'9°16 غربا "32,493'4°23 شماال B4

"56,246'9°16 غربا "21,155'4°23 شماال B1

قطعة 7

"0,188'10°16 غربا "15,771'4°23 شماال B2

"3,097'10°16 غربا "17,594'4°23 شماال B3

"59,155'9°16 غربا "22,979'4°23 شماال B4

"4,977'10°16 غربا "26,674'4°23 شماال B1

قطعة 8

"8,920'10°16 غربا "21,290'4°23 شماال B2

"11,829'10°16 غربا "23,113'4°23 شماال B3

" 7,887'10°16 غربا "28,498'4°23 شماال B4
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منطقة حماية.

اإلشارات في البحر.

"51,318'9°16 غربا "27,885'4°23 شماال B1

قطعة 9

"55,260'9°16 غربا "22,501'4°23 شماال B2

"58,170'9°16 غربا "24,325'4°23 شماال B3

"54,227'9°16 غربا "29,709'4°23 شماال B4

"41,999'9°16 غربا "31,898'4°23 شماال B1

قطعة 10
"45,942'9°16 غربا "26,513'4°23 شماال B2

"48,851'9°16 غربا "28,337'4°23 شماال B3

"44,909'9°16 غربا "33,721'4°23 شماال B4

"3,841'10°16 غربا "45,631'4°23 شماال B1

قطعة 11

"7,784'10°16 غربا "40,246'4°23 شماال B2

"10,694'10°16 غربا "42,070'4°23 شماال B3

"6,751'10°16 غربا "47,455'4°23 شماال B4

"46,371'9°16 غربا "34,637'4°23 شماال B1

قطعة 12
"50,314'9°16 غربا "29,253'4°23 شماال B2

"53,223'9°16 غربا "31,076'4°23 شماال B3

"49,281'9°16 غربا "36,461'4°23 شماال B4

"55,096'9°16 غربا "40,159'4°23 شماال B1

قطعة 13

"59,038'9°16 غربا "34,775'4°23 شماال B2

"1,948'10°16 غربا "36,599'4°23 شماال B3

"58,006'9°16 غربا "41,983'4°23 شماال B4

"59,475'9°16 غربا "42,895'4°23 شماال B1

قطعة 14

"3,418'10°16 غربا "37,511'4°23 شماال B2

"6,328'10°16 غربا "39,335'4°23 شماال B3

"2,385'10°16 غربا "44,719'4°23 شماال B4

"50,737'9°16 غربا "37,421'4°23 شماال B1

قطعة 15

"54,680'9°16 غربا "32,036'4°23 شماال B2

"57,589'9°16 غربا "33,860'4°23 شماال B3

"53,647'9°16 غربا "39,244'4°23 شماال B4

منطقة عرضها عشرة )10( أمتار تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسائل االستغالل.

تربية األصناف البحرية التالية :

- اإلسكالوب األبيض »»Aequipecten opercularis ؛

- قوقعة سان جاك »Pecten maximus« و »Pecten jacobaeus« ؛

- اإلسكالوب األسود »»Chlamys varia ؛

.«Patinopecten yessoensis« اإلسكالوب الياباني -

- الجيوب والفوانيس املعلقة وكذلك املرفوعة على الحبال ؛

- التربية القاعية في املياه العميقة.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

اقبة البيئية. املر

تدبير النفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

مبلغ قار : خمسة عشر ألف )15.000( درهم في السنة.مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغ متغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف 

1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2835.22 رقم   بامليزانية 

 «TRANSIS AFRIQUE 27 أكتوبر 2022( بالترخيص لشركة(

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   TRADERS Sarl «

البحرية تسمى »Transis Afrique Traders « وبنشر مستخرج 

من االتفاقية املتعلقة بها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 

الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(1393 شوال  من   27 في 

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصلين 28 و 28-1 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 

رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )2008 ديسمبر   12(

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

في الصادر   3200.21 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار   وعلى 

بعض  بتفويض   )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28

املالية  و  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  االختصاصات 

املكلف بامليزانية ؛

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم 1643.10 الصادر 

في 11 من جمادى اآلخرة 1431 ) 26 ماي 2010( املتعلق بطلب رخصة 

إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية 

االمتياز ذات الصلة، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛

الفالحة  ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 1435 محرم   7 في  الصادر   3151.13 رقم  البحري  والصيد 

السنوية  األتاوة  أداء  وكيفيات  مبالغ  بتحديد   )2013 نوفمبر   11(

املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية، كما 

تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  التفاقية  واعتبارا 

1443 18 من رمضان  بتاريخ  املوقعة   2022/DOE/01  البحرية رقم 

 «  TRANSIS AFRIQUE TRADERS Sarl« شركة  بين   )2022 أبريل   20(

ووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات 

واملصادق عليها من قبل الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية 

املكلف بامليزانية،

قررا ما يلي :

املادة األولى

 «TRANSIS AFRIQUE TRADERS Sarl« لشركة  يرخص 
املسجلة في السجل التجاري بالعيون تحت رقم 3297، أن تقوم وفق 
الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء 
 1443 18 من رمضان  بتاريخ  املوقعة   2022/DOE/01 البحرية رقم 
والصيد  الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2022 أبريل   20(
واستغالل  بإنشاء  الغابات،  و  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
 «Transis Afrique Traders « تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة 
خليج  مستوى  على   » Crassostrea gigas « املقعر  املحار  تربية  ألجل 

الداخلة، إقليم وادي الذهب.

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 
إليه أعاله رقم 2.08.562، ملدة عشر )10( سنوات تحتسب ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 
بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

من   3 املادة  ملقتضيات  طبقا  هذا،  التجديد  طلب  يودع  أن  يجب 
القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 
تاريخ  قبل  أشهر   )6( ستة  أقصاه  أجل  داخل  البحرية  األحياء  تربية 

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 1-28 من الظهير 
الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 
 «TRANSIS 23 نوفمبر 1973( املشار إليه أعاله، الذي تمسكه شركة(
»AFRIQUE TRADERS Sarl جردا، حسب الترتيب الزمني، و تقسيما، 
 « Crassostrea حسب الصنف، لعمليات دخول وخروج املحار املقعر

» gigas التي تتم تربيته.

املادة الرابعة

2022/DOE/01 القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم بهذا   يلحق 
املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر 2022(.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية 
 «TRANSIS AFRIQUE TRADERS املكلف بامليزانية رقم 2835.22 صادر في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر2022( بالترخيص لشركة
»Sarl بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى » Transis Afrique Traders« و بنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها

 2022/DOE/01 رقم » Transis Afrique Traders  « مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
«TRANSIS AFRIQUE TRADERS Sarl au« املوقعة بتاريخ 18 من رمضان 1443 )20 أبريل 2022( بين شركة 

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات

)املادة 9 من املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 )12 ديسمبر 2008((

شركة » TRANSIS AFRIQUE TRADERS Sarl« الكائن مقرها بميناء العيون، شارع محمد بال فريج رقم 5 العيوناسم املستفيد

عشر)10( سنوات، قابلة للتجديدمدة االتفاقية

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

املساحة

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

منطقة حماية

اإلشارات في البحر

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب

عشر )10( هكتارات

خط الطولخط العرضالحدود

 B158.2220'44°15 غربا''37.2389'46°23 شماال''

 B256.6124'44°15 غربا''35.5102'46°23 شماال''

 B359.2858'44°15 غربا''33.4027'46°23 شماال''

 B414.8997'45°15 غربا''17.7427'46°23 شماال''

 B528.6067'45°15 غربا''59.7892'45°23 شماال'

 B630.2152'45°15 غربا''1.5168'46°23 شماال''

 B716.5985’45°15 غربا''19.4704'46°23 شماال''

 B80.8942'45°15 غربا''35.1304'46°23 شماال''

منطقة عرضها عشرة )10( أمتار تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

