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على  املصادقة  بتفويض   )2020 يناير    17(  1441 األولى  جمادى 

 ............................................................................................... 1296الصفقات.

21 من 334.20 صادر في   قـــرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 
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إنشمء واستغالل ازا ع لتربية األحيمء البحرية.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في  صادر   1974.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
 «COASTAL 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( بالترخيص لشركة
«CULTURE SYSTEMS S.A.S بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء 
من  مستخرج  وبنشر   «Coastal Culture Systems» تسمى  البحرية 

1300االتفاقية املتعلقة بها............................................................................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في  صادر   1977.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
 «BOULHIT 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير2020( بالترخيص لشركة
«TRAVAUX sarl-AU بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية 
1303تسمى »Boulhit Travaux« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها. 

 قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
صادر   1978.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
لشركة  بالترخيص   )2020 يناير   6(  1441 األولى  جمادى   10 في 
مزرعة  واستغالل  بإنشاء   «OSTREICULTURE DE DAKHLA S.A»
وبنشر   »Ostréiculture de Dakhla« تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

1305مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها......................................................... 
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«AQUACULTURE sarl-AU بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء 
البحرية تسمى »Zafati Aquaculture« وبنشر مستخرج من االتفاقية 

1307املتعلقة بها . ............................................................................................ 

 قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
في  صادر   1980.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
» BOUTALHA 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( بالترخيص لشركة 
» ZUITREsarl بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 

 .......... Boutalha Zuitre»1309« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

 قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
في صادر   1984.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد   ووزير 
 «AKANTAK 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( بالترخيص لشركة
 »Akantak« بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى sarl»
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في  صادر   1987.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
 «AQUA 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير 2020( بالترخيص لشركة
البحرية  األحياء  لتربية  واستغالل مزرعة  بإنشاء   ALGUE sarl AU»

1317تسمى »Aqua Algue« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها......... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في  صادر   1988.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
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واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
 1989.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  والغابات 
صادر في 10 جمادى األولى 1441 )6 يناير2020( بالترخيص لشركة 
«MOROCCAN SEA OYSTER sarl AU« بإنشاء واستغالل مزرعة 
وبنشر   »Moroccan Sea Oyster» تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

1321مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها......................................................... 
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 1001 اآلخرة) ان  ممدى  (16 في) صمد   (2.19.1107 ارسوم  قم)
بتم يخ) (2.19.795 املرسوم  قم) بتغيير  ()(5(5 فبراير) (11(
اللجنة) تأليف  بتحديد  ()2019 أكتوبر) (8(  1001 صفر) (9
والتكوين) التربية  انظواة  إصالح  واواكبة  لتتبع  الوطنية 

والبحث العلمي وتنظيمهم وكيفيمت سيرهم.

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم2.19.795الصادر في9صفر1441 
ومواكبة لتتبع  الوطنية  اللجنة  تأليف  بتحديد  )2019 أكتوبر 8(
إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات

سيرها؛

جمادى 4 بتاريخ املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخرة1441 )30يناير2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تنسخ وتعوض،كما يلي،مقتضيات املادة الثانية من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم2.19.795الصادر في9صفر1441 )8أكتوبر2019(:

يترأ5 اللجنة الوطنية رئيس الحكومة،وتتألف - »املادة الثانية.
»من األعضاءالتالي بيانهم:

» أ ( السلطات الحكومية املكلفة بالقطاعات التالية :

» - حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان ؛

» - الداخلية ؛

» - الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ؛

» - العدل ؛

» - األوقاف والشؤون اإلسالمية ؛

» - األمانة العامة للحكومة ؛ 

» - االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

» -  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

» - التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

»-الصحة؛

» - الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ؛

» - التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء؛

» - إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

» - السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ؛

» - الطاقة واملعادن والبيئة ؛

» - الشغل واإلدماج املنهي ؛ 

» - الثقافة والشباب والرياضة ؛

» - التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ؛

» - إدارة الدفاع الوطني.

» ب( املندوب السامي للتخطيط ؛

» ج( األمين العام للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛

» د ( األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ؛

»ه( مدير الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ؛

»و ( رئيس جمعية رؤساء جهات املغرب ؛

» ز( رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب.«

املادة الثانية

املرسوم من  الثالثة  املادة  مقتضيات  التالي، النحو  على  تغير،

السالف الذكر رقم2.19.795 :

في )2( تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرتين - »املادة الثالثة.

 »السنة،وكلما دعت الضرورة إلى ذلك،....................................................

»باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية والتكوين

»املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثالثة

إلى الذي ينشر بالجريدة الرسمية، يسند تنفيذ هذا املرسوم،

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.

وحرر بالرباط في16من جمادى اآلخرة1441 )11فبراير2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

والتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

نصوص عماة
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ارسوم  قم  2.20.155 )صمد  في) 19 )ان  ممدى اآلخرة 1001 

)10 فبراير 5)5)( )بتعيين آار بملصرف ونمئ0 عنه

رئيس الحكومة،

مــــن 21 فـــي الصـــادر  1.17.08 الشــــريف رقـــم علــــى الظهير   بنـــاء

بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة )2017 أبريل 19(  1438 رجب

الدفاع الوطني؛

1387  وعلى املرسوم امللكي   رقم   330.66   الصادر في   10   محرم

)21أبريل1967(بسن نظام عام للمحاسبة العامة،كما وقع تغييره

 1421 وتتميمه وال سيما باملرسوم رقم   2.00.644   بتاريخ   4   شعبان

)فاتح نوفمبر2000(خصوصا الفصول   64   و   65   و   66   منه؛

1420  وعلى املرسوم رقم   2.99.1024   الصادر في   13   من شعبان

قبل من  املقدمة  الخدمات  عن  أجرة  بإحداث  )1999 نوفمبر 22(

التشكيالت االستشفائية للقوات املسلحة امللكية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعين الطبيب الكولونيل ماجور محمد البعاج آمرا بالصرف   لتنفيذ

العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية املستشفى العسكريموالي 

إسماعيل بمكنا5   املعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة . 

املادة الثانية

إذا تغيب الطبيب الكولونيل ماجور محمد البعاج أو عاقه عائق

ناب عنه املمون العسكري   من الدرجة الثانية املصطفى أگير.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها في   املادة األولى أعاله هو

املحاسب املعين من طرف وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

أعاله إليه  امللكي   املشار  املرسوم  الفصل   65   من  ملقتضيات  وفقا 

رقم330.66بتاريخ10محرم1387 )21أبريل1967(.

املادة الرابعة

1438 من صفر 24 في املرسوم رقم2.16.960الصادر   ينسخ 

)24نوفمبر2016(بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه . 

املادة الخامسة

من ابتداء به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  املرسوم  هذا   ينشر 

11فبراير2020.

وحرر بالرباط في  19  من جمادى اآلخرة1441 )14فبراير2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

قرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 294.20 صمد  في 
)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

 1429 من شوال 30 في الصادر  2.05.768 وعلى املرسوم رقم

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

 1387 محرم 10 الصادر في 330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم

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

وتتميمه؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الخازن العام للمملكة، يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة،

اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

على الوثائق التالية:

- القرارات املشتركة املتعلقة بإحداث شساعة املداخيل والنفقات ؛

- القرارات املشتركة املتعلقة بتعيين شسيعي املداخيل والنفقات 

واملؤدين املنتدبين ؛

- القرارات املتعلقة بتعيين اآلمرين املساعدين بالصرف ؛

- شهادات رفع التقادم الرباعي ؛

- الترخيصات باملخالفات فيما يخص شساعات النفقات.

نصوص خمصة
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املادة الثانية

إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد
مدير املالية العمومية املتصرف من الدرجة األولى، لطفي امليسوم،

بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد لطفي امليسوم أو عاقه عائق ناب عنه السيد
مالية قسم  رئيس  األولى، الدرجة  من  املتصرف  بغدي، مصطفى 
الدولة والسيد توفيق ادسا�سي،املتصرف من الدرجة األولى،رئيس
مصلحة اإلصالح امليزانياتي والعالقات مع الوزارات بالخزينة العامة

للمملكة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 295.20 صمد  في 
)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438
)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

وعلى القانون رقم15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
من 28 بتاريخ 1.00.175 رقم الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

محرم1421 )3ماي2000(وال سيما املادة122منه؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم
واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الخازن العام للمملكة، تفوض إلى السيد نور الدين بن سودة،
السلطة قصد منح اإلعفاءأو التخفيض من صوائر التحصيل املتعلقة
للخزينة التابعين  للمحاسبين  تحصيلها  املسند  العمومية  بالديون 
العامة للمملكة املنصوص عليها في املادتين90و91من القانون املشار
إليه أعاله رقم15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا
سلطة منح اإلعفاءأو التخفيض من الزيادة عن التأخير لديون الدولة

املنصوص عليها في املادة23من نفس القانون.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 296.20 صمد  في
)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1429 من شوال 30 في الصادر  2.05.768  وعلى املرسوم رقم

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

1387 محرم 10 الصادر في 330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم

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

وتتميمه؛

اآلمرين مسؤولية  بتحديد  املتعلق  61.99 رقم القانون  وعلى 

بالصرف واملراقبين واملحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير

الشريف رقم1.02.25بتاريخ19من محرم1423 )3أبريل2002(؛

املتعلق بمدونة املحاكم املالية الصادر 62.99 وعلى القانون رقم

بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.02.124بتاريخ فاتح ربيع اآلخر1423 

)13يونيو2002(؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الخازن العام للمملكة، يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة،

اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

املرتبطة بالعمليات  الخاصة  املقررات  عدا  ما  التالية  الوثائق  على 

بمسؤوليته الشخصية:

- مقررات إعالن املديونية أو إلغاؤها ؛

- مقررات اإلعفاء من املسؤولية ؛

- مقررات قبول إلغاء اإلعالن عن املديونية ؛



1279 الجريدة الرسميةعدد6862 - 10رجب1441 )5مار20205( 

- مقررات تأجيل استيفاء املبالغ املستحقة بموجب مقررات إعالن 

املديونية ؛

- مقررات قبول إلغاء املوارد ماعدا املوارد الضريبية وموارد أمالك 

الدولة.

املادة الثانية

ناب عنه عائق  أو عاقه  بن سودة  الدين  نور  السيد  تغيب  إذا 

الحسابات مدير  األولى، الدرجة  من  املتصرف  عبار، احمد  السيد 

املتصرف من الدرجة األولى، العمومية والسيد عبد الكريم كيري،

املرابط يوسف  والسيد  الدولي  والتعاون  والتقنين  البحث  مدير 

رئيس قسم تتبع املهند5 الرئيس من الدرجة املمتازة، التمسماني،

تقديم الحسابات العمومية بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 297.20 صمد  في 

)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

وعلى املرسوم رقم2.17.410الصادر في29من ذي الحجة1438 

)20سبتمبر2017(بتحديد كيفيات اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق

ألصولها وال سيما املادة4منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الخازن العام للمملكة، يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة،

سلطة انتداب املسؤولين أو املوظفين الذين يعهد إليهم باإلشهاد على

مطابقة نسخ الوثائق ألصولها بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 298.20 صمد  في 

)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

من شوال1429  30 في الصادر  2.05.768 رقم املرسوم  وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الخازن العام للمملكة،  يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة،

اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

املراسيم عدا  ما  به  املنوطة  باملهام  املتعلقة  الوثائق  جميع  على 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 299.20 صمد  في 

)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛
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من شوال1429  30 في الصادر  2.05.768 رقم املرسوم  وعلى 
وكتاب الدولة الوزراء في شأن تفويض إمضاء )2008 )30أكتوبر

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

وعلى القرار الصادر في7جمادى األولى1350 )20سبتمبر1931(
 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
1394 صفر 10 بتاريخ 2.73.312 رقم باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5مار19745(وال سيما الفصل20منه؛

في الصادر  3.228.74 رقم األول  الوزير  قرار  وعلى 
21من جمادى اآلخرة1394 )12يوليو1974(بتحديد شروط وضع

أوامر القيام بمأموريات في الخارج؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم
واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الخازن العام للمملكة،  يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة،
اإلمضاءنيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر
الصادرة للموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة للقيام بمأموريات

خارج املغرب.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 300.20 صمد  في
)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438
)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

وعلى القرار الصادر في7جمادى األولى1350 )20سبتمبر1931(
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
1394 صفر 10 بتاريخ 2.73.312 رقم باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5مار19745(وال سيما الفصل20منه؛

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

الكيلوميترية؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم
واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الخازن العام للمملكة، يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة،
على اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء
األوامر الصادرة للموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة للقيام
بمأموريات داخل تراب اململكة وكذا على الوثائق املتعلقة بالترخيص
للتنقل لحاجيات املصلحة خارج لهم الستعمال سياراتهم الخاصة 

املكان املعينين للعمل فيه.

املادة الثانية

ناب عنه عائق  أو عاقه  بن سودة  الدين  نور  السيد  تغيب  إذا 
السيد عزيز البوعزاوي،املهند5 الرئيس من الدرجة املمتازة،مدير
املتصرف املوارد والنظام املعلوماتي والسيد عبد املجيد بوتقبوت،
من الدرجة األولى،مدير املراقبة والتدقيق والتفتيش والسيد لطفي
امليسوم،املتصرف من الدرجة األولى،مدير املالية العمومية والسيد
مدير املمتازة، الدرجة  الرئيس من  املهند5  العلوي، محمد سعد 

نفقات املوظفين بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

301.20)صمد  في) قرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)
)) بيع األول)1001 )31)أكتوبر)2019()بتفويض املصمدقة على)

الصفقمت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438
)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1434 8جمادى األولى الصادر في 2.12.349  وعلى املرسوم رقم
)20مار20135(املتعلق بالصفقات العمومية؛
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1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عزيز البوعزاوي،املهند5 الرئيس من الدرجة

مدير املوارد والنظام املعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة، املمتازة،

وكذا أو الخدمات  التوريدات  أو  األشغال  صفقات  على  املصادقة 

الخصو�سي الحساب  برسم  املفتوحة  االعتمادات  إطار  في  فسخها 

اإليداعات من  املتأتية  األموال  »صندوق  عنوان الحامل  للخزينة 

بالخزينة«.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عزيز البوعزاوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد

رئيس قسم امليزانية املتصرف من الدرجة األولى، ميمون محيات،

الدرجة الرئيس من  املهند5  فادي، والسيد هشام  واللوجيستيك 

األولى،رئيس مصلحة امليزانية بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 303.20 صمد  في
)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1429 من شوال 30 في الصادر  2.05.768  وعلى املرسوم رقم

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه؛

 1387 محرم 10 الصادر في 330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم

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

وتتميمه وال سيما الفصلين5و64منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

يفوض إلى السيد عزيز البوعزاوي،املهند5 الرئيس من الدرجة

مدير املوارد والنظام املعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة، املمتازة،

اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

خصوصية ألمور  املرصد  بالحساب  املتعلقة  الوثائق  جميع   على 

رقم3.2.0.0.1.13.027الحامل عنوان»صندوق األموال املتأتية من

اإليداعات بالخزينة«.

املادة الثانية

التأشير أو  البوعزاوي اإلمضاء السيد عزيز  إلى  يفوض كذلك 

نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر بصرف

للنفقات املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  تفويض  أو  تحويل  أو 

واألوامر بقبض املوارد في إطار الحساب املرصد ألمور خصوصية

رقم3.2.0.0.1.13.027الحامل عنوان»صندوق األموال املتأتية من

اإليداعات بالخزينة«.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد عزيز البوعزاوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد

رئيس قسم امليزانية واللوجيستيك والسيد رشيد ميمون محيات،

بوشامة،رئيس قسم املوارد البشرية والسيد عبد االله زهر،رئيس

مصلحة رئيس  فادي، هشام  والسيد  بالخزينة  الودائع  مصلحة 

املوارد تدبير  مصلحة  رئيسة  الحامدي، سهام  والسيدة  امليزانية 

البشرية بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 304.20 صمد  في 
)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

من شوال1429  30 في الصادر  2.05.768 رقم املرسوم  وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛
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1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عزيز البوعزاوي،املهند5 الرئيس من الدرجة

مدير املوارد والنظام املعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة، املمتازة،

اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير امليزانية والوسائل العامة للخزينة

العامة للمملكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عزيز البوعزاوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد

رئيس قسم امليزانية املتصرف من الدرجة األولى، ميمون محيات،

الدرجة الرئيس من  املهند5  فادي، والسيد هشام  واللوجيستيك 

األولى،رئيس مصلحة امليزانية بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 305.20 صمد  في 

)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

من شوال1429  30 في الصادر  2.05.768 رقم املرسوم  وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عزيز البوعزاوي،املهند5 الرئيس من الدرجة
مدير املوارد والنظام املعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة، املمتازة،
اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين بالخزينة العامة

للمملكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عزيز البوعزاوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد
املوارد قسم  رئيس  األولى، الدرجة  من  املتصرف  بوشامة، رشيد 
الدرجة من  الرئيسة  املهندسة  الحامدي، سهام  والسيدة  البشرية 
األولى،رئيسة مصلحة تدبير املوارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

306.20)صمد  في) قرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)
)) بيع األول)1001 )31)أكتوبر)2019()بتفويض املصمدقة على)

الصفقمت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438
)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

8جمادى األولى1434  الصادر في 2.12.349 وعلى املرسوم رقم
)20مار20135(املتعلق بالصفقات العمومية؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم
واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من الرئيس  املهند5  البوعزاوي، عزيز  السيد  إلى  يفوض 
مدير املوارد والنظام املعلوماتي بالخزينة العامة الدرجة املمتازة،
للمملكة،املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات
وكذا فسخها املتعلقة بمرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى

»الخزينة العامة للمملكة«.
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املادة الثانية

إذا تغيب السيد عزيز البوعزاوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد

رئيس قسم امليزانية املتصرف من الدرجة األولى، ميمون محيات،

الدرجة الرئيس من  املهند5  فادي، والسيد هشام  واللوجيستيك 

األولى،رئيس مصلحة امليزانية بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

307.20)صمد  في) قرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)

)) بيع األول)1001 )31)أكتوبر)2019()بتفويض املصمدقة على)

الصفقمت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

8جمادى األولى1434  الصادر في 2.12.349 وعلى املرسوم رقم

)20مار20135(املتعلق بالصفقات العمومية؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عزيز البوعزاوي،املهند5 الرئيس من الدرجة

مدير املوارد والنظام املعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة، املمتازة،

وكذا الخدمات  أو  التوريدات  أو  األشغال  صفقات  على  املصادقة 

فسخها املتعلقة باالعتمادات املفتوحة للخزينة العامة للمملكة برسم

امليزانية العامة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عزيز البوعزاوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد

رئيس قسم امليزانية املتصرف من الدرجة األولى، ميمون محيات،

الدرجة الرئيس من  املهند5  فادي، والسيد هشام  واللوجيستيك 

األولى،رئيس مصلحة امليزانية بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 309.20 صمد  في

)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1429 من شوال 30 في الصادر  2.05.768  وعلى املرسوم رقم

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

وعلى القانون رقم15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.00.175بتاريخ28من محرم1421 

)3ماي2000(؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

أو التأشير يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده اإلمضاء

حسب كل  اإلدارة، وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  عن  نيابة 

اختصاصه الترابي،على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة

بتدبير شؤون املوظفين:

- شهادة العمل ؛

- مقرر العطلة اإلدارية ؛

- مقرر العطلة االستثنائية ؛

- الترخيص بالتغيب ملتابعة الدراسة )3 ساعات في األسبوع( ؛

- إنذار املوظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة ؛

- إعادة انتشار املوظفين ؛

- التنقيط السنوي للموظفين ؛

- القيام بمسطرة الفحص الطبي املضاد ؛
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- تعيين نواب القباض ؛

- تعيين الخزنة والقباض بالنيابة خالل فترة الغياب ؛

الجبري  بالتحصيل  املكلفين  والتنفيذ  التبليغ  مأموري  انتداب   -

طبقا ملقتضيات املادة 30 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة 

تحصيل الديون العمومية.

االختصمص الترابياملهمماملفوض إليهم

جهة طنجة - تطوان - الحسيمةالخازنة الجهوية بطنجةفاطمة أسكور

جهة الشرقالخازن الجهوي بوجدةحاتم زروال

 محمد رضوان 

البكدوري االشقري

جهة فا5 - مكنا5الخازن الجهوي بفا5

جهة درعة - تافياللت

جهة  الرباط - سال - القنيطرةالخازن الجهوي بالرباطعبد الله مزوز

جهة بني مالل - خنيفرةالخازن الجهوي ببني ماللمصطفى بلة

جهة الدار البيضاء - سطاتالخازن الجهوي بالدار البيضاء حميد بنحمدوش

جهة مراكش - آسفيالخازن الجهوي بمراكشمعاد صدقي

جهة سو5 - ماسةالخازن الجهوي بأكاديرعلي غ�سي

جهة كلميم - واد نون

جهة الداخلة - وادي الذهب

جهة العيون - الساقية الحمراء

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 311.20 صمد  في

)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019) بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1429 من شوال 30 في الصادر  2.05.768  وعلى املرسوم رقم

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

وعلى القرار الصادر في7جمادى األولى1350 )20سبتمبر1931(

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

 1394 صفر 10 بتاريخ 2.73.312 رقم باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5مار19745(وال سيما الفصل20منه؛

1418 شوال 4 في الصادر  2.97.1053 رقم املرسوم   وعلى 

استعمال وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  )1998 فبراير 2(

التعويضات مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلوميترية؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

نيابة عن وزير يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،كل حسب اختصاصه الترابي،على

األوامر الصادرة للموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة للقيام

بمأموريات داخل تراب اململكة وكذا على الوثائق املتعلقة بالترخيص

للتنقل لحاجيات املصلحة خارج لهم الستعمال سياراتهم الخاصة 

املكان املعينين للعمل فيه:

االختصمص الترابياملفوض إليهم

جهة طنجة - تطوان - الحسيمةمحمد حسني، املهند5 الرئيس من الدرجة املمتازة.

جهة الشرقسعاد بنعبا5، املهندسة الرئيسة من الدرجة املمتازة.

عزيز بنسليمان، املتصرف من الدرجة الثانية.
جهة فا5 - مكنا5

جهة درعة - تافياللت.

جهة الرباط - سال - القنيطرةصالح الدين قريب، املتصرف من الدرجة األولى.

عبد الحليم بولعمان، مهند5 الدولة من الدرجة 

املمتازة.
جهة بني مالل - خنيفرة

جهة الدار البيضاء - سطاتحميد أفراني، املتصرف من الدرجة األولى.

جهة مراكش - آسفيحسن منشيط، املتصرف من الدرجة األولى.

انس بيحيا، املتصرف من الدرجة األولى.

جهة سو5 - ماسة

جهة كلميم - واد نون

جهة الداخلة - وادي الذهب

جهة العيون - الساقية الحمراء

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 312.20صمد  في )  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019)

بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438 )7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

وعلى املرسوم رقم2.05.768الصادر في30من شوال1429 )30أكتوبر2008(في شأن تفويض إمضاءالوزراءوكتاب الدولة

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

بتاريخ 1.00.175 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15.97 وعلى القانون رقم

28من محرم1421 )3ماي2000(وال سيما املادة31منه؛

 وعلى القانون رقم56.03املتعلق بتقادم الديون املستحقة على الدولة والجماعات املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم1.04.10بتاريخ فاتح ربيع األول1425 )21أبريل2004(:

وعلى املرسوم رقم2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول1441 )30أكتوبر2019(املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على الوثائق

التالية كل حسب اختصاصه الترابي:

- شهادات رفع التقادم الرباعي الصادرة عن اآلمرين املساعدين بالصرف للدولة واآلمرين بالصرف للجماعات الترابية ؛

- مقررات قبول إلغاء الغرامات واإلدانات النقدية وكذا املوارد ماعدا املوارد الضريبية وموارد أمالك الدولة.

االختصمص الترابيالنواباملفوض إليهم

جهة طنجة - تطوان - الحسيمةمحمد محجوبي، املتصرف من الدرجة األولى.محمد باية، املتصرف من الدرجة الثانية.

جهة الشرقاحمد بوعزة، املتصرف من الدرجة األولى.الحسين املنصوري، املتصرف من الدرجة األولى.

كريم املعطاوي، املتصرف من الدرجة األولى.احمد سالخ، املتصرف من الدرجة األولى.
جهة فا5 - مكنا5

جهة درعة - تافياللت

جهة الرباط - سال - القنيطرةفاطمة الحالني، املتصرفة من الدرجة الثانية.مفيد الفار�سي، املتصرف من الدرجة األولى.

جهة بني مالل - خنيفرةبوعزة وراق، املتصرف من الدرجة األولى.امينة الطيبي، املتصرفة  من الدرجة الثانية.

جهة الدار البيضاء - سطاتخديجة فرحاني، املتصرفة من الدرجة األولى.فاطمة املستقيم، املتصرفة من الدرجة األولى.

جهة مراكش - آسفيحسن منشيط، املتصرف من الدرجة األولى.بشرى بنيعيش، املتصرفة من الدرجة األولى.

كريمة الشادلي، املتصرفة من الدرجة الثانية.حسن ازربالو، املتصرف من الدرجة الثانية.

جهة سو5 - ماسة
جهة كلميم - واد نون

جهة الداخلة - وادي الذهب
جهة العيون - الساقية الحمراء

الـمادة الثانية.-ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 313.20 صمد  في )  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019)
بتفويض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438 )7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

وعلى القانون رقم15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.00.175بتاريخ
28من محرم1421 )3ماي2000(وال سيما املادة37منه؛

وعلى املرسوم رقم2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول1441  )30أكتوبر2019(املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

تفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي،كل حسب اختصاصه الترابي،سلطة ترخيص مباشرة التحصيل
الجبري من طرف املحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة طبقا للمادة37من القانون املشار إليه أعاله رقم15.97بمثابة

مدونة تحصيل الديون العمومية:

اإلختصمص الترابيالنواباملهمماملفوض إليهم

الحسين املنصوري،خازن عمالة وجدةحدو وانو

املتصرف من الدرجة األولى

عمالة وجدة - أنجاد

إقليم جرادة

نور الدين قرواش،خازن عمالة الدار البيضاء الشمال.حسن بلوش

املتصرف من الدرجة األولى.

عمالة مقاطعات سيدي البرنو�سي

عمالة مقاطعات موالي رشيد

عمالة مقاطعات عين السبع - الحي املحمدي

إقليم مديونة

محمد خلوق،خازن عمالة الدار البيضاء الجنوب.عبد العزيز الحواتي

املتصرف من الدرجة األولى.

عمالة مقاطعات ابن مسيك

عمالة مقاطعة عين الشق

عمالة مقاطعة الحي الحسني

إقليم النواصر

خالد املولي،خازن عمالة الدار البيضاء املركز الشرقي.محمد طايش

املتصرف من الدرجة الثانية.

عمالة مقاطعات الفداء - مر5 السلطان

اسماعيل ناصير،خازن عمالة الدار البيضاء املركز الغربي.توفيق قب

املتصرف من الدرجة األولى.

عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا

مراد بوعنان،خازن عمالة الرباط.املصطفى الحرتي

املتصرف من الدرجة األولى.

عمالة الرباط

زبيدة املاحي،خازن عمالة سال.يوسف بلحسين

املتصرفة من الدرجة األولى

عمالة سال

عمالة املحمديةخازن عمالة املحمدية.توفيق صديقي

عمالة مكنا5خازن عمالة مكنا5.حمو الديب

محمد طالوي،خازن عمالة فا5.امبارك سرور

املتصرف من الدرجة الثانية.

عمالة فا5

إقليم موالي يعقوب

عمالة أكادير - إداوتنانخازن عمالة أكادير.عسو دحني

عمالة إنزكان - آيت ملول

إقليم اشتوكة - آيت باها

عبد الجليل زيدان،خازن عمالة طنجة.نور الدين كليش

املتصرف من الدرجة األولى.

عمالة طنجة - أصيلة

الفحص - بني مكادة
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يوسف بيك،خازن عمالة مراكش.االسعد العيدي

التقني من الدرجة األولى.