التقنية املستعملة

وسائل االستغالل

» Crassostrea gigas « تربية املحار املنقعر

الجيوب فوق الطاوالت 

سفن الخدمة

اقبة و التتبع التقني و العلمي املر

اقبة البيئية املر

تدبير النفايات

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري 

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها

مبلغ قار: مائة )100( درهم في السنةمبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ متغير: واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 

والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف 

1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2836.22 رقم   بامليزانية 

«MOUNAYA SERVICE 27 أكتوبر2022( بالترخيص لشركة( 

البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   Sarl AU«

االتفاقية  من  مستخرج  وبنشر   »  Mounaya Service« تسمى 

املتعلقة بها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 

الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27 في 

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصلين 28 و 28-1 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 

رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )2008 ديسمبر   12(

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

الصادر   3200.21 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  وعلى 

بعض  بتفويض   )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في 

املالية  و  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  االختصاصات 

املكلف بامليزانية ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1643.10 الصادر 

في 11 من جمادى اآلخرة 1431 )26 ماي 2010( املتعلق بطلب رخصة 

إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية 

االمتياز ذات الصلة، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛

الفالحة  ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 1435 محرم   7 في  الصادر   3151.13 رقم  البحري  والصيد 

السنوية  األتاوة  أداء  وكيفيات  مبالغ  بتحديد   )2013 نوفمبر   11(

املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية، كما 

تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  التفاقية  واعتبارا 

1443 شعبان  من   18 بتاريخ  املوقعة   2020/DOE/09 رقم   البحرية 

 «  MOUNAYA SERVICE Sarl AU« شركة  بين   )2022 مارس   21(

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير 

واملصادق عليها من قبل الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية 

املكلف بامليزانية،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسجلة   »  MOUNAYA SERVICE Sarl AU« لشركة  يرخص 
وفق  تقوم  أن   ،2713 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل  في 
األحياء  لتربية  واستغالل مزرعة  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة  الشروط 
 1443 شعبان  من   18 بتاريخ  املوقعة   2020/DOE/09 رقم  البحرية 
والصيد  الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2022 مارس   21(
البحري والتنمية القروية واملياه و الغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 
زراعة  ألجل   »Mounaya Service « تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 
إقليم  البويردة،  عرض  البحر  في   » Gracilaria Gracilis « الطحالب 

وادي الذهب.

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 
إليه أعاله رقم 2.08.562، ملدة عشر )10( سنوات تحتسب ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 
بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

من   3 املادة  ملقتضيات  طبقا  هذا،  التجديد  طلب  يودع  أن  يجب 
القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 
تاريخ  قبل  أشهر   )6( ستة  أقصاه  أجل  داخل  البحرية  األحياء  تربية 

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

 1-28 الفصل  في  عليه  املنصوص  السجل  يتضمن  أن  يجب 
في  الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  من 
الذي  أعاله،  إليه  املشار   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27
حسب  جردا،   »MOUNAYA SERVICE Sarl AU« شركة  تمسكه 
الزمني، وتقسيما، حسب الصنف، لعمليات دخول وخروج  الترتيب 

الطحالب » Gracilaria Gracilis « التي تتم زراعتها.

املادة الرابعة

 2020/DOE/09 القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم بهذا  يلحق 
املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر2022(.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *



عدد 7166 - 11 رجب 1444 )2 فبراير 2023(الجريدة الرسمية   1134

ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية 
 «MOUNAYA SERVICE Sarl املكلف بامليزانية رقم 2836.22 الصادر في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر2022( بالترخيص لشركة

»AU بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »Mounaya Service« و بنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها

مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »Mounaya Service« رقم DOE/09/2020 املوقعة 
«MOUNAYA SERVICE Sarl AU« بتاريخ 18 من شعبان 1443 )21 مارس 2022( بين شركة 

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

)املادة 9 من املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 )12 ديسمبر 2008((

شركة » MOUNAYA SERVICE Sarl AU« الكائن مقرها بحي الغفران رقم 39 - الداخلةاسم املستفيد

عشر)10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة االتفاقية

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

املساحة

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

منطقة حماية

اإلشارات في البحر

في البحر، عرض البويردة، إقليم وادي الذهب.

عشرون )20( هكتارا.

خط الطولخط العرضالحدود

 B11.6020'9°16 غربا''38.3575'11°23 شماال''

 B23.7638'9°16 غربا''32.1760'11°23 شماال''

 B337.2359'9°16 غربا''42.1714'11°23 شماال''

 B435.0730'9°16 غربا''48.3580'11°23 شماال''

منطقة عرضها مائة )100( متر تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

التقنية املستعملة

وسائل االستغالل

.« Gracilaria Gracilis « زراعة الطحالب

األحبال الشبه السطحية. 

سفن الخدمة.

اقبة والتتبع التقني والعلمي املر

اقبة البيئة املر

تدبير النفايات

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. 

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

مبلغ قار: عشرة أالف )10.000( درهم في السنة.مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ متغير: واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف 
 1444 اآلخر  ربيع  فاتح  في  صادر   2837.22 رقم  بامليزانية 
 «THE SEAWEED لشركة  بالترخيص  أكتوبر2022(   27(
»COMPANY RED TURTLE TSC RT Sarl بإنشاء واستغالل 
 »The Seaweed Red تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة 

»Turtle وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27 في 

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصلين 28 و 28-1 منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )2008 ديسمبر   12(

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره و تتميمه؛

الصادر   3200.21 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  وعلى 
بعض  بتفويض   )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في 
املالية  و  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  االختصاصات 

املكلف بامليزانية؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1643.10 الصادر 
في 11 من جمادى اآلخرة 1431 ) 26 ماي 2010( املتعلق بطلب رخصة 
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية 

االمتياز ذات الصلة، كما تم تغييره و تتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛

الفالحة  ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
 1435 محرم   7 في  الصادر   3151.13 رقم  البحري  والصيد 
السنوية  األتاوة  أداء  وكيفيات  مبالغ  بتحديد   )2013 نوفمبر   11(
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية، كما 

تم تغييره وتتميمه؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  التفاقية  واعتبارا 
1443 شعبان  من   27 بتاريخ  املوقعة   2021/ORI/02 رقم   البحرية 

 «THE SEAWEED COMPANY RED شركة  بين   )2022 مارس   30(
والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير   TURTLE TSC RT Sarl«
القروية واملياه و الغابات واملصادق عليها من قبل الوزير املنتدب لدى 

وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

قررا ما يلي :

املادة األولى

 «THE SEAWEED COMPANY RED TURTLE لشركة  يرخص 
 »TSC RT Sarl املسجلة في السجل التجاري بالعيون تحت رقم 30539،

مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة  الشروط  وفق  تقوم  أن 
من  27 بتاريخ  املوقعة   2021/ORI/02 رقم  البحرية  األحياء   لتربية 

ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2022 مارس   30(  1443 شعبان 
بإنشاء  والغابات،  القروية واملياه  والتنمية  البحري  الفالحة والصيد 
 « The Seaweed تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل 
 « Gracilaria األصناف  من  الطحالب  زراعة  ألجل   Red Turtle «
  « Grateloupia filicina « و » Gelidium sesquipedale «و gracilis «
 « Saccorhiza و   » Ulva lactuca « و   » Codium tomentosum « و 
» polyschides و » Cystoseira tamariscifolia « في البحر عرض راس 

الشوكات الثالث بجماعة تبودا بإقليم الناضور.

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 
إليه أعاله رقم 2.08.562، ملدة عشر )10( سنوات تحتسب ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 
بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

من   3 املادة  ملقتضيات  طبقا  هذا،  التجديد  طلب  يودع  أن  يجب 
القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 
تاريخ  قبل  أشهر   )6( ستة  أقصاه  أجل  داخل  البحرية  األحياء  تربية 

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

من   1-28 الفصل  في  عليه  املنصوص  السجل  يتضمن  أن  يجب 
من  27 في  الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف   الظهير 

شوال 1393 )23 نوفمبر 1973( املشار إليه أعاله، الذي تمسكه شركة 
» THE SEAWEED COMPANY RED TURTLE TSC RT Sarl « جردا، 
دخول  لعمليات  الصنف،  حسب  وتقسيما،  الزمني،  الترتيب  حسب 
 « Gelidiumو » Gracilaria gracilis « وخروج الطحالب من األصناف
 « Codium و    » Grateloupia filicina « و   sesquipedale «
« Saccorhiza polyschides « و » Ulva lactuca « و tomentosum « 

و » Cystoseira tamariscifolia « التي تتم زراعتها.