عمالة مراكش

إقليم الحوز

محمد متوكل،الخازن اإلقليمي ببني مالل.رشيد الدباغ

التقني من الدرجة األولى

إقليم بني مالل

إقليم الفقيه بن صالح

إقليم صفروالخازن اإلقليمي بصفرو.محمد التراب

إقليم شفشاونالخازن اإلقليمي بشفشاون.عبد العزيز الكبوري

إقليم وزان

هشام بواليد،الخازن اإلقليمي بالجديدة.الحسن سجلما�سي ادري�سي

املتصرف من الدرجة األولى.

إقليم الجديدة

إقليم سيدي بنور

إقليم خنيفرةالخازنة اإلقليمية بخنيفرة.عائشة جسو5

عبد املالك الحميداني،الخازن اإلقليمي بالقنيطرة.عبد الرحمان حمرا5

املتصرف من الدرجة األولى.

إقليم القنيطرة

إقليم سيدي سليمان

إقليم فجيجالخازن اإلقليمي ببوعرفة.توفيق حسناوي

إقليم بوجدورالخازن اإلقليمي ببوجدور بالنيابة.محمد لحو5

زهير شعبان،الخازن اإلقليمي بخريبكة.حسن الكيروف

املتصرف من الدرجة الثانية.

إقليم خريبكة

إقليم الرشيديةالخازن اإلقليمي بالرشيدية.امحمد الخطابي

إقليم ميدلت

بشرى أسا�سي،الخازن اإلقليمي بآسفي.رشيد مروازي

املتصرفة من الدرجة الثانية.

إقليم آسفي

إقليم اليوسفية

إقليم العيونالخازن اإلقليمي بالعيون.عبد الرحيم خلول

إقليم طرفاية

إقليم الناضورالخازنة اإلقليمية بالناضور.احسان اتركوتي

إقليم الدريوش

إقليم ورزازاتالخازن اإلقليمي بورزازات.الحسين اقرطا5

إقليم زاكورة

إقليم تنغير

إقليم تازةالخازن اإلقليمي بتازة.حسن العالم

إقليم تطوانالخازن اإلقليمي بتطوان.عبد العلي الهبازي

عمالة املضيق - الفنيدق

إقليم الحسيمةالخازن اإلقليمي بالحسيمة.رشيد وران

إقليم تيزنيتالخازن اإلقليمي بتيزنيت.احمد أيت وكريم

إقليم الخميساتالخازن اإلقليمي بالخميسات.يحي القاسمي

إقليم طانطانالخازن اإلقليمي بطانطان.محمد عالي ادبيا

إقليم أزياللالخازن اإلقليمي بأزيالل.احمد النخايلي

إقليم قلعة السراغنةالخازن اإلقليمي بقلعة السراغنة.الحبيب لهدف

إقليم الرحامنة

إقليم الصويرةالخازن اإلقليمي بالصويرة.حسن سيطيري

إقليم أوسردالخازن اإلقليمي بالداخلة.سعيد حمي

إقليم وادي الذهب

إقليم السمارةالخازن اإلقليمي بالسمارة.ادريس املودة

إقليم كلميمالخازن اإلقليمي بكلميم.املصطفى الزهراوي.

إقليم سيدي إفني

أيت علي هشام،الخازنة اإلقليمية بتارودانت.أمينة مرشد.

املتصرف من الدرجة األولى.

إقليم تارودانت
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عمالة الصخيرات - تمارةالخازن اإلقليمي بتمارة.محمد نجيب اتركوتي.

إقليم طاطاالخازن اإلقليمي بطاطا.البشير بولعيد.

عاشور لحسيني،الخازن اإلقليمي بالعرائش.ابراهيم اجحاد.

املتصرف من الدرجة األولى.

إقليم العرائش

إقليم بوملانالخازن اإلقليمي بميسور.ايت ايكن عبد الكريم.

إقليم سيدي قاسمالخازن اإلقليمي بسيدي قاسم.حسن حاجي.

إقليم إفرانالخازن اإلقليمي بافران.ميلود ياي.

إقليم أسا - الزاكالخازن اإلقليمي بأسا - الزاك.املصطفى رغيب.

إقليم تاوناتالخازن اإلقليمي بتاونات.عبد العزيز شموري.

إقليم بنسليمانالخازنة اإلقليمية ببنسليمان.نزهة أوكادوم.

إقليم الحاجبالخازن اإلقليمي بالحاجب.عمار عمراوي.

إقليم شيشاوةالخازن اإلقليمي بشيشاوة.سالمي سايح.

إقليم بركانالخازن اإلقليمي ببركان.الحسين العمري.

أيت باسو يامنة،الخازن اإلقليمي بسطات.خالد الساحلي.

املتصرفة من الدرجة األولى.

إقليم سطات

إقليم برشيد

إقليم تاوريرتالخازن اإلقليمي بتاوريرت بالنيابة.امليلود محمودي.

إقليم جرسيف

املادة الثانية.-ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 314.20 صمد  في 

)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 1438 9رجب 1.17.07الصادر في بناءعلى الظهير الشريف رقم

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1429 من شوال 30 في الصادر  2.05.768 رقم املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

  1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956 وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 )30أكتوبر

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

أو التأشير يفوض إلى األشخاص املبينة أسماؤهم بعده اإلمضاء

حسب كل  اإلدارة، وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  عن  نيابة 

اختصاصه الترابي،على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة

بتدبير شؤون املوظفين:

- شهادة العمل ؛

- مقرر العطلة اإلدارية ؛

- مقرر العطلة االستثنائية ؛

- الترخيص بالتغيب ملتابعة الدراسة )3 ساعات في األسبوع( ؛

- إنذار املوظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة ؛

- إعادة انتشار املوظفين املرتبين في السلم 6 و 7 ؛

- القيام بمسطرة الفحص الطبي املضاد.
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االختصمص الترابياملهمماملفوض إليهم

عمالة وجدة - أنجادخازن عمالة وجدة.حدو وانو.
إقليم جرادة

عمالة مقاطعات خازن عمالة الدار البيضاء الشمال.حسن بلوش.
سيدي البرنو�سي

عمالة مقاطعات موالي رشيد
 عمالة مقاطعات عين السبع -

الحي املحمدي
إقليم مديونة

عمالة مقاطعات ابن مسيكخازن عمالة الدار البيضاء الجنوب.عبد العزيز الحواتي.
عمالة مقاطعة عين الشق

عمالة مقاطعة الحي الحسني
إقليم النواصر

عمالة مقاطعات الفداء - مر5 خازن عمالة الدار البيضاء املركز الشرقي.محمد طايش.
السلطان

 عمالة مقاطعات الدار البيضاء -خازن عمالة الدار البيضاء املركز الغربي.توفيق قب.
أنفا

عمالة الرباطخازن عمالة الرباط.املصطفى الحرتي.

عمالة سالخازن عمالة سال.يوسف بلحسين.

عمالة املحمديةخازن عمالة املحمدية.توفيق صديقي.

عمالة مكنا5خازن عمالة مكنا5.حمو الديب.

عمالة فا5خازن عمالة فا5.امبارك سرور.
إقليم موالي يعقوب

عمالة أكادير - إداوتنانخازن عمالة أكادير.عسو دحني.
عمالة إنزكان - آيت ملول
إقليم اشتوكة - آيت باها

عمالة طنجة - أصيلةخازن عمالة طنجة.نور الدين كليش.
الفحص - بني مكادة

عمالة مراكشخازن عمالة مراكش.االسعد العيدي.
إقليم الحوز

إقليم بني ماللالخازن اإلقليمي ببني مالل.رشيد الدباغ.
إقليم الفقيه بن صالح

إقليم صفروالخازن اإلقليمي بصفرو.محمد التراب.

إقليم شفشاونالخازن اإلقليمي بشفشاون.عبد العزيز الكبوري.
إقليم وزان

الحسن سجلما�سي 
ادري�سي.

إقليم الجديدةالخازن اإلقليمي بالجديدة.
إقليم سيدي بنور

إقليم خنيفرةالخازنة اإلقليمية بخنيفرة.عائشة جسو5.

إقليم القنيطرةالخازن اإلقليمي بالقنيطرة.عبد الرحمان حمرا5.
إقليم سيدي سليمان

إقليم فجيجالخازن اإلقليمي ببوعرفة.توفيق حسناوي.

إقليم بوجدورالخازن اإلقليمي ببوجدور بالنيابة.محمد لحو5.

إقليم خريبكةالخازن اإلقليمي بخريبكة..حسن الكيروف.

إقليم الرشيديةالخازن اإلقليمي بالرشيدية.امحمد الخطابي.
إقليم ميدلت

إقليم آسفيالخازن اإلقليمي بآسفي.رشيد مروازي.

إقليم اليوسفية

إقليم العيونالخازن اإلقليمي بالعيون.عبد الرحيم خلول.
إقليم طرفاية

إقليم الناضورالخازنة اإلقليمية بالناضور.احسان اتركوتي.
إقليم الدريوش

إقليم ورزازاتالخازن اإلقليمي بورزازات.الحسين اقرطا5.
إقليم زاكورة
إقليم تنغير

إقليم تازةالخازن اإلقليمي بتازة.حسن العالم

إقليم تطوان.الخازن اإلقليمي بتطوان.عبد العلي الهبازي.
عمالة املضيق - الفنيدق.

إقليم الحسيمةالخازن اإلقليمي بالحسيمة.رشيد وران.

إقليم تيزنيتالخازن اإلقليمي بتيزنيت.احمد أيت وكريم.

إقليم الخميساتالخازن اإلقليمي بالخميسات.يحي القاسمي.

إقليم طانطانالخازن اإلقليمي بطانطان.محمد عالي ادبيا.

إقليم أزياللالخازن اإلقليمي بأزيالل.احمد النخايلي.

إقليم قلعة السراغنةالخازن اإلقليمي بقلعة السراغنة.الحبيب لهدف.
إقليم الرحامنة

إقليم الصويرةالخازن اإلقليمي بالصويرة.حسن سبطيري.

إقليم أوسردالخازن اإلقليمي بالداخلة.سعيد حمي.
إقليم وادي الذهب

إقليم السمارةالخازن اإلقليمي بالسمارة.ادريس املودة.

إقليم كلميمالخازن اإلقليمي بكلميم.املصطفى الزهراوي.
إقليم سيدي إفني

إقليم تارودانتالخازنة اإلقليمية بتارودانت.أمينة مرشد.

عمالة الصخيرات - تمارةالخازن اإلقليمي بتمارة.محمد نجيب اتركوتي.

إقليم طاطاالخازن اإلقليمي بطاطا.البشير بولعيد.

إقليم العرائشالخازن اإلقليمي بالعرائش.ابراهيم اجحاد.

إقليم بوملانالخازن اإلقليمي بميسور.آيت ايكن عبد الكريم.

إقليم سيدي قاسمالخازن اإلقليمي بسيدي قاسم.حسن حاجي.

إقليم إفرانالخازن اإلقليمي بإفران.ميلود ياي.

إقليم أسا - الزاكالخازن اإلقليمي بأسا - الزاك.املصطفى رغيب.

إقليم تاوناتالخازن اإلقليمي بتاونات.عبد العزيز شموري.

إقليم بنسليمانالخازنة اإلقليمية ببنسليمان.نزهة أوكادوم .

إقليم الحاجبالخازن اإلقليمي بالحاجب.عمار عمراوي.

إقليم شيشاوةالخازن اإلقليمي بشيشاوة.السايح سالمي.

إقليم بركانالخازن اإلقليمي ببركان.الحسين العمري.

إقليم سطاتالخازن اإلقليمي بسطات.خالد الساحلي.
إقليم برشيد

إقليم تاوريرتالخازن اإلقليمي بتاوريرت بالنيابة.امليلود محمودي.
إقليم جرسيف

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 315.20 صمد  في )  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019)

بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438 )7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

وعلى املرسوم رقم2.05.768الصادر في30من شوال1429 )30أكتوبر2008(في شأن تفويض إمضاءالوزراءوكتاب الدولة

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

 وعلى القانون رقم56.03املتعلق بتقادم الديون املستحقة على الدولة والجماعات املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم1.04.10بتاريخ فاتح ربيع األول1425 )21أبريل2004(:

املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد )2019 أكتوبر 30(  1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956 وعلى املرسوم رقم

واملالية وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

على شهادات رفع التقادم الرباعي عن الديون املستحقة على الدولة الصادرة عن اآلمرين بالصرف واآلمرين املساعدين بالصرف

املركزيين وبعض اآلمرين املساعدين بالصرف بالخارج كل حسب اختصاصه:

االختصمصالنواباملفوض إليهم

العمراوي سميرة، التقنية من الدرجة الثانية.الفياللي عالش سكينة، املتصرفة من الدرجة الثانية

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
نفقاتها الخزينة الوزارية لدى البالط امللكي.

- املجلس الدستوري.
- مؤسسة الوسيط.

عبد املولى الزهر، املتصرف من الدرجة الثانية.أحمد القوبي، املتصرف من الدرجة الثانية
- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 

نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة العدل.

سعاد البوطي، املتصرفة من الدرجة األولى.هاجر العلمي، املتصرفة من الدرجة الثانية.
- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
واملعادن  الطاقة  وزارة  لدى  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

والبيئة.

حتو5 عبد الله، املتصرف من الدرجة األولى.بناني سميرة، املتصرفة من الدرجة األولى.
- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
والصيد  الفالحة  وزارة  لدى  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.

صونيا الغزالي، املتصرفة من الدرجة األولى.موزون الزهرة، املهندسة من الدرجة األولى.

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
بحقوق  املكلفة  الوزارة  لدى  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

اإلنسان والعالقات مع البرملان.
- الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري.

- مجلس النواب.
- مجلس املستشارين.

العمارتي مهدية، املتصرفة من الدرجة األولى.اخلو  يوسف، املتصرف من الدرجة الثانية.
- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

املكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

رحمي السعدية، املتصرفة من الدرجة الثانية.مفرح أسماء، املتصرفة من الدرجة الثانية.
- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 
نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة.
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غيثة مراني علوي، املتصرفة من الدرجة الثانية.سومية الوافي، مهندسة الدولة من الدرجة األولى.

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 

الوطنية  التربية  وزارة  لدى  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.

- املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

زينب رفقي، مهندسة الدولة من الدرجة األولى.جافي ابراهيم، املتصرف من الدرجة األولى.

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 

الخارجية  الوزارية لدى وزارة الشؤون  نفقاتها الخزينة 

وكذا  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 

اآلمرون املساعدون بالصرف بالخارج.

فاطمة الزهراء النجاري، املتصرفة من الدرجة الثانية.نيت بوبكر حنان، املتصرفة من الدرجة الثانية.

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 

والنقل  التجهيز  وزارة  لدى  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

واللوجيستيك واملاء.

يوسف تلهيمت، املتصرف من الدرجة األولى.
الدرجة  من  املتصرف  مشكوري،  متيوي  أمين  محمد 

الثانية.

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 

نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الصحة.

الحدادي جهان، املتصرفة من الدرجة الثانية.التون�سي بدر، املتصرف من الدرجة الثانية.

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 

والتجارة  الصناعة  وزارة  لدى  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

واالقتصاد األخضر والرقمي.

بوخسيم رشيدة، املتصرفة من الدرجة األولى.املتقي عبد الحفيظ، املتصرف من الدرجة الثانية.
- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 

نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الداخلية.

كملي وديان، املتصرفة من الدرجة الثانية.مرغال حنان، التقنية من الدرجة الثانية.

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 

واملالية  االقتصاد  وزارة  لدى  الوزارية  الخزينة  نفقاتها 

وإصالح اإلدارة.

- املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

- املجلس األعلى للحسابات.

- الصندوق الوطني للتقاعد.

فاطمة الزهراء كيالني، املتصرفة من الدرجة الثانية.سعيد الهرام، املتصرف من الدرجة الثانية.
- قطاع الثقافة وقطاع االتصال.

-الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري.

خالد أبو  زيد، مهند5 الدولة من الدرجة املمتازة.رضوان الجاوي، املتصرف من الدرجة الثانية.

- القطاعات الوزارية واملؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ 

نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة السياحة والصناعة 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي.

حفيظة امللياني، املتصرفة من الدرجة الثانية.
موالي احمد الشريف اإلدري�سي، املتصرف من الدرجة 

الثانية.

- قطاع الشباب والرياضة.

- قطاع الشغل واإلدماج املنهي.

الـمادة الثانية.-ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 316.20 صمد  في

)  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1429 من شوال 30 في الصادر  2.05.768  وعلى املرسوم رقم

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه؛

1387 محرم 10 الصادر في 330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم

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

وتتميمه وال سيما الفصلين5و64منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

يفوض إلى السيد العربي الهاشمي،املتصرف من الدرجة األولى،

للمملكة، العامة  بالخزينة  الدولة  موظفي  أجور  أداء قسم  رئيس 

اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

على أوامر املداخيل املتعلقة باسترجاع األجور غير املستحقة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 325.20 صمد  في

1) ان  ممدى األولى 1001 )17 ينمير 5)5)( بتفويض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

عليها املصادق  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  وعلى 

بتاريخ 1.77.339 رقم قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  بموجب 

كما وقع تغييرها وتتميمها )1977 أكتوبر 9(  1397 من شوال 25

وال سيما الفصول93و94و96و97و98و99املكرر و275منها؛

وعلى القانون رقم15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.00.175بتاريخ28من محرم1421

)3ماي2000(وال سيما املواد21و90و91و122منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تفوض إلى املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة

أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر السلطة قصد منح اإلعفاء

التحصيل الجبري.

املادة الثانية

تفوض إلى مدير الوقاية واملنازعات ومدير املوارد والبرمجة باإلدارة

املركزية إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة السلطة قصد منح

أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري  اإلعفاء

درهم عند تاريخ اتخاذ قرار 500.000,00 إذا كانت ال تتجاوز مبلغ

اإلعفاءالكلي أو الجزئي.

املادة الثالثة

تفوض إلى املديرين الجهويين ومديري الجمارك باملوانئ إلدارة

اإلعفاء منح  قصد  السلطة  املباشرة  غير  والضرائب   الجمارك 

 أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري إذا كانت

 ال تتجاوز مبلغ250.000,00درهم عند تاريخ اتخاذ قرار اإلعفاءالكلي

أو الجزئي.

املادة الرابعة

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم2115.19

الصادر في23من شوال1440 )27يونيو2019(بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 326.20 صمد  في 1) ان  ممدى األولى 1001

)17 ينمير  5)5)) بتفويض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438 )7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

 وعلى القانون رقم15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.00.175بتاريخ

28من محرم1421 )3ماي2000(وال سيما املادتين126و139منه؛

2019(املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد 1441 )30أكتوبر 2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول وعلى املرسوم رقم

واملالية وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

تفوض إلى األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي،حسب معيار مبلغ الدين الجمركي وطبيعته،السلطة قصد اتخاذ

قرارات قبول إلغاءالديون العمومية طبقا ألحكام مدونة تحصيل الديون العمومية بناءعلى اقتراح املحاسب املكلف بالتحصيل

سواءفيما يتعلق بالديون املحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة أو بالديون األخرى املكلفة بتحصيلها بما

فيها الغرامات واإلدانات النقدية واملعتبرة غير قابلة لالستخالص:

فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبريالغراامت واإلدانمت النقديةابلغ الضرائ0 والرسوماملفوض إليهم

يؤخذ بعين االعتبار فقط أصل الدين في تحديد ما يفوق 100 مليون درهمما يفوق 30 مليون درهماملدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

االختصاص.

والضرائب  الجمارك  بإدارة  واملنازعات  الوقاية  مدير 

غير املباشرة.

ما يفوق 10 مليون درهم

في حدود 30 مليون درهم

ما يفوق 50 مليون درهم

في حدود 100 مليون درهم

كذلك

كذلكفي حدود 50 مليون درهمفي حدود 10 مليون درهماملديرون الجهويون ومديرو الجمارك باملوانئ.

1440 من ربيع األول 21 الصادر في 3751.18 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم -  املادة الثانية.

)29نوفمبر2018(بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 327.20 صمد  في 

1) ان  ممدى األولى 1001 )17 ينمير 5)5)( بتفويض السلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

 وعلى الظهير الشريف رقم1.58.008الصادر في4شعبان1377

بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية )1958 فبراير 24( 

كما وقع تغييره وتتميمه؛

1382 من صفر 21 في الصادر  2.62.341 رقم املرسوم   وعلى 

)24يوليو1962(بتحديد النظام التأديبي الخاص بأعوان الفيالق غير

الضباط التابعين إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة وال سيما

الفصلين الرابع والخامس منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الجمارك العام إلدارة  املدير  نبيل االخضر، السيد  إلى  يفوض 

مباشرة السلطة التأديبية نيابة عن وزير والضرائب غير املباشرة،

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة فيما يتعلق بأعوان فيالق الجمارك

والضرائب غير املباشرة غير الضباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم2773.18 

بتفويض )2018 أغسطس 24(  1439 12من ذي الحجة الصادر في

السلطة.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 328.20 صمد  في

1) ان  ممدى األولى 1001 )17 ينمير  5)5)( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1429 من شوال 30 في الصادر  2.05.768  وعلى املرسوم رقم

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الجمارك العام إلدارة  املدير  نبيل االخضر، السيد  إلى  يفوض 

والضرائب غير املباشرة،اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد

واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة بإدارة الجمارك

والضرائب غير املباشرة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم2775.18 

بتفويض )2018 أغسطس 24(  1439 12من ذي الحجة الصادر في

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 329.20 صمد  في

1) ان  ممدى األولى 1001 )17 ينمير  5)5)( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1429 من شوال 30 في الصادر  2.05.768  وعلى املرسوم رقم

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

وعلى القرار الصادر في7جمادى األولى1350 )20سبتمبر1931(

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر 10 بتاريخ 2.73.312 رقم باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5مار19745(وال سيما الفصل20منه؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم3.228.74الصادر في21من جمادى

بتحديد شروط وضع أوامر القيام )1974 يوليو 12(  1394 اآلخرة

بمأموريات في الخارج؛
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1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم
واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الجمارك العام إلدارة  املدير  نبيل االخضر، السيد  إلى  يفوض 
نيابة عن وزير االقتصاد واملالية اإلمضاء والضرائب غير املباشرة،
لإلدارة التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  اإلدارة  وإصالح 

املذكورة للقيام بمأموريات خارج املغرب ما عدا املديرين املركزيين.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد نبيل االخضر أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد
الزهاوي،مدير املوارد والبرمجة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم2776.18 
بتفويض )2018 أغسطس 24(  1439 12من ذي الحجة الصادر في

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 330.20 صمد  في
1) ان  ممدى األولى 1001 )17 ينمير  5)5)( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438
)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم
واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الجمارك العام إلدارة  املدير  نبيل االخضر، السيد  إلى  يفوض 
والضرائب غير املباشرة،اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد
بتدبير شؤون املتعلقة  الوثائق  واملالية وإصالح اإلدارة على جميع 

املوظفين التابعين إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد نبيل االخضر أو عاقه عائق ناب عنه السادة
رئيس مدير املوارد والبرمجة وأحمد البوعزاوي، محمد الزهاوي،
قسم املوارد البشرية وسعيد عليلة،رئيس مصلحة التسيير اإلداري

للموظفين.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم2777.18 
بتفويض )2018 أغسطس 24(  1439 12من ذي الحجة الصادر في

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 331.20 صمد  في
1) ان  ممدى األولى 1001 )17 ينمير  5)5)( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438
)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين5و64منه؛

الصادر 2015 املالية للسنة  100.14 رقم املالية  قانون  وعلى 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.14.195بتاريخ فاتح ربيع األول1436 

)24ديسمبر2014(وال سيما املادة15منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم
واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الجمارك العام إلدارة  املدير  نبيل االخضر، السيد  إلى  يفوض 
والضرائب غير املباشرة،اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة بالحساب املرصد
»صندوق الحامل عنوان 3.1.0.0.1.13.026 ألمور خصوصية رقم

محاربة الغش الجمركي«.
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املادة الثانية

 يفوض إلى السيد نبيل االخضر اإلمضاءأو التأشير على األوامر بصرف
 أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر
 بقبض املوارد في إطار الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم3.1.0.0.1.13.026

الحامل عنوان»صندوق محاربة الغش الجمركي«.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد نبيل االخضر أو عاقه عائق ناب عنه السادة
رئيس مدير املوارد والبرمجة وأحمد البوعزاوي، محمد الزهاوي،
قسم املوارد البشرية وحاتم الريفي،رئيس مصلحة امليزانية وهشام
حبحوبة،رئيس مصلحة التجهيزات واملعدات ونجيب إسواني،رئيس
مصلحة تدبير املمتلكات وعبد املغيث الحداد،رئيس مصلحة العمل
االجتماعي وسعيد عليلة،رئيس مصلحة التسيير اإلداري للموظفين.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم2778.18 
بتفويض )2018 أغسطس 24(  1439 12من ذي الحجة الصادر في

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)332.20)صمد  في
 1))ان  ممدى األولى)1001 )17)ينمير))5)5)()بتفويض املصمدقة

على الصفقمت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438
)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1434 8جمادى األولى الصادر في 2.12.349  وعلى املرسوم رقم
)20مار20135(املتعلق بالصفقات العمومية؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم
واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الجمارك إلدارة  العام  املدير  االخضر، نبيل  السيد  إلى  يفوض 
والضرائب غير املباشرة،املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات
أو الخدمات وكذا فسخها التي تدخل في إطار االعتمادات املفوضة إليه

من ميزانية وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد نبيل االخضر أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد

الزهاوي،مدير املوارد والبرمجة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم2779.18 

بتفويض )2018 أغسطس 24(  1439 12من ذي الحجة الصادر في

املصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)333.20)صمد  في

 1))ان  ممدى األولى)1001 )17)ينمير))5)5)()بتفويض املصمدقة

على الصفقمت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1434 8جمادى األولى الصادر في 2.12.349  وعلى املرسوم رقم

)20مار20135(املتعلق بالصفقات العمومية؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الجمارك إلدارة  العام  املدير  االخضر، نبيل  السيد  إلى  يفوض 

والضرائب غير املباشرة،املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات

أو الخدمات وكذا فسخها التي تدخل في إطار اعتمادات الحساب املرصد

محاربة »صندوق  املسمى 3.1.0.0.1.13.026 رقم خصوصية  ألمور 

الغش الجمركي«.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد نبيل االخضر أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد

الزهاوي،مدير املوارد والبرمجة.
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم2780.18 

بتفويض )2018 أغسطس 24(  1439 12من ذي الحجة الصادر في

املصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)334.20)صمد  في
 1))ان  ممدى األولى)1001 )17)ينمير))5)5)()بتفويض املصمدقة

على الصفقمت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

1434 8جمادى األولى الصادر في 2.12.349  وعلى املرسوم رقم

)20مار20135(املتعلق بالصفقات العمومية؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الجمارك إلدارة  العام  املدير  االخضر، نبيل  السيد  إلى  يفوض 

والضرائب غير املباشرة،املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات

أو الخدمات وكذا فسخها التي تدخل في إطار اعتمادات مرفق الدولة

املسير بصورة مستقلة»إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة«التابع

لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد نبيل االخضر أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد

الزهاوي،مدير املوارد والبرمجة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم2781.18 

بتفويض )2018 أغسطس 24(  1439 12من ذي الحجة الصادر في

املصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 336.20 صمد  في

1) ان  ممدى األولى 1001 )17 ينمير  5)5)( بتفويض اإلاضمء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى الظهير الشريف رقم1.17.07الصادر في9رجب1438 

)7أبريل2017(بتعيين أعضاءالحكومة كما وقع تغييره؛

 1429 من شوال 30 في الصادر  2.05.768  وعلى املرسوم رقم

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السادة مـحمد الزهاوي،مدير املوارد والبرمجة وأحمد

رئيس عليلة، وسعيد  البشرية  املوارد  قسم  رئيس  البوعزاوي،

مصلحة التسيير اإلداري للموظفين بإدارة الجمارك والضرائب غير

املباشرة،اإلمضاءأو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح

الناشئة باملنازعات  املتعلقة  القضائية  الوثائق  جميع  على   اإلدارة 

في مجال تدبير املوارد البشرية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم2785.18 

بتفويض )2018 أغسطس 24(  1439 12من ذي الحجة الصادر في

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)302.20)صمد  في

بتعيين آار اسمعد) ()2019 أكتوبر) (31(  1001 )) بيع األول)