املادة الرابعة

 2021/ORI/02 يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 
املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر2022(.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

*
*  *
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية 
 « THE SEAWEED COMPANY املكلف بامليزانية رقم 2837.22 الصادر في فاتح ربيع اآلخر 1444 )27 أكتوبر2022( بالترخيص لشركة

« The Seaweed Red Turtle  « بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى RED TURTLE TSC RT Sarl « 
و بنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها

 2021/ORI/02 رقم » The Seaweed Red Turtle  « مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« THE SEAWEED COMPANY RED TURTLE TSC RT Sarl « املوقعة بتاريخ 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022( بين شركة 

ووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات

)املادة 9 من املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 )12 ديسمبر 2008((

شركة »THE SEAWEED COMPANY RED TURTLE TSC RT Sarl « الكائن مقرها بشارع هابوها، محطة البنزين الشيخ ماء العينين، رقم 14، العيوناسم املستفيد

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديدمدة االتفاقية

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

املساحة

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

منطقة حماية

اإلشارات في البحر

على مستوى خليج الداخلة، بإقليم وادي الذهب

خمسة عشر )15( هكتارا

القطعة األولى :

خط الطول خط العرض الحدود

’’21.674’57°02 غربا  ’’47.081’21°35 شماال B1

’’21.717’57°02 غربا  B2 ''3.3'22°35 شماال 

’’9.836’57°02 غربا B3 ’’3.321’22°35 شماال 

’’9.794’57°02 غربا  ’’47.102’21°35 شماال  B4

القطعة الثانية :

خط الطول خط العرض الحدود

’’13.871’57°2 غربا  ’’113. 16’21°35 شماال  B1

B2 ’’32.332’21°35 شماال  ’’13.913’57°2 غربا 

B3 ’’32.353’21°35 شماال  ’’2.034’57°2 غربا 

B4 ’’16.134’21°35 شماال  ’’1.992’57°2 غربا 

القطعة الثالثة :

خط الطول خط العرض الحدود

B1 ’’44.167’20°35 شماال  ’’5.821’57°2 غربا 

B2 ’’0.387’21°35 شماال  ’’5.862’57°2 غربا 

B3 ’’0.407’21°35  شماال ’’53.984’56°2 غربا 

B4 ’’44.188’20°35 شماال  ’’53.943’56°2 غربا 

منطقة عرضها مائة )100( متر تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

التقنية املستعملة

وسائل االستغالل

« Codium tomentosum « و    » Grateloupia filicina « و    » Gelidium sesquipedale «و  » Gracilaria gracilis « الطحالب من األصناف   زراعة 

« Cystoseira tamariscifolia « و   » Saccorhiza polyschides « و » Ulva lactuca « و

استخدام تقنية األحبال

سفن الخدمة

اقبة والتتبع التقني والعلمي املر

اقبة البيئة املر

تدبير النفايات

 إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

 وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

مبلغ قار: اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة )22.500( درهم في السنةمبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ متغير: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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 قرار لوزير الداخلية رقم 3180.22 صادر في 9 ربيع اآلخر 1444 )4 نوفمبر 2022( باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق

التابعين للجماعة الساللية ازهير اجنانات الكائنة بإقليم سيدي قاسم والواقعة أراضيها داخل دائرة الري الغرب

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة 

 داخل دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وعلى القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛ 

وعلى املرسـوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020( بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17، 

املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم 

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق 

لالستثمارات الفالحية كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على محضر جماعة النواب الخاص بإعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية ازهير اجنانات ؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة الساللية والتي تم تبليغها إلى السلطات املحلية وكافة 

أعضاء الجماعة الساللية املعنيين ؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية ؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي قاسم في شأن الطعون املقدمة ضد هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية ازهير اجنانات الكائنة بإقليم سيدي قاسم والواقعة أراضيها 

داخل دائرة الري الغرب، املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع اآلخر 1444 )4 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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الئحة ذوي الحقوق الخاصة بالجماعة الساللية ازهير اجنانات
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في صادر   3529.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
25 من جمادى األولى 1444 )20 ديسمبر 2022( يق�سي بتقييد 

مجموعة معالم ومواقع بإقليم الحسيمة في عداد اآلثار.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 
الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 
 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 ديسمبر 1980( كما وقع تتميمه وتغييره ؛

 1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 
أعاله  إليه  املشار   22.80 رقم  القانون  بتطبيق   )1981 )22 أكتوبر 

وال سيما الفصل 9 منه ؛

وبعد االطالع على طلبات التقييد التي تقدمت بها املديرية الجهوية 
للثقافة بوالية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة بتاريخ 17 مارس 2022 ؛

املنعقد  اجتماعها  خالل  والترتيب  التقييد  لجنة  استشارة  وبعد 
بتاريخ 25 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقيد في عداد اآلثار املعالم واملواقع التالية بإقليم الحسيمة، كما 

هو مبين بالوثائق املرفقة بأصل هذا القرار :

- قلعة طوريس »امللك املسمى : غابة بني بوفراح قسم بوخشخاش« 

ذي الرسم العقاري عدد 24/14596 الكائن بجماعة بوفراح ؛

- قصبة سنادة »امللك املسمى م.م رقم 50/ ري« ذي الرسم العقاري 

عدد 24/5565 الكائن بجماعة بوفراح )مركز سنادة( ؛

العقارية أعداد  : بادس« ذي الرسوم  - موقع بادس »امللك املسمى 

- 24/36061 - 24/18872 - 24/16795 - 24/16707 - 24/16128( 

-  24/28875  -  24/27898  -  24/36062  -  24/35950 

- 24/3318 - 24/32955 - 24/29933 - 24/28940 - 24/28883 

- 24/45738 - 24/90646 24/90641 - 24/53049 - 24/45177 

- 24/5145 - 24/14753 - 24/19844 - 24/14753 - 24/19478 

24/36488 - 3719/ن( والكائن بجماعة الروا�ضي.
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املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في الشكل العام للمعالم واملواقع كيفما 
والثقافة  الشباب  ووزارة  املالك  أو  املالك  يعلم  لم  ما  طبيعته  كانت 
على  أشهر  بستة  األعمال  في  للشروع  املقرر  التاريخ  قبل  والتواصل 
رقم  القانون  من  السادس  بالفصل  عليه  منصوص  هو  كما  األقل، 

22.80 املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1444 )20 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

في صادر   3530.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
25 من جمادى األولى 1444 )20 ديسمبر 2022( يق�سي بتقييد 
الباب الرئي�سي للحي اإلداري اإلسباني وكنيسة سانتا ماريا دي 

كلورني بمدينة الداخلة في عداد اآلثار.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 
الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 
 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 ديسمبر 1980( كما وقع تتميمه وتغييره ؛

 1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 
أعاله  إليه  املشار   22.80 رقم  القانون  بتطبيق   )1981 )22 أكتوبر 

وال سيما الفصل 9 منه ؛

وبعد االطالع على طلبي التقييد اللذين تقدمت بهما كل من الهيئة 
الجهوية للعناية بالتراث وتثمينه بوالية جهة الداخلة - وادي الذهب 
املادي    التراث  2022 وجمعية منتدى تيرس لحماية  17 فبراير  بتاريخ 

بوالية جهة الداخلة - وادي الذهب غير مؤرخ ؛

املنعقد  اجتماعها  خالل  والترتيب  التقييد  لجنة  استشارة  وبعد 
بتاريخ 25 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الداخلة  بمدينة  املتواجدتان  املعلمتان  اآلثار  عداد  في  تقيد 
التاليتان، كما هما مبينتان في الوثائق امللحقة بأصل هذا القرار :

لفطيحات  بحي  املتواجد  اإلسباني،  اإلداري  للحي  الرئي�ضي  الباب   -
بمدينة الداخلة ؛

 Eglise Santa Maria Del Corni كلورني  ماريا دي  - كنيسة سانتا 
بمدينة الداخلة.

املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في الشكل العام للمعلمتين كيفما كانت 
 22.80 رقم  القانون  في  عليها  املنصوص  للمقتضيات  طبقا  طبيعته، 
املصالح  موافقة  بعد  إال  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما  أعاله  إليه  املشار 

املختصة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1444 )20 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

في صادر   3531.22 رقم  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير   قرار 
25 من جمادى األولى 1444 )20 ديسمبر 2022( يق�سي بتقييد 
 - الداخلة  جهة  بوالية  املتواجدة  الصخرية  النقوش  اقع  مو

وادي الذهب في عداد اآلثار.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

بناء على القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 
الصادر  والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 
 1401 صفر  من   17 بتاريخ   1.80.341 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)25 ديسمبر 1980( كما وقع تتميمه وتغييره ؛

 1401 23 من ذي الحجة  2.81.25 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 
أعاله  إليه  املشار   22.80 رقم  القانون  بتطبيق   )1981 )22 أكتوبر 

وال سيما الفصل 9 منه ؛

الهيئة  من  كل  بها  تقدمت  التي  التقييد  طلبات  على  االطالع  وبعد 
الجهوية للعناية بالتراث وتثمينه بوالية جهة الداخلة - وادي الذهب 
بتاريخ الصخري  للفن  املغربية  والجمعية   2022 فبراير   17  بتاريخ 

25 فبراير 2022 وجمعية الطبيعة مبادرة غير مؤرخة ؛

املنعقد  اجتماعها  خالل  والترتيب  التقييد  لجنة  استشارة  وبعد 
بتاريخ 25 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بوالية  املتواجدة  الصخرية  النقوش  مواقع  اآلثار  عداد  في  تقيد 
جهة الداخلة - وادي الذهب التالية، كما هي مبينة في الوثائق امللحقة 

بأصل هذا القرار :

- موقع ملحيكنات إينيفافن بجماعة بئر أنزران، إقليم وادي الذهب ؛

- موقع شياف )وادي الجنة( بجماعة أوسرد، إقليم أوسرد ؛

- موقع »أغيالس« بجماعة أوسرد، إقليم أوسرد.
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املادة الثانية

ال يجوز إحداث أي تغيير في مواقع النقوش الصخرية كيفما كانت 

 22.80 رقم  القانون  في  عليها  املنصوص  للمقتضيات  طبقا  طبيعته، 

املشار إليه أعاله كما وقع تغييره وتتميمه، إال بترخيص من املصالح 

املختصة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1444 )20 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

 3629.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

2022( بتحديد  1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة  في  صادر 

بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Mécanique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 

mention : mécanique, parcours type modélisation et 

simulation en mécanique et énergétique, délivré en date 

du 8 février 2018, par l’Université Toulouse III - Paul 

Sabatier - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3630.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

2022( بتحديد  1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة  في  صادر 

بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Physique تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Doctorat de l’Université de Provence )Aix-Marseille I( 

mention : sciences, délivré en date du 23 février 1990, par 

l’Université de Provence  )Aix-Marseille I( - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3631.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
2022( بتحديد  1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة  في  صادر 

بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie électrique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of sciences in electrical and electronics 

engineering, délivré en date du 11 mai 2022, par Istanbul 

Aydin University-Turquie.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3632.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
2022( بتحديد  1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة  في  صادر 

بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat, département : génie civil, titre : 
hydraulique, délivré en date du 12 septembre 2022, par 
l’Université Ataturk, Institut des sciences-Turquie.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3633.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
2022( بتحديد  1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة  في  صادر 

بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2022،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Electronique, تقبل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في

: électrotechnique, automatique et informatique industrielle

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 

mention : sciences et technologie de l’information 

et de la communication, spécialité : électronique, 

électrotechnique, automatique et informatique 

industrielle, à finalité indifférenciée, délivré en date du 

7 novembre 2017, par l’Université Amiens Picardie Jules 

Verne-France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3634.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

2022( بتحديد  1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة  في  صادر 

بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Physique تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en physique, délivré par l’Université 
Paris XIII, dénommée Université Sorbonne Paris 
nord-France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3635.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
2022( بتحديد  1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة  في  صادر 

بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Photonique et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: nanotechnologies

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 
mention : physique et sciences des matériaux, spécialité : 
photonique et nanotechnologies, à finalité indifférenciée, 
délivré en date du 4 avril 2016, par l’Université Paris 13 - 
Sorbonne Paris Cité )membre de la Comue Université 
Sorbonne Paris Cité( - France.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3636.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

2022( بتحديد  1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة  في  صادر 

بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Systèmes et technologie تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: de l’information

– Diplôme de master dans la spécialité de systèmes 

d’information et technologie, délivré en date du 21 juin 2022, 

par l’Université d’Etat technique de Tambov-Fédération 

de Russie.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3637.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

2022( بتحديد  1444 )28 ديسمبر  4 جمادى اآلخرة  في  صادر 

بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Technologie في  التالية  الشهادة  املهنية،  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

 de l’information, de la communication et systèmes de

: communication

– Diplôme de bachelor dans la spécialité de technologie 

de l’information, de la communication et systèmes de 

communication, délivré en date du 7 juillet 2020, par 

l’Université d’Etat de Tambov G.R. Derjavin - Fédération 

de Russie.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1444 )28 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لوزير  قرار 

1444 اآلخرة  جمادى   6 في  صادر   1.23 رقم   والكفاءات 

ملراقبة  هيئات  اعتماد  وتجديد  باعتماد   )2022 ديسمبر   30(

أجهزة الرفع ما عدا املصاعد ورافعات األثقال.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

 )1953 1373 )3 نوفمبر  25 من صفر  بناء على القرار الصادر في 

أجهزة  ملراقبة  والهيئات  األشخاص  اعتماد  شروط  بتحديد  املتعلق 

الرفع ما عدا املصاعد ورافعات األثقال ؛

3038.20 الصادر في  وعلى قرار وزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 

28 من ربيع اآلخر 1442 )14 ديسمبر 2020( باعتماد وتجديد اعتماد 

هيئات ملراقبة أجهزة الرفع ما عدا املصاعد ورافعات األثقال كما وقع 

تغييره وتتميمه ؛

وعلى الطلبات املقدمة من طرف الهيئات املعنية باألمر ؛

من   3 املادة  في  عليها  املنصوص  اللجنة  رأي  على  االطالع  وبعد 

القرار املذكور أعاله الصادر في 25 من صفر 1373 )3 نوفمبر 1953(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أجهزة  ملراقبة   2024 ديسمبر   31 غاية  إلى  اآلتية  الهيئات  تعتمد 

الرفع ما عدا املصاعد ورافعات األثقال :