بملصرف ونمئبين عنه.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى املرسوم امللكي رقم330.66الصادر في10محرم1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين5و64منه؛
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1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الدرجة من  الرئيس  املهند5  البوعزاوي، عزيز  السيد  يعين 

مدير املوارد والنظام املعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة، املمتازة،

وزير لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف  مساعدا  آمرا 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وإصدار أوامر املداخيل املرتبطة

املحاسبين مديونية  عن  اإلعالن  بمقررات  املتعلقة  تلك  وكذا  بها 

العموميين.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عزيز البوعزاوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد

رئيس قسم امليزانية املتصرف من الدرجة األولى، ميمون محيات،

الدرجة الرئيس من  املهند5  فادي، والسيد هشام  واللوجيستيك 

األولى،رئيس مصلحة امليزانية بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثالثة

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسبون املكلفون بالعمليات املشار إليها أعاله هم على التوالي:

الخازن الوزاري لدى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة فيما

يخص االعتمادات املفوضة واألوامر باملداخيل املرتبطة بها وخزنة

العماالت والخزنة اإلقليميون فيما يخص األوامر باملداخيل املتعلقة

املوجودين العموميين  املحاسبين  مديونية  عن  اإلعالن  بمقررات 

بدائرتهم الترابية.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

308.20)صمد  في) قرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)

آار اسمعد) بتعيين  ()2019 أكتوبر) (31(  1001 األول) )) بيع 

بملصرف ونواب عنه.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى املرسوم امللكي رقم330.66الصادر في10محرم1387

  )21أبريل1967(بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه

وال سيما باملرسوم رقم2.00.644بتاريخ4شعبان1421)فاتح نوفمبر2000(

خصوصا الفصول5و64و65و66منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدرجة من  الرئيس  املهند5  البوعزاوي، عزيز  السيد  يعين 

مدير املوارد والنظام املعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة، املمتازة،

ونفقات بموارد  املتعلقة  العمليات  لتنفيذ  بالصرف  مساعدا  آمرا 

ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى»الخزينة العامة

للمملكة«التابع لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عزيز البوعزاوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد

رئيس قسم امليزانية املتصرف من الدرجة األولى، ميمون محيات،

الدرجة الرئيس من  املهند5  فادي، والسيد هشام  واللوجيستيك 

األولى،رئيس مصلحة امليزانية بالخزينة العامة للمملكة.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها في املادة األولى أعاله هو

الخازن الوزاري لدى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم 310.20 صمد  في )  بيع األول 1001 )31 أكتوبر 2019)

بتعيين آارين اسمعدين بملصرف ونواب عنهم

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناءعلى املرسوم امللكي رقم330.66الصادر في10محرم1387 )21أبريل1967(بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين5و64منه؛

املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد )2019 أكتوبر 30(  1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956 وعلى املرسوم رقم

واملالية وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

يعين األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات

املفوضة إليهم من لدن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة برسم امليزانية العامة وكذا إصدار األوامر باملداخيل املرتبطة بها:

املحمسبون املكلفونالنواباآلارون املسمعدون بملصرف االختصمص الترابي

خازن عمالة طنجةنعيمة واكريم، املتصرفة من الدرجة األولى.محمد حسني، املهند5 الرئيس من الدرجة األولىجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

خازن عمالة وجدةمنير املحروق، املهند5 من الدرجة األولى.سعاد بنعبا5، املهندسة الرئيسة من الدرجة املمتازة .جهة الشرق

جهة فا5 - مكنا5

جهة درعة - تافياللت.
خازن عمالة فا5كريم املعطاوي، املتصرف من الدرجة األولى.عزيز بنسليمان، املتصرف من الدرجة الثانية.

صالح الدين قريب، املتصرف من الدرجة األولى.جهة الرباط - سال - القنيطرة
موالي عبد العزيز اليوسفي علوي، املتصرف من الدرجة 

األولى.
خازن عمالة الرباط

الخازن اإلقليمي ببني ماللعزيز أعالم، التقني من الدرجة الثانية.عبد الحليم بولعمان، مهند5 الدولة من الدرجة األولى.جهة بني مالل - خنيفرة

بوعمرو الباهي، املتصرف من الدرجة الثانية.حميد أفراني، املتصرف من الدرجة األولى.جهة الدار البيضاء - سطات
خازن عمالة الدار البيضاء 

املركز الغربي

خازن عمالة مراكشعبد الحكيم الراشيدي، التقني من الدرجة األولى.حسن منشيط، املتصرف من الدرجة األولى.جهة مراكش - آسفي

جهة سو5 - ماسة

جهة كلميم - واد نون

جهة الداخلة - وادي الذهب

جهة العيون - الساقية الحمراء

خازن عمالة أكاديرنعيمة فر�سي، التقنية من الدرجة األولى.انس بيحيا، املتصرف من الدرجة األولى.

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

يقومون بصرف النفقات منها.

الـمادة الثالثة.-ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في2ربيع األول1441 )31أكتوبر2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 قـــرا  لوزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)335.20)صمد  في

1))ان  ممدى األولى)1001 )17)ينمير)5)5)))بتعيين آار اسمعد)

بملصرف ونواب عنه.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناءعلى املرسوم امللكي رقم330.66الصادر في10محرم1387

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

وتتميمه وال سيما الفصلين5و64منه؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول 2.19.956  وعلى املرسوم رقم

واملالية االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  )2019 أكتوبر 30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يعين السيـد نبيل االخضر،املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب

غير املباشرة،آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من ميزانية وزارة االقتصاد

واملالية وإصالح اإلدارة.

املـادة الثانيـة

إذا تغيــب السيـد نبيل االخضر أو عاقه عـائق ناب عنه السادة
محمد الزهاوي وحاتم الريفي وهشام حبحوبة ونجيب إسواني.

املـادة الثالثـة

تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف
املشار إليه في املـادة األولـى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف

النفقات منها.

املـادة الرابعـة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري
لدى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بالرباط.

املـادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم2782.18 
الصادر في12من ذي الحجة1439 )24أغسطس2018(بتعيين آمر

مساعد بالصرف ونواب عنه.

وحرر بالرباط في21من جمادى األولى1441 )17يناير2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قرا  اشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1974.19 
»COASTAL( CULTURE( SYSTEMS( S.A.S« لشركة) بملترخيص  ()(5(5 ينمير) (6(  1001 األولى) 15) ممدى  في)  صمد  
وبنشر استخرج ان االتفمقية) (»Coastal Culture Systems« البحرية تسمى) واستغالل از عة لتربية األحيمء) بإنشمء)

املتعلقة بهم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناءعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.73.255الصادر في27من شوال1393)23نوفمبر1973(املتعلق بتنظيم الصيد
البحري،كما تم تغييره وتتميمه،وال سيما الفصلين28و28-1منه؛

وعلى املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008(بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد
رخص مؤسسات الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم1643.10الصادر في11من جمادى اآلخرة1431 ) 26ماي2010(املتعلق بطلب
رخصة إنشاءواستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة،كما تم تغييره وتتميمه،وال سيما

املادة3منه؛

 1435 محرم 7 الصادر في 3151.13 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزيرالفالحة والصيد البحري رقم
)11نوفمبر2013(بتحديد مبالغ وكيفيات أداءاألتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياءالبحرية

كما تم تغييره وتتميمه؛

 واعتبارا التفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/101/2018املوقعة بتاريخ فاتح ربيع األول1440
)9نوفمبر2018(بين شركة»COASTAL CULTURE SYSTEMS S.A.S«ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،



1351 الجريدة الرسميةعدد6862 - 10رجب1441 )5مار20205( 

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة»COASTAL CULTURE SYSTEMS S.A.S«املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم3615،أن تقوم

وفق الشروط املحددة في اتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/2018/101املوقعة بتاريخ فاتح ربيع

األول1440 )9نوفمبر2018(بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،بإنشاء

.« Ruditapes decussatus«ألجل تربية اللميمة»Coastal Culture Systems«واستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية تسمى

املادة الثانية

تمنح هذه الرخصة،طبقا ملقتضيات املادة7من املرسوم املشار إليه أعاله رقم2.08.562،ملدة عشر)10(سنوات تحتسب

ابتداءمن تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،بطلب من املستفيد منها،وفق نفس الشروط

والكيفيات التي منحت على أساسها.

يجب أن يودع طلب التجديد هذا،طبقا ملقتضيات املادة3من القرار املشار إليه أعاله رقم1643.10،لدى الوكالة الوطنية

لتنمية تربية األحياءالبحرية داخل أجل أقصاه ستة)6(أشهر قبل تاريخ انتهاءمدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

27من شوال1393 )23نوفمبر1973(املشار إليه أعاله،الذي تمسكه شركة»COASTAL CULTURE SYSTEMS S.A.S«جردا،

حسب الترتيب الزمني،وتقسيما،حسب الصنف،لعمليات دخول وخروج اللميمة»Ruditapes decussatus«التي تتم تربيتها.

املادة الرابعة

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقمDOE/101/2018املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية..

و حرر بالرباط في10جمادى األولى1441 )6يناير2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء:محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء:عزيز أخنوش.

*

*  *
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 الحق بملقرا  املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت
 ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1974.19)الصمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير)5)5)()بملترخيص

 لشركة)»)COASTAL(CULTURE(SYSTEMS(S.A.S)«)بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية
تسمى)»)Coastal Culture Systems)«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم

» Coastal Culture Systems(«(استخرج ان اتفمقية إنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى 
«(COASTAL(CULTURE(SYS-(518))املوقعة بتم يخ فمتح  بيع األول)1005 )9)نوفمبر)518)()بين شركة/DOE/151   قم

«)TEMS(S.A.S)ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت
)املادة9من املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008((

شركة » COASTAL CULTURE SYSTEMS S.A.S « الكائن مقرها بكام 17، بوطلحة - الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.ادة االتفمقية.

اكمن إنشمء از عة تربية األحيمء البحرية.
املسمحة.

الحدود الخم  ية ملكمن املز عة.

انطقة حممية
اإلشم ات في البحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.
مئتان وتسعة عشر هكتارا وخمسة آرات )219,5( .

القطعة األولى 20 هكتارا.

خط الطول خط العرض الحدود

"22.0216'51°15 غربا "16.2168'50°23 شماال B1

"12.5276'51°15 غربا "56.7631'49°23 شماال B2

"22.8614'51°15 غربا "1.0583'50°23 شماال B3

"32.3759'51°15 غربا "20.5206'50°23 شماال B4
القطعة الثانية 199,5 هكتارا.

خط الطول خط العرضالحدود

"49.9168'50°15 غربا"58.3454'50°23 شماال1

"11.1257'50°15 غربا"36.1908'51°23 شماال2

"40.2643'49°15 غربا"9.4230'51°23 شماال3

"47.5392'49°15 غربا"2.3285'51°23 شماال4

"21.8280'49°15 غربا"40.0247'50°23 شماال5

"27.8904'49°15 غربا"34.1131'50°23 شماال6

"34.3178'49°15 غربا"39.6892'50°23 شماال7

"37.9553'49°15 غربا"36.1417'50°23 شماال8

"44.3827'49°15 غربا"41.7174'50°23 شماال9

"55.2943'49°15 غربا"31.0751'50°23 شماال10

"1.7221'50°15 غربا"36.6508'50°23 شماال11

"5.3592'50°15 غربا"33.1037'50°23 شماال12

"18.2148'50°15 غربا"44.2543'50°23 شماال13

"25.4886'50°15 غربا"37.1594'50°23 شماال14

"30.6316'50°15 غربا"41.6195'50°23 شماال15

"20.9328'50°15 غربا"51.0799'50°23 شماال16

"14.5046'50°15 غربا"45.5046'50°23 شماال17

"10.8676'50°15 غربا"49.0520'50°23 شماال18

"4.4394'50°15 غربا"43.4767'50°23 شماال19

"59.5902'49°15 غربا"48.2064'50°23 شماال20

"13.7321'50°15 غربا"0.4727'51°23 شماال21

"17.3742'50°15 غربا"56.9296'50°23 شماال22

"30.2312'50°15 غربا"8.0802'51°23 شماال23

"44.7738'50°15 غربا"53.8850'50°23 شماال24

منطقة عرضها عشرة )10( أمتار تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.
ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشمط از عة تربية األحيمء البحرية.
التقنية املستعملة.
وسمئل االستغالل.

.» Ruditapes decussatus « اللميمة
التربية على سطح األرض )بذر األرض باستعمال الشبكة أو بدونها(.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.
املراقبة البيئية.
تدبير النفميمت.

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.

ابلغ قم  : ألفان ومائة وخمسة وتسعون )2195( درهما في السنة.ابلغ األتموة املستحقة.
ابلغ اتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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اإلدا ة) وإصالح  واململية  ووزيراالقتصمد  والغمبمت  وامليمه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  اشترك  قرا  

 »BOULHIT(TRAVAUX(sarl-AU«(قم)1977.19)صمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير5)5)()بملترخيص لشركة 

بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى)»Boulhit Travaux«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم.)

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املتعلق بنظام )1973 1393 )23نوفمبر 27من شوال الصادر في 1.73.255 بناءعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم

الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه،وال سيما الفصلين28و28-1منه؛

وعلى املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008(بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد

رخص مؤسسات الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم1643.10الصادر في11من جمادى االخرة1431 )26ماي2010(املتعلق

بطلب رخصة إنشاءواستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة،كما تم تغييره وتتميمه،

وال سيما املادة3منه؛

 1435 7محرم الصادر في 3151.13 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد البحري رقم

)11نوفمبر2013(بتحديد مبالغ وكيفيات أداءاإلتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياءالبحرية،

كما تم تغييره وتتميمه؛

 واعتبارا التفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/054/2018املوقعة بتاريخ26من ربيع األول1440

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه »BOULHIT TRAVAUX sarl AU« بين شركة )2018 ديسمبر 4(

والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة؛

قررا ما يلي :

املادة األولى

تقوم أن  ،8121 بالداخلة تحت رقم التجاري  السجل  في  املسجلة  »BOULHIT TRAVAUX sarl AU« يرخص لشركة

بتاريخ املوقعة  2018/DOE/054 البحرية رقم لتربية األحياء واستغالل مزرعة  إنشاء اتفاقية  في  املحددة  الشروط  وفق 

26من ربيع األول1440 )4ديسمبر2018(بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

. « Crassostrea gigas«ألجل تربية املحار املقعر»Boulhit Travaux«بإنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية تسمى

املادة الثانية

تمنح هذه الرخصة،طبقا ملقتضيات املادة7من املرسوم املشار إليه اعاله رقم2.08.562،ملدة عشر)10(سنوات تحتسب

ابتداءمن تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،بطلب من املستفيد منها،وفق نفس الشروط

والكيفيات التي منحت على أساسها.

يجب أن يودع طلب التجديد هذا،طبقا ملقتضيات املادة3من القرار املشار إليه أعاله رقم1643.10،لدى الوكالة الوطنية

لتنمية تربية األحياءالبحرية داخل أجل أقصاه ستة)6(أشهر قبل تاريخ انتهاءمدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

27من شوال1393 )23نوفمبر1973(املشار إليه أعاله،الذي تمسكه شركة»BOULHIT TRAVAUX sarl AU«جردا،حسب

الترتيب الزمني،وتقسيما،حسب الصنف،لعمليات دخول وخروج املحار املقعر»Crassostrea gigas«الذي تتم تربيته.
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 الحق بملقرا  املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت
 ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1977.19)الصمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير)5)5)()بملترخيص

 لشركة)»)BOULHIT TRAVAUX sarl AU)«)بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية
تسمى)»)Boulhit Travaux)«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم

» Boulhit Travaux(«(استخرج ان اتفمقية إنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى 
« BOULHIT TRAVAUX sarl AU »(518))املوقعة بتم يخ)6))ان  بيع األول)1005 )0)ديسمبر)518)()بين شركة/DOE/5(0(قم  

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت
)املادة9من املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008((

شركة » BOULHIT TRAVAUX sarl AU « الكائن مقرها بحي الغفران، شارع املغرب العربي، رقم 104 - الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.ادة االتفمقية.

اكمن إنشمء از عة تربية األحيمء البحرية.

املسمحة.

الحدود الخم  ية ملكمن املز عة.

انطقة حممية.

اإلشم ات في البحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم واد الذهب.

هكتاران )2( .

خط الطولخط العرضالحدود

B135.9327’51°15 غربا’’59.5511’38°23 شماال’’

B229.8667’51°15 غربا’’56.2268’38°23 شماال’’

B331.6706’51°15 غربا’’53.4329’38 °23 شماال’’

B437.7370’51°15 غربا’’56.7568’38°23 شماال’’

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشمط از عة تربية األحيمء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسمئل االستغالل.

  )Crassostrea gigas( تربية املحار املقعر

الجيوب على الطاوالت

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفميمت.

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.

ابلغ قم  : عشرون )20( درهما في السنة.ابلغ األتموة املستحقة.
ابلغ اتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

املادة الرابعة

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقمDOE/054/2018 املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في10جمادى األولى1441 )6يناير2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء:محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء:عزيز أخنوش.

*
*  *
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قرا  اشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1978.19 
بإنشمء) (»OSTREICULTURE( DE(DAKHLA( S.A« بملترخيص لشركة) ()(5(5 ينمير) (6(  1001 15) ممدى األولى) صمد  في)

واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى)»Ostréiculture de Dakhla«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1973(املتعلق بتنظيم 1393 )23نوفمبر 27من شوال 1.73.255الصادر في بناءعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه،وال سيما الفصلين28و28-1منه؛

وعلى املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008(بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد
رخص مؤسسات الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم1643.10الصادر في11من جمادى اآلخرة1431 ) 26ماي2010(املتعلق
بطلب رخصة إنشاءواستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة،كما تم تغييره وتتميمه،

وال سيما املادة3منه؛

 1435 7محرم الصادر في 3151.13 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد البحري رقم
)11نوفمبر2013(بتحديد مبالغ وكيفيات أداءاألتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياءالبحرية

كما تم تغييره وتتميمه؛

 واعتبارا التفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/102/2018املوقعة بتاريخ فاتح ربيع األول1440
)9نوفمبر2018(بين شركة»OSTREICULTURE DE DAKHLA S.A«ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة»OSTREICULTURE DE DAKHLA S.A«املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم1607،أن تقوم
وفق الشروط املحددة في اتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/102/2018املوقعة بتاريخ فاتح ربيع
األول1440 )9نوفمبر2018(بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،بإنشاء

.«Ruditapes decussatus«ألجل تربية اللميمة»Ostréiculture de Dakhla«واستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية تسمى

املادة الثانية

تمنح هذه الرخصة،طبقا ملقتضيات املادة7من املرسوم املشار إليه أعاله رقم2.08.562،ملدة عشر)10(سنوات تحتسب
ابتداءمن تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،بطلب من املستفيد منها،وفق نفس الشروط

والكيفيات التي منحت على أساسها.

يجب أن يودع طلب التجديد هذا،طبقا ملقتضيات املادة3من القرار املشار إليه أعاله رقم1643.10،لدى الوكالة الوطنية
لتنمية تربية األحياءالبحرية داخل أجل أقصاه ستة)6(أشهر قبل تاريخ انتهاءمدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

 يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل28-1من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.73.255الصادر في27من
شوال1393 )23نوفمبر1973(املشار إليه أعاله،الذي تمسكه شركة»OSTREICULTURE DE DAKHLA S.A«جردا،حسب

الترتيب الزمني،وتقسيما،حسب الصنف،لعمليات دخول وخروج اللميمة»Ruditapes decussatus«التي تتم تربيتها.
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املادة الرابعة

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقمDOE/102/2018 املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في10جمادى األولى1441 )6يناير2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء:محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء:عزيز أخنوش.

*
*  *

 الحق بملقرا  املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت

 ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1978.19)الصمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير)5)5)()بملترخيص

 لشركة)»)OSTREICULTURE(DE(DAKHLA(S.A)«)بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية

تسمى)»)Ostréiculture de Dakhla)«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم

» Ostréiculture de Dakhla(«(استخرج ان اتفمقية إنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى 
 « OSTREICULTURE DE(518))املوقعة بتم يخ فمتح  بيع األول)1005 )9)نوفمبر)518)()بين شركة/DOE/15((قم 

«)DAKHLA(S.A)ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت

)املادة9من املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008((
شركة » OSTREICULTURE DE DAKHLA S.A « الكائن مقرها بكام 17 بوطلحة ص.ب 423 - الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.ادة االتفمقية.

اكمن إنشمء از عة تربية األحيمء البحرية.

املسمحة.

الحدود الخم  ية ملكمن املز عة.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم واد الذهب.

ثمانية )8( هكتارات.

خط الطول خط العرضالحدود

"37.4269'50°15 غربا"58.6828'50°23 شماال1

"32.2840'50°15 غربا"54.2227'50°23 شماال2

"34.7086'50°15 غربا"51.8575'50°23 شماال3

"39.8515'50°15 غربا"56.3176'50°23 شماال4

"30.9984'50°15 غربا"53.1074'50°23 شماال5

"25.8554'50°15 غربا"48.6474'50°23 شماال6

"28.2804'50°15 غربا"46.2822'50°23 شماال7

"33.4230'50°15 غربا"50.7422'50°23 شماال8

"41.0636'50°15 غربا"55.1350'50°23 شماال9

"35.9210'50°15 غربا"50.6749'50°23 شماال10

"38.3456'50°15 غربا"48.3097'50°23 شماال11

"43.4886'50°15 غربا"52.7701'50°23 شماال12

"34.6351'50°15 غربا"49.5600'50°23 شماال13

"29.4929'50°15 غربا"45.0996'50°23 شماال14

"31.9171'50°15 غربا"42.7344'50°23 شماال15

"37.0597'50°15 غربا"47.1948'50°23 شماال16
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انطقة حممية.

اإلشم ات في البحر.

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

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشمط از عة تربية األحيمء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسمئل االستغالل.

.» Ruditapes decussatus « اللميمة

التربية على سطح األرض )بذر األرض باستعمال الشبكة أو بدونها(.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفميمت.

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.

ابلغ قم  : ثمانون )80( درهما في السنة.ابلغ األتموة املستحقة.

ابلغ اتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

اإلدا ة) وإصالح  واململية  االقتصمد  ووزير  والغمبمت  وامليمه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  اشترك  قرا  
 »ZAFATI(AQUACULTURE(sarl-AU«(قم)1979.19)صمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير5)5)()بملترخيص لشركة 
بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى)»Zafati Aquaculture«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم.

 
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املتعلق بنظام )1973 1393 )23نوفمبر 27من شوال الصادر في 1.73.255 بناءعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه،وال سيما الفصلين28و28-1منه؛

وعلى املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008(بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد
رخص مؤسسات الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم1643.10الصادر في11من جمادى اآلخرة1431 )26ماي2010(املتعلق
بطلب رخصة إنشاءواستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة،كما تم تغييره وتتميمه،

والسيما املادة3منه؛

 1435 7محرم الصادر في 3151.13 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد البحري رقم
)11نوفمبر2013(بتحديد مبالغ وكيفيات أداءاإلتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياءالبحرية،

كما تم تغييره وتتميمه؛

 واعتبارا التفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/082/2018املوقعة بتاريخ27من ربيع األول1440
)5ديسمبر2018(بين شركة»ZAFATI AQUACULTURE sarl AU«ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة»ZAFATI AQUACULTURE sarl AU«املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم11351،أن تقوم

بتاريخ املوقعة  2018/DOE/082 البحرية رقم لتربية األحياء واستغالل مزرعة  إنشاء اتفاقية  في  املحددة  الشروط  وفق 
27من ربيع األول1440 )5ديسمبر2018(بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

. « Crassostrea gigas«ألجل تربية املحار املقعر»Zafati Aquaculture«بإنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية تسمى
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املادة الثانية

تمنح هذه الرخصة،طبقا ملقتضيات املادة7من املرسوم املشار إليه أعاله رقم2.08.562،ملدة عشر)10(سنوات تحتسب
ابتداءمن تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،بطلب من املستفيد منها،وفق نفس الشروط

والكيفيات التي منحت على أساسها.

يجب أن يودع طلب التجديد هذا،طبقا ملقتضيات املادة3من القرار املشار إليه أعاله رقم1643.10،لدى الوكالة الوطنية
لتنمية تربية األحياءالبحرية داخل أجل أقصاه ستة)6(أشهر قبل تاريخ انتهاءمدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

الصادر في 1.73.255 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-28 يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل
27من شوال1393 )23نوفمبر1973(املشار إليه أعاله،الذي تمسكه شركة«ZAFATI AQUACULTURE sarl AU»جردا،
حسب الترتيب الزمني،وتقسيما،حسب الصنف،لعمليات دخول وخروج املحار املقعر«Crassostrea gigas»الذي تتم تربيته.

املادة الرابعة

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقمDOE/082/2018 املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القراراملشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في10جمادى األولى1441 )6يناير2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء:محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء:عزيز أخنوش.

*
*  *

 الحق بملقرا  املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت
 ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1979.19)الصمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير)5)5)()بملترخيص

 لشركة)»)ZAFATI AQUACULTURE sarl AU)«)بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية
تسمى)»)Zafati Aquaculture)«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم

 (518/DOE/58((قم (»(Zafati Aquaculture(«(استخرج ان اتفمقية إنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى
» ZAFATI AQUACULTURE sarl AU «(املوقعة بتم يخ)7))ان  بيع األول)1005 )))ديسمبر)518)()بين شركة 

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت

)املادة9من املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008((

شركة » ZAFATI AQUACULTURE sarl AU « الكائن مقرها بشارع الوالء، رقم 21 - الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.ادة االتفمقية.

اكمن إنشمء از عة تربية األحيمء البحرية.

املسمحة.

الحدود الخم  ية ملكمن املز عة.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم واد الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود

B139.7834’49°15 غربا’’57.8738’50°23 شماال’’

B244.9447’49°15 غربا’’2.3162’51 °23 شماال’’

B342.5298’49°15 غربا’’4.6897’51 °23 شماال’’

B437.3685’49°15 غربا’’0.2473’51°23 شماال’’
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انطقة حممية.

اإلشم ات في البحر.

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشمط از عة تربية األحيمء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسمئل االستغالل.

.«Crassostrea gigas « تربية  املحار املقعر

الجيوب فوق الطاوالت.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفميمت.

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.

ابلغ قم  : عشرون )20( درهما في السنة.ابلغ األتموة املستحقة.

ابلغ اتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

اإلدا ة) وإصالح  واململية  االقتصمد  ووزير  والغمبمت  وامليمه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرا  اشترك 
 »  BOUTALHA ZUITRE sarl (« بملترخيص لشركة) ()(5(5 ينمير) (6( 1001 15) ممدى األولى)  قم)1980.19)صمد  في)
بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى)»Boutalha Zuitre«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1973(املتعلق بتنظيم 1393)23نوفمبر 27من شوال 1.73.255الصادر في بناءعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه،وال سيما الفصلين28و28-1منه؛

وعلى املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008(بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد
رخص مؤسسات الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم1643.10الصادر في11من جمادى اآلخرة1431 ) 26ماي2010(املتعلق
بطلب رخصة إنشاءواستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة،كما تم تغييره وتتميمه،

وال سيما املادة3منه؛

 1435 7محرم الصادر في 3151.13 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد البحري رقم
)11نوفمبر2013(بتحديد مبالغ وكيفيات أداءاألتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياءالبحرية

كما تم تغييره وتتميمه؛

 واعتبارا التفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/042/2018املوقعة بتاريخ10ربيع اآلخر1440
)18ديسمبر2018(بين شركة»BOUTALHA ZUITRE sarl«ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي:

املادة األولى

يرخص لشركة»BOUTALHA ZUITRE sarl«املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم8745،أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/042/2018املوقعة بتاريخ10ربيع اآلخر1440 
)18ديسمبر2018(بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،بإنشاءواستغالل

. «Crassostrea gigas«ألجل تربية املحار املقعر»Boutalha Zuitre«مزرعة لتربية األحياءالبحرية تسمى
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املادة الثانية

تمنح هذه الرخصة،طبقا ملقتضيات املادة7من املرسوم املشار إليه أعاله رقم2.08.562،ملدة عشر)10(سنوات تحتسب
ابتداءمن تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،بطلب من املستفيد منها،وفق نفس الشروط

والكيفيات التي منحت على أساسها.