بزنقة  مقرها  الكائن   ،CONTROLE TECHNOLOGIQUE  -  1

 - الحسني  حي   ،8 رقم  املكتب  الثاني،  الطابق  يسرا،  عمارة  مراكش، 

إنزڭان ؛

محمد  بشارع  مقرها  الكائن   ،BURETEC INGENIERIE  -  2

الخامس، عمارة صبايو، الطابق األول، الشقة رقم 1 - العيون ؛

بانوراما،  بإقامة  مقرها  الكائن   ،ESPACE ENGINEERING  -  3

 - معروف  سيدي   ،2 رقم  الشقة  الثاني،  الطابق   ،8 عمارة   ،GH2

الدار البيضاء ؛

ب  مقرها  الكائن   ،MOROCCO WELDING CONTROLE  -  4

245، شارع بوجدور - أسفي ؛

املديوني،  هللا  عبد  زنقة   ،64 ب  مقرها  الكائن   ،VERINCO  -  5

الطابق األول، الشقة رقم 2 - الدار البيضاء ؛

زنقة   ،10 ب  مقرها  الكائن   ،THIRD-PARTY INDUSTRIAL  -  6

الحرية، الطابق الثالث، الشقة رقم 5، الدار البيضاء أنفا ؛

بزاوية  مقرها  الكائن   ،SMART MOROCCO SOLUTIONS  -  7

الطابق  أوفيس،  بريما  إقامة   ،105 رقم  يناير،   11 و  املعني  مصطفى 

الثالث، الشقة رقم 16 - الدار البيضاء ؛

 BUREAU DE CONTROLE DE SECURITE INDUSTRIELLE - 8

ب7،  مقره  الكائن   ،ENERGIE ENVIRONNEMENT )B.C.S.I.E.E(

عمارة 2، إقامة الصحراء، زنقة لشبونة - املحيط - الرباط ؛

زنقة   ،12 ب  مقرها  الكائن   ،CONTROLE & EXPERTISE 4.0  -  9

سارية ابن زونيم، الطابق الثالث، الشقة رقم 3، النخيل - الدار البيضاء ؛

BUREAU VERITAS MAROC - 10، الكائن مقرها بتجزئة األفاق، 

عمارة سيكما، الطابق الرابع، الكولين، سيدي معروف - الدار البيضاء.

املادة الثانية

ملراقبة   2024 ديسمبر   31 غاية  إلى  اآلتية  الهيئات  اعتماد  يجدد 

أجهزة الرفع ما عدا املصاعد ورافعات  األثقال :

TEST LEND - 1، الكائن مقرها بزاوية شارع الجيش امللكي وزنقة 

األلزاس، الطابق الثالث، رقم 12، املحمدية ؛

املعني،  مصطفى  زنقة   ،201 ب  مقرها  الكائن   ،QUALILOG  -  2

الطابق الثاني، الشقة 12، مرس السلطان، الدار البيضاء ؛

 BUREAU D’EXPERTISE ET CONTROLE TECHNIQUE  -  3

مقره  الكائن   ،D’EQUIPEMENT SOUS PRESSION )BECTEP(

 ،11 رقم   ،168 ت   ،2-D عمارة   ،1 املنار  إقامة  السعادة،  بتجزئة 

مراكش ؛

 ،BUREAU D’INGENIERIE ET EXPERTISE LOUKI )BIEL(  -  4

رقم   ،4 الطابق  الخطيب،  ابن  إقامة  عباد،  ابن  بزنقة  مقرها  الكائن 

65، طنجة ؛

األمل،  تجزئة   ،106 ب  مقرها  الكائن   ،MEC CONTROL  -  5

املحمدية ؛
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 ،OCA GLOBAL TESTING AND INSPECTION MAROC  -  6

الكائن مقرها ب 183، شارع ولي العهد، مركز NREA، مكتب رقم 13، 

الطابق السفلي - طنجة ؛

الكائن مقرها ب   ،CASA CONTROLE TECHNIQUE )CCT(  -  7

81، شارع املقاومة، الطابق الرابع، الشقة رقم 8 - الدار البيضاء ؛

 ،BUREAU DE CONTROLE POLYVALENT )COPOL(  -  8

حي  حشاد،  فرحات  شارع  األول،  الطابق  مكرر،   19 ب  مقره  الكائن 

القدس - أكادير ؛

 -  1 الرياض  تجزئة   ،103 برقم  مقرها  الكائن   ،BATI-LAB  -  9

الصخيرات ؛

BCAL - 10، الكائن مقرها بحي املقاومة، بلوك P، الطابق الثاني، 

الشقة رقم 5 - ورزازات ؛

ATLAS TECHNICAL - 11، الكائن مقرها ب 23، شارع عقبة ابن 

نافع، الحي املحمدي - الدار البيضاء ؛

SOCOPREC - 12، الكائن مقرها بخليج نخيل فونتي، مكتب 432، 

عمارة 4، الطابق الثالث - أكادير ؛

OASIRIS CONTROLE - 13، الكائن مقرها بحي موالي رشيد 2، 

زنقة 4، رقم 18، الشقة رقم 1 - الدار البيضاء ؛

التجزئة   ،2 األمل  بحي  مقرها  الكائن   ،INSPECTROLE  -  14

رقم 15FB، الطابق الثالث، الشقة رقم 7 - تيط مليل - الدار البيضاء ؛

)LABORATOIRE D’ESSAIS DU BTP )LABO.BTP، الكائن   - 15

مقره بحي بوطاسرا، بنسرڴاو، مخزن رقم 1، كلم 4 - أكادير ؛

شارع  النخيل،  بإقامة  مقرها  الكائن   ،SOMACEP NORD  -  16

إسبانيا، الطابق 1، الشقة رقم 35 - طنجة ؛

SOMAFEC - 17، الكائن مقرها بعمارة تادغين، الطابق 1، الشقة 

رقم 4، زاوية زنقة السيد قطب وزنقة صنعاء - طنجة ؛

MASTER CONTROL - 18، الكائن مقرها ب 215، شارع عبد هللا 

بن ياسين، الشقة رقم 6 - الدار البيضاء ؛

 LABORATOIRE PUBLIC D’ESSAIS ET D’ETUDES  -  19

)L.P.E.E(، الكائن مقره ب 25، زنقة أزيالل - الدار البيضاء ؛

 LA SUCCURSALE DE APAVE INTُERNATIONAL AU  -  20

MAROC، الكائن مقرها ب 3، زنقة شومبيني، الدار البيضاء ؛

الواحة، بطريق  مقرها  الكائن   ،SOCOTEC-MAROC  -  21 

زنقة 3، رقم 6، حي الواحة - الواحة الجنوبية - الدار البيضاء ؛

الجنوب  الصناعي  الحي   ،265 بـ  مقرها  الكائن   ،TEST NDT  -  22

الغربي - املحمدية ؛

 CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX INDUSTRIELS  -  23

معروف -  سيدي  جماعة  تجزئة   ،13 ب  مقرها  الكائن   ،)C.T.T.I(

الدار البيضاء ؛

 ،BUREAU DE CONTROLE INTERNATIONAL )B.C.I(  -  24

الكائن مقره ب 201، شارع ابن تاشفين، الطابق 3، الشقة رقم 14 - 

الدار البيضاء ؛

 ،5 والزنقة  القدس  شارع  بزاوية  مقرها  الكائن   ،OCIREG  -  25

رقم 2، اوالد الطالب، عين الشق - الدار البيضاء.

بشارع  مقرها  الكائن   ،INDUSCONTROLES SERVICES  -  26

 ،23 الثاني، رقم  البيضاء،عمارة ب، الطابق  يعقوب املنصور، إقامة 

املعاريف - الدار البيضاء ؛

بارك  بإقامة  مقرها  الكائن   ،S2G TEST INDUSTRIEL  -  27

املركزي، عمارة A، الطابق الثالث، مكتب رقم 21 - املحمدية ؛

 SOCIETE MAROCAINE DE CONTROLE ET  -  28

)PREVENTION II )SOMACEP II، الكائن مقرها ب 5، عمارة فجوي، 

زاوية 8، زنقة اللوح وشارع مكة، الطابق 2 - العيون ؛

دليلة،  السكنية  باملجموعة  مقرها  الكائن   ،EXPERT GPL  -  29

GH6C، عمارة 11، رقم GH6 ،4، بنسودة - فاس.

املادة الثالثة

ابتداء من فاتح  الرسمية  بالجريدة  الذي ينشر  القرار  بهذا  يعمل 

يناير 2023.