يجب أن يودع طلب التجديد هذا،طبقا ملقتضيات املادة3من القرار املشار إليه أعاله رقم1643.10،لدى الوكالة الوطنية
لتنمية تربية األحياءالبحرية داخل أجل أقصاه ستة)6(أشهر قبل تاريخ انتهاءمدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

الصادر في 1.73.255 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-28 يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل
BOUTALHA ZUITRE sarl«جردا،حسب 27من شوال1393 )23نوفمبر1973(املشار إليه أعاله،الذي تمسكه شركة»

الترتيب الزمني،وتقسيما،حسب الصنف،لعمليات دخول وخروج املحار املقعر»Crassostrea gigas«الذي تتم تربيته.

املادة الرابعة

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقمDOE/042/2018 املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في10جمادى األولى1441 )6يناير2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء:محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء:عزيز أخنوش.

*
*  *

الحق بملقرا  املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت

ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1980.19)الصمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير)5)5)()بملترخيص

لشركة)»)BOUTALHA ZUITRE sarl)«)بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية

تسمى)»)Boutalha Zuitre)«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم

» Boutalha Zuitre(«(استخرج ان اتفمقية إنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى 
 » BOUTALHA ZUITRE sarl «(518))املوقعة بتم يخ)15) بيع اآلخر)1005 )18)ديسمبر)518)()بين شركة/DOE/50((قم 

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت

)املادة9من املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008((

شركة » BOUTALHA ZUITRE sarl « الكائن مقرها بحي التون�سي رقم 16 - الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.ادة االتفمقية.

اكمن إنشمء از عة تربية األحيمء البحرية.

املسمحة.

الحدود الخم  ية ملكمن املز عة.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم واد الذهب.

هكتاران )2( .

خط الطولخط العرضالحدود

 B117.4704'51°15 غربا''12.1936'39°23 شماال''

B211.4041'51°15 غربا''8.8693’39°23 شماال''

 B313.2088'51°15 غربا’’6.0754’39°23 شماال''

 B419.2748'51°15 غربا’’9.3996’39°23 شماال''
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انطقة حممية.

اإلشم ات في البحر.

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشمط از عة تربية األحيمء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسمئل االستغالل.

   »Crassostrea gigas « تربية املحار املقعر

استخدام الجيوب فوق الطاوالت 

سفن الخدم

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفميمت.

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.

ابلغ قم  : عشرون )20( درهما في السنة.ابلغ األتموة املستحقة.

ابلغ اتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

اإلدا ة) وإصالح  واململية  االقتصمد  ووزير  والغمبمت  وامليمه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرا  اشترك 
 قم)1984.19)صمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير)5)5)()بملترخيص لشركة)»AKANTAK sarl«)بإنشمء)واستغالل)

از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى)»Akantak«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1973(املتعلق بتنظيم 1393 )23نوفمبر 27من شوال 1.73.255الصادر في بناءعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه،وال سيما الفصلين28و28-1منه؛

وعلى املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008(بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد
رخص مؤسسات الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم1643.10الصادر في11من جمادى اآلخرة1431 ) 26ماي2010(املتعلق
بطلب رخصة إنشاءواستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة،كما تم تغييره وتتميمه،

وال سيما املادة3منه؛

 1435 7محرم الصادر في 3151.13 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد البحري رقم
)11نوفمبر2013(بتحديد مبالغ وكيفيات أداءاألتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياءالبحرية

كما تم تغييره وتتميمه؛

واعتبارا إلتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/084/2018املوقعة بتاريخ26من ربيع األول1440 
)4ديسمبر2018(بين شركة»AKANTAK sarl«ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة»AKANTAK sarl«املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم8945،أن تقوم وفق الشروط املحددة
 1440 من ربيع األول 26 املوقعة بتاريخ 2018/DOE/084 البحرية رقم واستغالل مزرعة لتربية األحياء في اتفاقية إنشاء
)4ديسمبر2018(بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،بإنشاءواستغالل

.«Crassostrea gigas«ألجل تربية املحار املقعر»Akantak«مزرعة لتربية األحياءالبحرية تسمى
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املادة الثانية

تمنح هذه الرخصة،طبقا ملقتضيات املادة7من املرسوم املشار إليه أعاله رقم2.08.562،ملدة عشر)10(سنوات تحتسب
ابتداءمن تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،بطلب من املستفيد منها،وفق نفس الشروط

والكيفيات التي منحت على أساسها.

يجب أن يودع طلب التجديد هذا،طبقا ملقتضيات املادة3من القرار املشار إليه أعاله رقم1643.10،لدى الوكالة الوطنية
لتنمية تربية األحياءالبحرية داخل أجل أقصاه ستة)6(أشهر قبل تاريخ انتهاءمدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

 يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل28-1من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.73.255الصادر في27من
جردا،حسب الترتيب الزمني، »AKANTAK sarl« الذي تمسكه شركة املشار إليه أعاله، )1973 نوفمبر 23(  1393 شوال

وتقسيما،حسب الصنف،لعمليات دخول وخروج املحار املقعر»Crassostrea gigas«الذي تتم تربيته.

املادة الرابعة

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقمDOE/084/2018 املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في10جمادى األولى1441 )6يناير2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء:محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء:عزيز أخنوش.

*
*  *

 الحق بملقرا  املشترك))لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و امليمه و الغمبمت
 ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1984.19)الصمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير5)5)()بملترخيص

 لشركة))»AKANTAK sarl«)بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية
تسمى)»Akantak«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم

» Akantak(«(استخرج ان اتفمقية إنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى 
« AKANTAK sarl »(518))املوقعة بتم يخ)6))ان  بيع األول)1005 )0)ديسمبر518)()بين شركة/DOE/580(قم  

 ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت
)املادة9من املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008((

شركة »AKANTAK sarl« الكائن مقرها بتجزئة السالم رقم 11 - الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.ادة االتفمقية.

اكمن إنشمء از عة تربية األحيمء البحرية.

املسمحة.

الحدود الخم  ية ملكمن املز عة.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم واد الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطول خط العرضالحدود

B117.9396'49°15 غربا"16.9578'51°23 شماال"

B212.7837'49°15 غربا"12.5096'51°23 شماال"

B315.2022'49°15 غربا"10.1390'51°23 شماال"

B420.3581'49°15 غربا"14.5872'51°23 شماال"
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انطقة حممية.

اإلشم ات في البحر.

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

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشمط از عة تربية األحيمء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسمئل االستغالل.

.» Crassostrea gigas« تربية املحار املقعر

استخدام الجيوب فوق الطاوالت .

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفميمت.

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.

ابلغ قم  : عشرون )20( درهما في السنة.ابلغ األتموة املستحقة.

ابلغ اتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

اإلدا ة) وإصالح  واململية  االقتصمد  ووزير  والغمبمت  وامليمه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  اشترك  قرا  
 »MONAYA COQUILLAGE sarl AU(«(قم)1985.19)صمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير5)5)()بملترخيص لشركة 
بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى)»Monaya Coquillage«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم.

 
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1973(املتعلق بتنظيم 1393)23نوفمبر 27من شوال 1.73.255الصادر في بناءعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه،وال سيما الفصلين28و28-1منه؛

وعلى املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008(بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد
رخص مؤسسات الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم1643.10الصادر في11من جمادى اآلخرة1431 ) 26ماي2010(املتعلق
بطلب رخصة إنشاءواستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة،كما تم تغييره وتتميمه،

وال سيما املادة3منه؛

 1435 7محرم الصادر في 3151.13 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد البحري رقم
)11نوفمبر2013(بتحديد مبالغ وكيفيات أداءاألتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياءالبحرية

كما تم تغييره وتتميمه؛

 واعتبارا إلتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/090/2018املوقعة بتاريخ9ربيع اآلخر1440
)17ديسمبر2018(بين شركة»MONAYA COQUILLAGE sarl AU«ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه

والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة»MONAYA COQUILLAGE sarl AU«املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم11239،أن تقوم
بتاريخ املوقعة  2018/DOE/090 البحرية رقم لتربية األحياء واستغالل مزرعة  إنشاء اتفاقية  في  املحددة  الشروط  وفق 
9ربيع اآلخر1440 )17ديسمبر2018(بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بإنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية تسمى»Monaya Coquillage«ألجل تربية األصناف البحرية التالية:

-املحار املقعر)Crassostrea gigas(؛

.)Ruditapes Decussatus(اللميمة-
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املادة الثانية

تمنح هذه الرخصة،طبقا ملقتضيات املادة7من املرسوم املشار إليه أعاله رقم2.08.562،ملدة عشر)10(سنوات تحتسب
ابتداءمن تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،بطلب من املستفيد منها،وفق نفس الشروط

والكيفيات التي منحت على أساسها.

يجب أن يودع طلب التجديد هذا،طبقا ملقتضيات املادة3من القرار املشار إليه أعاله رقم1643.10،لدى الوكالة الوطنية
لتنمية تربية األحياءالبحرية داخل أجل أقصاه ستة)6(أشهر قبل تاريخ انتهاءمدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

الصادر 1.73.255 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم من  1-28 الفصل في  يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه 
 «  MONAYA COQUILLAGE sarl AU « الذي تمسكه شركة املشار إليه أعاله، )1973 نوفمبر 23(  1393 27من شوال في
 جردا،حسب الترتيب الزمني،وتقسيما،حسب الصنف،لعمليات دخول وخروج املحار املقعر)Crassostrea gigas(واللميمة

)Ruditapes Decussatus(اللذين تتم تربيتهما.

املادة الرابعة

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقمDOE/090/2018 املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في10جمادى األولى1441 )6يناير2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء:محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء:عزيز أخنوش.

*
*  *

 الحق بملقرا  املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت
 ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1985.19)الصمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير)5)5)()بملترخيص

 لشركة)»)MONAYA COQUILLAGE sarl AU)«)بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية
تسمى)»)Monaya Coquillage)«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم

» Monaya Coquillage(«(استخرج ان اتفمقية إنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى 
 » MONAYA COQUILLAGE(518))املوقعة بتم يخ)9) بيع اآلخر)1005 )17)ديسمبر)518)()بين شركة/DOE/090(قم 

« sarl AU)ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت

)املادة9من املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008((

شركة » MONAYA COQUILLAGE sarl AU « الكائن مقرها بحي حساني، شارع اإلمام مالك، زنقة رقم 75، رقم 9 - الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.ادة االتفمقية.

اكمن إنشمء از عة تربية األحيمء البحرية.

املسمحة.

الحدود الخم  ية ملكمن املز عة.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم واد الذهب.

هكتاران )2( .

خط الطولخط العرضالحدود

 B155.2205’49 °15 غربا''28.7362’50°23 شماال''

B250.0657’49°15 غربا''24.2880’50°23 شماال''

 B352.4834’49°15 غربا''21.9170’50°23 شماال''

 B457.6383’49°15 غربا''26.3652’50°23 شماال''
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انطقة حممية.

اإلشم ات في البحر.

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشمط از عة تربية األحيمء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسمئل االستغالل.

تربية األصناف البحرية التالية :

  )Crassostrea gigas( املحار املقعر -
)Ruditapes Decussatus( اللميمة - 

- استعمال الجيوب فوق طاوالت بالنسبة للمحار املقعر،
- تقنية على سطح األرض )بذر األرض باستعمال الشبكة أو بدونها( بالنسبة لللميمة.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفميمت.

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.

ابلغ قم  : عشرون )20( درهما في السنة.ابلغ األتموة املستحقة.
ابلغ اتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

اإلدا ة) وإصالح  واململية  االقتصمد  ووزير  والغمبمت  وامليمه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  اشترك  قرا  
 قم)1986.19)صمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير)5)5)()بملترخيص لشركة)»DUNA MAR sarl«)بإنشمء)واستغالل)

از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى)»Duna Mar«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1973(املتعلق بتنظيم 1393 )23نوفمبر 27من شوال 1.73.255الصادر في بناءعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين28و28-1منه؛

وعلى املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008(بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد
رخص مؤسسات الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم1643.10الصادر في11من جمادى اآلخرة1431 ) 26ماي2010(املتعلق
بطلب رخصة إنشاءواستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة،كما تم تغييره وتتميمه

والسيما املادة3منه؛

 1435 7محرم الصادر في 3151.13 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد البحري رقم
)11نوفمبر2013(بتحديد مبالغ وكيفيات أداءاألتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياءالبحرية

كما تم تغييره وتتميمه؛

واعتبارا إلتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/043/2018املوقعة بتاريخ11من ربيع اآلخر1440 
)19ديسمبر2018(بين شركة»DUNA MAR sarl«ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

أن تقوم وفق الشروط ،11167 املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم »DUNA MAR sarl« يرخص لشركة
املحددة في اتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/043/2018املوقعة بتاريخ11من ربيع اآلخر1440 
)19ديسمبر2018(بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،بإنشاءواستغالل

.«Crassostrea gigas«ألجل تربية املحار املقعر»Duna Mar«مزرعة لتربية األحياءالبحرية تسمى
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املادة الثانية

تمنح هذه الرخصة،طبقا ملقتضيات املادة7من املرسوم املشار إليه أعاله رقم2.08.562،ملدة عشر)10(سنوات تحتسب
ابتداءمن تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،بطلب من املستفيد منها،وفق نفس الشروط

والكيفيات التي منحت على أساسها.

يجب أن يودع طلب التجديد هذا،طبقا ملقتضيات املادة3من القرار املشار إليه أعاله رقم1643.10،لدى الوكالة الوطنية
لتنمية تربية األحياءالبحرية داخل أجل أقصاه ستة)6(أشهر قبل تاريخ انتهاءمدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

الصادر في 1.73.255 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-28 يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل
»DUNA MAR sarl«جردا،حسب الترتيب الذي تمسكه شركة املشار إليه أعاله، )1973 نوفمبر 23(  1393 27من شوال

الزمني،وتقسيما،حسب الصنف،لعمليات دخول وخروج املحار املقعر»Crassostrea gigas«الذي تتم تربيته.