وحرر بالرباط في 6 جمادى اآلخرة 1444 )30 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.
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 قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير العدل رقم 40.23 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1444 )9 يناير 2023(

بتعيين رجال الدرك امللكي املخولين صفة ضابط الشرطة القضائية

رئيس الحكومة،

ووزير العدل،

1958( بشأن مصلحة الدرك  1377 )14 يناير  23 من جمادى اآلخرة  1.57.280 الصادر في  بناء على الظهير الشريف رقم 

امللكي املغربي كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 116 منه ؛

وعلى القانون رقم 22.01 املتعلق باملسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 أكتوبر 2002( كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 20 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر فـي 4 ربيع األول 1443 )11 أكتوبر 2021( بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة 

الدفاع الوطني،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى رجال الدرك امللكي الواردة أسماؤهم في الجدول التالي :
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املادة الثانية .- ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى اآلخرة 1444 )9 يناير 2023(.

وزير العدل،

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

جمادى من   24 في  صادر   3528.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير   مقرر 
التجهيز  وزير  مقرر  بتغيير   )2022 ديسمبر   19(  1444 األولى   
واملاء رقم 1261.22 الصادر في 4 شوال 1443 )5 ماي 2022( 
إلنجاز  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  عن  بالتخلي 
فنية  منشأة  وبناء  العيون  ملدينة  الغربي  املداري  الطريق 
 6+876 ن.ك  إلى   0+000 الحمراء من ن.ك  الساقية  واد  على 

بجماعة العيون بإقليم العيون.

وزير التجهيز واملاء،

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

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

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

وعلى املرسوم رقم 2.21.518 الصادر في 16 من ذي الحجة 1442 
الطريق  بإنجاز  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2021 يوليو   27(
الساقية  واد  على  فنية  منشأة  وبناء  العيون  ملدينة  الغربي  املداري 
الحمراء من ن.ك 0+000 إلى ن.ك 6+876 بإقليم العيون بوالية جهة 

العيون - الساقية الحمراء ؛

 1261.22 رقم  واملاء  التجهيز  وزير  مقرر  على  االطالع  وبعد 

الصادر في 4 شوال 1443 )5 ماي 2022( بالتخلي عن ملكية القطعتين 

العيون  ملدينة  الغربي  املداري  الطريق  إلنجاز  الالزمتين  األرضيتين 

وبناء منشأة فنية على واد الساقية الحمراء من ن.ك 000+0 إلى ن.ك 

876+6 بجماعة العيون بإقليم العيون ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

واملاء  التجهيز  وزير  مقرر  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

إليه  املشار   )2022 1443 )5 ماي  4 شوال  في  الصادر   1261.22 رقم 

أعاله :

الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  عن  يتخلى   - األولى.  »املادة 

 »إلنجاز الطريق املداري الغربي ملدينة العيون وبناء منشأة فنية على واد

»الساقية الحمراء من ن.ك 000+0 إلى ن.ك 876+6 بجماعة العيون 

في  عليهما  واملعلم  طيه  املرفق  الجدول  في  املبينتين  العيون،  »بإقليم 

»التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/2000 امللحق بأصل هذا املقرر :
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رقما 

القطعتين 

األرضيتين

مراجعهما 

العقارية

أسماء املالك 

أو املفروض أنهم 

كذلك وعناوينهم

مساحتهما

باملتر املربع
مالحظات

غير 1

محفظة

امللك الخاص 

للدولة

جماعة العيون

إقليم العيون.

2109 ..............................................................
طابق سفلي )أشغال كبرى( يشتمل على :

- مساحة مغطاة : 94، 1321 م2 
- مستودع : 20،23 م2

- مشرف Mézanine 1 :ا 86،73 م2 
- مشرف Mézanine 2 :ا 72،14 م2 

- مقر للحراسة : 21،55 م2
- بناية ملحول كهربائي : 18،64 م2

- مرحاض : 4،95 م2
- سور بالطوب اإلسمنتي : 18،6x3 م2 = 

55،8 م2
- خزان للزيوت املستعملة بعمق 3 م : 

35،79 م2
- خزان للمياه العادمة بعمق 7 م : 

41،37 م2
- رصيف بالخرسانة Dallage :ت 460،28 م2

- خزان للمياه بعمق 4 م : 16،00 م2
املستغل لحبيب صبيو ممثل شركة 

WATA STAR SARL

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى األولى 1444 )19 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

1444 اآلخر  ربيع  من   27 في  صادر   119 رقم  املغرب  بنك  لوالي   مقرر 

»مصرف  لشركة  جديد  اعتماد  بمنح   )2022 نوفمبر   21(

املغرب« بصفتها بنكا.

والي بنك املغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات 

 1.14.193 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها،  في  املعتبرة 

املادتين 2014( وال سيما  )24 ديسمبر   1436 األول  ربيع  فاتح   بتاريخ 

34 و 43 منه ؛

في الصادر   2384.94 رقم  واالستثمارات  املالية  وزير  قرار   وعلى 

باملؤسسات  املتعلق   )1994 أغسطس   23(  1415 األول  ربيع  من   14

املعتمدة بوصفها بنوكا بحكم القانون ؛

في  الصادر   1629.98 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  وعلى 

5 ربيع اآلخر 1419 )30 يوليو 1998( بتجديد اعتماد شركة »مصرف 

املغرب« بصفتها بنكا على إثر إعادة هيكلة رأسمالها ؛

في الصادر   1395.04 رقم  والخوصصة  املالية  وزير  قرار   وعلى 
11 من جمادى اآلخرة 1425 )29 يوليو 2004( باعتماد شركة مصرف 
املغرب »Crédit du Maroc« بصفتها بنكا بعد تحويل مراقبة رأسمالها 

إلى شركة »Calyon«  ؛

في الصادر   279.06 رقم  والخوصصة  املالية  وزير  قرار   وعلى 
املالية  لوزير  قرار  بتغيير   )2006 فبراير   9(  1427 محرم   10
 1425 11 من جمادى اآلخرة  1395.04 الصادر في  والخوصصة رقم 

)29 يوليو 2004( باعتماد مصرف املغرب بوصفه بنكا ؛

املغرب« »مصرف  شركة  لدن  من  املقدم  االعتماد  طلب   وعلى 
بتاريخ 20 ماي 2022 ؛

وعلى املعلومات التكميلية بتاريخ 20 أكتوبر 2022 ؛

وبعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان بتاريخ 17 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

يمنح اعتماد جديد لشركة »مصرف املغرب« بصفتها بنكا، الكائن 
الخامس  محمد  شارع   ،58-48 في  البيضاء  بالدار  االجتماعي  مقرها 
 «Groupe طرف  من  رأسمالها  مراقبة  في  طرأ  الذي  التغيير  إثر  على 

.Holmarcom«

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع اآلخر 1444 )21 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

1444 األولى  جمادى   3 في  صادر   120 رقم  املغرب  بنك  لوالي   مقرر 
)28 نوفمبر 2022( بمنح اعتماد جديد لشركة مصرف املغرب 
 «Crédit du Maroc Leasing لإليجار االئتماني وشراء الديون

»et Factoring بصفتها شركة تمويل.

والي بنك املغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات 
 1.14.193 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها،  في  املعتبرة 
املادتين 2014( وال سيما  )24 ديسمبر   1436 األول  ربيع  فاتح   بتاريخ 

34 و 43 منه ؛

 2209.96 رقم  الخارجية  واالستثمارات  املالية  وزير  قرار  وعلى 
باعتماد   )1996 نوفمبر   5(  1417 اآلخرة  جمادى  من   23 في  الصادر 

الشركة املسماة »Union Bail« بصفتها شركة تمويل ؛
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التقليدية والتجارة والصناعة والصناعة  املالية   وعلى قرار وزير 

رقم 1210.97 الصادر في 5 جمادى اآلخرة 1418 )8 أكتوبر 1997( بتتميم 

2209.96 الصادر في املالية واالستثمارات الخارجية رقم   قرار وزير 

الشركة  باعتماد   )1996 نوفمبر   5(  1417 اآلخرة  جمادى  من   23

املسماة »Union Bail« بصفتها شركة تمويل ؛

1435 شوال   4 في  الصادر   43 رقم  املغرب  بنك  والي  مقرر   وعلى 

 «Crédit du Maroc لشركة  جديد  باعتماد   )2014 أغسطس  )فاتح 

»Leasing ؛ 

«Groupe Holmarcom« وعلى طلب االعتماد املقدم من لدن شركة 

بتاريخ 20 ماي 2022 ؛

وعلى املعلومات التكميلية املقدمة بتاريخ 20 أكتوبر 2022 ؛

وبعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان بتاريخ 17 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

االئتماني  لإليجار  املغرب  مصرف  لشركة  جديد  اعتماد  يمنح 

الديون »Crédit du Maroc Leasing et Factoring«  بصفتها  وشراء 

شركة تمويل، الكائن مقرها االجتماعي بالدار البيضاء في 203، شارع 

طرف  من  رأسمالها  مراقبة  في  طرأ  الذي  التغيير  إثر  على  بوركون 

.»Groupe Holmarcom«

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى األولى 1444 )28 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

1444 األولى  جمادى   3 في  صادر   121 رقم  املغرب  بنك  لوالي   مقرر 
مصرف  لشركة  جديد  اعتماد  بمنح   )2022 نوفمبر   28(
 «Crédit du Maroc International املغرب الدولي - بنك حر

»Banque Offshore بصفتها بنكا حرا.

والي بنك املغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات 
 1.14.193 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها،  في  املعتبرة 
املادتين 2014( وال سيما  )24 ديسمبر   1436 األول  ربيع  فاتح   بتاريخ 

34 و 43 منه ؛

وعلى قرار وزير املالية رقم 1121.92 الصادر في 15 من محرم 1413 
)16 يوليو 1992( باعتماد البنك الدولي لطنجة - البنك الحر ؛

«Groupe Holmarcom« لدن  من  املقدم  االعتماد  طلب   وعلى 
بتاريخ 20 ماي 2022 ؛

وعلى املعلومات التكميلية املقدمة بتاريخ 20 أكتوبر 2022 ؛

وبعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان بتاريخ 17 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

حر   بنك   - الدولي  املغرب  مصرف  لشركة  جديد  اعتماد  يمنح 
»Crédit du Maroc International - Banque Offshore« بصفتها بنكا 
حرا، الكائن مقرها االجتماعي بطنجة في زاوية شارع محمد الخامس 
وزنقة مو�ضى بن نصير على إثر التغيير الذي طرأ في مراقبة رأسمالها 

.«Groupe Holmarcom« من طرف

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى األولى 1444 )28 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
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قرار رقم 206.23 م.إ صادر في 2 من رجب 1444 )24 يناير 2023(

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في  العامة  بأمانتها  املسجلة  العريضة  على  اطالعها  بعد 
بصفته   - املسقي  التهامي  السيد  بها  تقدم  التي   ،2022 أكتوبر   28
مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية، في االقتراع 
بالدائرة االنتخابية املحلية   2022 29 سبتمبر  في  الجزئي الذي أجري 
بمجلس  عضوا  انتخابه  إثره  على  وأعلن  آسفي(،  )إقليم  »آسفي« 

النواب ؛

وبعد اطالعها على املذكرة الجوابية املسجلة بنفس األمانة العامة 
في 28 نوفمبر 2022 ؛

وبعد االطالع على الوثائق وباقي املستندات املدرجة في امللف ؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 
بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛  

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛ 

بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب، 
16 من ذي القعدة 1432 )14 أكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون؛

في شأن املأخذ املتعلق بسير االقتراع :  

حيث إن هذا املأخذ يتلخص في دعوى : 

»الفريدة«  التصويت  أوراق  من  عدد  »تسريب  وقوع  جهة،  من 
لدى  تم ضبطها  التصويت  مكاتب  كبير من  بعدد  الخاصة  »الفارغة« 
بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة اإلدارية املحلية، 

تعود للمكاتب التالية : 

- ورقتا تصويت فريدتان، ال تحمالن أي عالمة تصويت تعودان على 
التوالي ملكتبي التصويت رقم 3 و10 )جماعة اصعادال( ؛

- أربع أوراق تصويت فريدة ال تحمل أي عالمة تصويت، تعود على 
10 و14 و15 و16 )باشوية  التوالي ملكاتب التصويت ذات األرقام 

جزولة( ؛

ملكتب  تعود  تصويت،  عالمة  أي  تحمل  ال  فريدة  تصويت  ورقة   -
التصويت رقم 11 )جماعة سيدي التيجي( ؛

ومن جهة أخرى، ضبط ورقتي تصويت فريدتين، غير مختومتين، 
تصويت  مكاتب  تخص  فريدة  تصويت  ورقة   »300 »حوالي  وكذا 
يعد  مما  الطعن،  موضوع  االنتخابية،  الدائرة  مستوى  على  مختلفة 
العملية  وسالمة  مصداقية  على  يؤثر  االنتخاب،  بصحة  ماسا  فعال 

االنتخابية برمتها ؛ 

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة األخيرة من الفصل الثاني وفي 
الفقرة األولى من الفصل 11 منه، على التولي على أنه : » تختار األمة 
أن:  وعلى  والنزيه...«،  الحر  باالقتراع  املنتخبة  املؤسسات  في  ممثليها 
التمثيل  والشفافة هي أساس مشروعية  والنزيهة  الحرة  »االنتخابات 

الديمقراطي.« ؛ 

عالقة  إليها،  املشار  الدستور  أحكام  من  يستفاد  إنه،  وحيث 
املنازعات  في  بتها  بمناسبة  الدستورية،  للمحكمة  يعود  أنه  بالنازلة، 
املتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان، أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا وفق 
ما خلصت إليه قناعتها وبناء على ما ثبت لديها من مخالفات من شأنها 
قد  ما  عن  منفصل  جزاء  وهو  وصدقيته،  االقتراع  بنزاهة  املساس 
يقرره القا�ضي الزجري على مخالفة تسريب أوراق التصويت خارج 
مكاتب التصويت سواء قبل البدء في عملية االقتراع أو خالل إجرائه 
على النحو املقرر، على وجه الخصوص، في الفقرة األخيرة من املادة 

48 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛

معاينة   محاضر  بخمس  ملأخذه،  تعزيزا  أدلى،  الطاعن  إن  وحيث 
أي   ،2022 سبتمبر   29 في  قضائي  مفوض  قبل  من  منجزة  اختيارية 
يوم االقتراع، تمت فيه معاينة 25 ورقة تصويت فريدة، تعود ملكاتب 
تصويت مختلفة بالدائرة االنتخابية، موضوع الطعن بحوزة الطاعن، 
على الساعة الحادية عشرة صباحا، كما أدلى بعلبة تضم حوالي 300 
الدائرة  بنفس  ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، 
السيد  إلى  موجهة  وبشكاية  أشخاص،  لسبعة  وبإفادات  االنتخابية، 
وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة 
في  تقرر   ،22/3101/4271 عدد  تحت   2022 أكتوبر   11 في  مسجلة 
شأنها حفظ املسطرة النتفاء عناصر االتهام حسب املستفاد من كتاب 

هذا األخير املؤرخ في 27 ديسمبر 2022 ؛ 

وحيث إن املطعون في انتخابه، اكتفى في مذكرته الجوابية، بالدفع 
بأن إدالء الطاعن بأوراق التصويت يمكن أن يكون مناورة من قبله، 
وأال تأثير لذلك على نتائج االقتراع، اعتبارا لفارق األصوات بينه وبين 

الطاعن ؛

املحكمة الدستورية
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الطاعن، قبل  من  بها  املدلى  اإلشهادات  كانت  لئن  إنه،   وحيث 
ال تكفي إلثبات االدعاء، فإنه يبين من اطالع املحكمة الدستورية على 

أوراق التصويت املدلى بها أن : 

املحلية  اإلدارية  السلطة  طابع  تحمل  فريدة  تصويت  ورقة   310  -
ورقة   12 منها  )باشوية سبت جزولة(،   16 رقم  التصويت  بمكتب 
بها من  املدلى  االختيارية  املعاينة  بمحاضر  أرفقت  تصويت فريدة 

قبل الطاعن وتحمل خاتم املفوض القضائي ؛

املحلية،  اإلدارية  السلطة  طابع  تحمل  فريدة  تصويت  أوراق   8  -
سبت  )باشوية  و15  و11  و10   8 األرقام  ذات  التصويت  بمكاتب 

جزولة( ؛

بمكاتب  املحلية،  اإلدارية  السلطة  طابع  تحمل  تصويت  أوراق   4  -
التصويت ذات األرقام 3 و10 و15 )قيادة دار �ضي عي�ضى، جماعة 
قبل  من  بها  املدلى  االختيارية  املعاينة  بمحاضر  أرفقت  اصعادال( 

الطاعن وتحمل خاتم املفوض القضائي ؛

- ورقة تصويت فريدة واحدة، تحمل عالمة تصويت لفائدة إحدى 
عالمات  تحمل  أخرى،  فريدة  تصويت  وورقة  الترشيح،  لوائح 
خارجية، بمكتب التصويت رقم 3 )قيادة دار �ضي عي�ضى، جماعة 

اصعادال( ؛

- ورقة تصويت فريدة واحدة تحمل طابع السلطة اإلدارية املحلية، 
التيجي، جماعة سيدي  22 )قيادة سيدي  التصويت رقم  بمكتب 

التيجي( وتحمل خاتم املفوض القضائي ؛ 

- 9 أوراق تصويت غير قانونية لكونها ال تحمل طابع السلطة اإلدارية 
املحلية، منها ورقتان أرفقتا بمحاضر املعاينة االختيارية املدلى بها 

من قبل الطاعن ؛

قبل  من  املقدمة  الشكاية  مآل  عن  النظر  بصرف  إنه،  وحيث 
الطاعن، فإن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد 
املرتفع ألوراق التصويت املسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، 
وعدم اتخاذ االحتياطات التنظيمية الالزمة من لدن الجهات املشرفة 

ويتعذر  ثابتة،  املعنية،  االنتخابية  بالدائرة  االنتخابية  العملية  على 

موضوع  االنتخابية  الدائرة  من  محددة  منطقة  في  تأثيرها  حصر 

العملية  ونزاهة  صدقية  إلى  االطمئنان  عدم  على  يبعث  مما  الطعن، 

االنتخابية ؛ 

التمثيل  ملشروعية  صيانة  لذلك،  تبعا  يتعين،  إنه  وحيث 

من  االحتكام  التمثيلية،  املؤسسات  في  املواطنين  وثقة  الديمقراطي 

رشيد  السيد  انتخاب  وإلغاء  الدائرة،  بهذه  الناخبين  إرادة  إلى  جديد 

بوكطاية عضوا بمجلس النواب ؛ 

 ومن غير حاجة للبت في باقي املآخذ املثارة ؛ 

لهذه األسباب :

أوال : تق�ضي بإلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية عضوا بمجلس 

النواب على إثر االقتراع الجزئي املجرى يوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة 

انتخابات  بإجراء  وتأمر  آسفي(  )إقليم  »آسفي‹‹  املحلية  االنتخابية 

عمال  به،  يشغله  كان  الذي  املقعد  بخصوص  الدائرة  هذه  في  جزئية 

بأحكام املادة 91 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛

تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس  ثانيا : 

النواب، وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة وإلى الطرفين املعنيين، وبنشره بالجريدة الرسمية.

الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

2 من رجب 1444  )24 يناير 2023(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.     الحسن بوقنطار.     أحمد السالمي اإلدري�ضي.     محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.     محمد األنصاري.     ندير املومني.

لطيفة الخال.     الحسين أعبو�ضي.     محمد علمي.     خالد برجاوي.
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نصوص خاصة

إدارة الدفاع الوطني

 1444 رجب   2 في  صادر   3.04.23 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار 
التغذية  عن  اليومية  املنحة  مقدار  بتغيير   )2023 يناير   24(
الجوية  املالحة  بتحمالت  املتعلق  التغذية  عن  والتعويض 

والتعويض عن التغذية املتعلق بالتحمالت البحرية.

رئيس الحكومة،

ربيع  4 في  الصادر   1.21.112 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
2021( بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة  1443 )11 أكتوبر  األول 

الدفاع الوطني ؛

13 من جمادى في  الصادر   1.57.015 الشريف رقم  الظهير   وعلى 
اآلخرة 1376 )15 يناير 1957( بتحديد مرتبات العسكريين املتقاضين 
تغييره  وقع  كما  امللكية،  املسلحة  للقوات  التابعين  شهرية  أجرة 
الثاني  امللحق  من  املكرر  والتاسع  التاسع  الجزأين  سيما  ال  وتتميمه، 

املضاف إليه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 
تنقل  ومصاريف  وتغذية  أجور  نظام  بتحديد   )1956 أغسطس   2(
تصاعدية  أجرة  املتقاضين  امللكية  املسلحة  بالقوات  العسكريين 
خاصة وكذا قواعد اإلدارة واملحاسبة املتعلقة بذلك، كما وقع تغييره 

وتتميمه، ال سيما الفصول 8 و 8 املكرر و 9 و 9 املكرر منه ؛

وبعد تأشيرة الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف 
باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  والوزيرة  بامليزانية 

الرقمي وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

درهم(   26,50( سنتيما  وخمسين  درهما  وعشرين  بستة  يحدد 
الفصل في  عليها  املنصوص  التغذية  عن  اليومية  املنحة   مقدار 

في  الصادر   2.56.680 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من  املكرر   8
24 من ذي الحجة 1375 )2 أغسطس 1956(.

املنحة  مقدار  درهم(   25,00( درهما  وعشرين  بخمسة  ويحدد 
املوضوع رهن تصرف الجيوش.

ويحدد بدرهم وخمسين سنتيما )1.50 درهم( مقدار املنحة الراجع 
لصندوق املوازنة.

املادة الثانية

املتعلق  التغذية  عن  التعويض  مقدار  التالي،  النحو  على  يحدد، 
بالتحمالت  التغذية املتعلق  بتحمالت املالحة الجوية والتعويض عن 
في  الثاني  وعلى  التاسع  الجزء  في  أولهما  على  املنصوص  البحرية 
املشار  الشريف  بالظهير  الثاني  امللحق  من  املكرر  التاسع  الجزء 
 1376 اآلخرة  جمادى  من   13 في  الصادر   1.57.015 رقم  أعاله  إليه 

)15 يناير 1957( :

 26,50  : الجوية  بتحمالت املالحة  املتعلق  التغذية  التعويض عن   -
درهم ؛

- التعويض عن التغذية املتعلق بالتحمالت البحرية : 26,50 درهم.

املادة الثالثة

عند  أعاله،  والثانية  األولى  املادتين  في  إليها  املشار  املقادير  تراجع 
متم كل سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.

املادة الرابعة

 ينسخ قرار رئيس الحكومة رقم 3.128.19 الصادر في 28 من ربيع
عن  اليومية  املنحة  مقدار  بتغيير   )2019 ديسمبر   25(  1441 اآلخر 
الجوية  املالحة  بتحمالت  املتعلق  التغذية  عن  والتعويض  التغذية 

والتعويض عن التغذية املتعلق بالتحمالت البحرية، كما وقع تغييره.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه ابتداء من 
فاتح يناير 2023.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1444 )24 يناير 2023(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

نظام موظفي اإلدارات العامة



عدد 7166 - 11 رجب 1444 )2 فبراير 2023( الجريدة الرسمية1174  

إعالنات وبالغات

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي

واملغاربة املقيمين بالخارج

بــــــــالغ

كسفير بنشعبون  محمد  السيد  مهام  إنهاء  تقرر  السامية،  املولوية  للتعليمات   طبقا 

لصاحب الجاللة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك ابتداء من 26 من جمادى اآلخرة 1444 

)19 يناير 2023(.

ينشر هذا البالغ  في الجريدة الرسمية.