املادة الرابعة

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقمDOE/043/2018 املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في10جمادى األولى1441 )6يناير2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء:محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء:عزيز أخنوش.

*
*  *

 الحق بملقرا  املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و امليمه و الغمبمت
 ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1986.19)صمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير5)5))

 بملترخيص لشركة)»DUNA MAR sarl«)بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية
تسمى)»Duna Mar«))و بنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم

» Duna Mar(«(استخرج ان اتفمقية إنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى 
» DUNA MAR sarl «(518))املوقعة بتم يخ)11) بيع اآلخر)1005 )19)ديسمبر518)()بين شركة/DOE/503(قم  

 ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت
)املادة9من املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008((

شركة » DUNA MAR sarl « الكائن مقرها بحي كسيكيسات رقم 47 - الداخلةاسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.ادة االتفمقية.

اكمن إنشمء از عة تربية األحيمء البحرية.

املسمحة.

الحدود الخم  ية ملكمن املز عة.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم واد الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطول خط العرضالحدود

B136.4716'51°15 غربا"42.8129'38°23 شماال"

B230.4056'51°15 غربا"39.4890'38°23 شماال"

B332.2099'51°15 غربا"36.6950'38°23 شماال"

B438.2759'51°15 غربا"40.0189'38°23 شماال"
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انطقة حممية.

اإلشم ات في البحر.

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

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشمط از عة تربية األحيمء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسمئل االستغالل.

.» Crassostrea gigas « تربية  املحار املقعر

استخدام الجيوب فوق الطاوالت.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفميمت.

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.

ابلغ قم  : عشرون )20( درهما في السنة.ابلغ األتموة املستحقة.

ابلغ اتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

اإلدا ة) وإصالح  واململية  االقتصمد  ووزير  والغمبمت  وامليمه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرا  اشترك 
 قم)1987.19)صمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير)5)5)()بملترخيص لشركة)»AQUA ALGUE sarl AU«)بإنشمء)

واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى)»Aqua Algue«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1973(املتعلق بتنظيم 1393 )23نوفمبر 27من شوال 1.73.255الصادر في بناءعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه،وال سيما الفصلين28و28-1منه؛

وعلى املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008(بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد
رخص مؤسسات الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم1643.10الصادر في11من جمادى اآلخرة1431 ) 26ماي2010(املتعلق
بطلب رخصة إنشاءواستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة،كما تم تغييره وتتميمه،

وال سيما املادة3منه؛

 1435 7محرم الصادر في 3151.13 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد البحري رقم
)11نوفمبر2013(بتحديد مبالغ وكيفيات أداءاألتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياءالبحرية

كما تم تغييره وتتميمه؛

واعتبارا إلتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/031/2018املوقعة بتاريخ10ربيع اآلخر1440 
)18ديسمبر2018(بين شركة»AQUA ALGUE sarl AU«ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة»AQUA ALGUE sarl AU«املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم11211،أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/031/2018املوقعة بتاريخ10ربيع اآلخر1440 
)18ديسمبر2018(بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،بإنشاءواستغالل

.«Gelidium sesquipedale«ألجل زراعة الطحالب»Aqua Algue«مزرعة لتربية األحياءالبحرية تسمى
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املادة الثانية

تمنح هذه الرخصة،طبقا ملقتضيات املادة7من املرسوم املشار إليه أعاله رقم2.08.562،ملدة عشر)10(سنوات تحتسب
ابتداءمن تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،بطلب من املستفيد منها،وفق نفس الشروط

والكيفيات التي منحت على أساسها.

يجب أن يودع طلب التجديد هذا،طبقا ملقتضيات املادة3من القرار املشار إليه أعاله رقم1643.10،لدى الوكالة الوطنية
لتنمية تربية األحياءالبحرية داخل أجل أقصاه ستة)6(أشهر قبل تاريخ انتهاءمدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

الصادر في 1.73.255 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-28 يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل
27من شوال1393 )23نوفمبر1973(املشار إليه أعاله،الذي تمسكه شركة»AQUA ALGUE sarl AU«جردا،حسب الترتيب

الزمني،وتقسيما،حسب الصنف،لعمليات دخول وخروج الطحالب»Gelidium sesquipedale«التي تتم زراعتها.

املادة الرابعة

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقمDOE/031/2018 املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في10جمادى األولى1441 )6يناير2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء:محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء:عزيز أخنوش.

*
*  *

 الحق بملقرا  املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و امليمه و الغمبمت
 ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1987.19)الصمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير5)5)()بملترخيص

 لشركة)»AQUA ALGUE sarl AU«)بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية
تسمى)»Aqua Algue«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم

» Aqua Algue(«(استخرج ان اتفمقية إنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى 
» AQUA ALGUE sarl AU «(518))املوقعة بتم يخ)15) بيع اآلخر)1005 )18)ديسمبر518)()بين شركة/DOE/531(قم  

 ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت
)املادة9من املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008((

شركة »AQUA ALGUE sarl AU« الكائن مقرها بالعمارات الحمر زنقة امرصيد رقم 106 - الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.ادة االتفمقية.

اكمن إنشمء از عة تربية األحيمء البحرية.

املسمحة.

الحدود الخم  ية ملكمن املز عة.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم واد الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطول خط العرضالحدود

B118,82'58°15 غربا"3,36'38°23 شماال"

B225,57'58°15 غربا"5,26'38°23 شماال"

B324,54'58°15 غربا"8,37'38°23 شماال"

B417,79'58°15 غربا"6,47'38°23 شماال"
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انطقة حممية.

اإلشم ات في البحر.

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

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشمط از عة تربية األحيمء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسمئل االستغالل.

.» Gelidium sesquipedale « زراعة الطحالب

الحبال العائمة شبه السطحية.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفميمت.

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.

ابلغ قم  : عشرون )20( درهما في السنة.ابلغ األتموة املستحقة.

ابلغ اتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

 قرا  اشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1988.19
«SOCIETE MAROCAINE D’ELEVAGE DE لشركة) بملترخيص  ()(5(5 ينمير) (6(  1001 األولى) 15) ممدى  في)  صمد  

 »Société Marocaine d’Elevage de Poisson«(بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى(POISSON sarl»
وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1973(املتعلق بتنظيم 1393 )23نوفمبر 27من شوال 1.73.255الصادر في بناءعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه،وال سيما الفصلين28و28-1منه؛

وعلى املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008(بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد
رخص مؤسسات الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم1643.10الصادر في11من جمادى اآلخرة1431 ) 26ماي2010(املتعلق
بطلب رخصة إنشاءواستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة،كما تم تغييره وتتميمه،

وال سيما املادة3منه؛

 1435 7محرم الصادر في 3151.13 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد البحري رقم
)11نوفمبر2013(بتحديد مبالغ وكيفيات أداءاألتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياءالبحرية

كما تم تغييره وتتميمه؛

 واعتبارا التفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/058/2018املوقعة بتاريخ12من ربيع اآلخر1440
)20ديسمبر2018(بين شركة«SOCIETE MAROCAINE D’ELEVAGE DE POISSON sarl»ووزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة»SOCIETE MAROCAINE D’ELEVAGE DE POISSON sarl«املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت
 2018/DOE/058رقم11319،أن تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقم
2018(بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 1440 )20ديسمبر 12من ربيع اآلخر املوقعة بتاريخ
 «Société Marocaine d’Elevage de Poisson«القروية واملياه والغابات،بإنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية تسمى

.«Crassostrea gigas«ألجل تربية املحار املقعر
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املادة الثانية

تمنح هذه الرخصة،طبقا ملقتضيات املادة7من املرسوم املشار إليه أعاله رقم2.08.562،ملدة عشر)10(سنوات تحتسب
ابتداءمن تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،بطلب من املستفيد منها،وفق نفس الشروط

والكيفيات التي منحت على أساسها.

يجب أن يودع طلب التجديد هذا،طبقا ملقتضيات املادة3من القرار املشار إليه أعاله رقم1643.10،لدى الوكالة الوطنية
لتنمية تربية األحياءالبحرية داخل أجل أقصاه ستة)6(أشهر قبل تاريخ انتهاءمدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

الصادر في 1.73.255 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-28 يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل
 SOCIETE MAROCAINE D’ELEVAGE DE«الذي تمسكه شركة 1973(املشار إليه أعاله، 1393 )23نوفمبر 27من شوال
 «Crassostreaجردا،حسب الترتيب الزمني،وتقسيما،حسب الصنف،لعمليات دخول وخروج املحار املقعر»POISSON sarl

«gigasالذي تتم تربيته.

املادة الرابعة

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقمDOE/058/2018 املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في10جمادى األولى1441 )6يناير2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء:محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء:عزيز أخنوش.

*
*  *

 الحق بملقرا  املشترك))لوزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و امليمه و الغمبمت
 ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1988.19)صمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير5)5)()بملترخيص

 لشركة)»SOCIETE MAROCAINE D’ELEVAGE DE POISSON sarl«)بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية
تسمى)»Société Marocaine d’Elevage de Poisson«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم

» Société Marocaine d’Elevage de Poisson(«(استخرج ان اتفمقية إنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى 
 » SOCIETE MAROCAINE D’ELEVAGE(518))املوقعة بتم يخ))1)ان  بيع اآلخر)1005 )5))ديسمبر518)()بين شركة/DOE/5(8(قم 

 « DE POISSON sarl)ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت
)املادة9من املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008((

شركة »SOCIETE MAROCAINE D’ELEVAGE DE POISSON sarl« الكائن مقرها بحي القسم 1 رقم -73 الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.ادة االتفمقية.

اكمن إنشمء از عة تربية األحيمء البحرية.

املسمحة.

الحدود الخم  ية ملكمن املز عة.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم واد الذهب.

هكتاران )2 هكتار(.

خط الطول خط العرضالحدود

B114.7604'51°15 غربا"16.3919'39°23 شماال"

B28.6944'51°15 غربا"13.0676'39°23 شماال"

B310.4987'51°15 غربا"10.2737'39°23 شماال"

B416.5650'51°15 غربا"13.5979'39°23 شماال"
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انطقة حممية.

اإلشم ات في البحر.

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

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشمط از عة تربية األحيمء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسمئل االستغالل.

.» Crassostrea gigas« تربية املحار املقعر

استخدام الجيوب فوق الطاوالت .

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئة.

تدبير النفميمت.

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.

ابلغ قم  : عشرون )20( درهما في السنة.ابلغ األتموة املستحقة.
ابلغ اتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

قرا  اشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1989.19 

بإنشمء) (»MOROCCAN SEA OYSTER sarl AU« بملترخيص لشركة) ينمير5)5)() (6(  1001 15) ممدى األولى) صمد  في)

واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى)»Moroccan Sea Oyster«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم.

 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه،وال سيما الفصلين28و28-1منه؛

وعلى املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008(بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد

رخص مؤسسات الصيد البحري،كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم1643.10الصادر في11من جمادى اآلخرة1431 ) 26ماي2010(املتعلق

بطلب رخصة إنشاءواستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة،كما تم تغييره وتتميمه،

وال سيما املادة3منه؛

 1435 7محرم الصادر في 3151.13 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد البحري رقم

)11نوفمبر2013(بتحديد مبالغ وكيفيات أداءاألتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياءالبحرية

كما تم تغييره وتتميمه؛

 واعتبارا إلتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/023/2018الــــموقعة بتاريــــخ9ربيـــــع اآلخـــر1440

«ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية MOROCCAN SEA OYSTER sarl AU« بين شركة )17ديسمبر2018(

واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
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قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة»MOROCCAN SEA OYSTER sarl AU«املسجلة في السجل التجاري بالدار البيضاءتحت رقم389765،

أن تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية إنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية رقمDOE/023/2018املوقعة بتاريخ

9ربيع اآلخر1440 )17ديسمبر2018(بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بإنشاءواستغالل مزرعة لتربية األحياءالبحرية تسمى»Moroccan Sea Oyster«ألجل تربية األصناف البحرية اآلتية في البحر:

- بوزروك / بلح البحر من الصنفين »Mytilus galloprovincialis« و »Perna perna« ؛

.«crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

تمنح هذه الرخصة،طبقا ملقتضيات املادة7من املرسوم املشار إليه أعاله رقم2.08.562،ملدة عشر)10(سنوات تحتسب

ابتداءمن تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،بطلب من املستفيد منها،وفق نفس الشروط

والكيفيات التي منحت على أساسها.

يجب أن يودع طلب التجديد هذا،طبقا ملقتضيات املادة3من القرار املشار إليه أعاله رقم1643.10،لدى الوكالة الوطنية

لتنمية تربية األحياءالبحرية داخل أجل أقصاه ستة)6(أشهر قبل تاريخ انتهاءمدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 « MOROCCAN SEA OYSTER sarl AU« الذي تمسكه شركة املشار إليه أعاله، )1973 نوفمبر 23(  1393 من شوال 27

« Mytilusجردا،حسب الترتيب الزمني،وتقسيما،حسب الصنف،لعمليات دخول وخروج بوزروك/بلح البحر من الصنفين 

« galloprovincialisو»Perna perna«واملحار املقعر»Crassostrea gigas«اللذين تتم تربيتهما.

املادة الرابعة

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقمDOE/023/2018 املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في10جمادى األولى1441 )6يناير2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء:محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء:عزيز أخنوش.

*

*  *
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 الحق بملقرا  املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت

 ووزير االقتصمد واململية وإصالح اإلدا ة  قم)1989.19)الصمد  في)15) ممدى األولى)1001 )6)ينمير)5)5)()بملترخيص

 لشركة)»)MOROCCAN SEA OYSTER sarl AU)«)بإنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية

تسمى)»)Moroccan Sea Oyster)«)وبنشر استخرج ان االتفمقية املتعلقة بهم

» Moroccan Sea Oyster(«(استخرج ان اتفمقية إنشمء)واستغالل از عة لتربية األحيمء)البحرية تسمى 
 » MOROCCAN SEA OYSTER sarl AU »(518))املوقعة بتم يخ)9) بيع اآلخر)1005 )17)ديسمبر)518)()بين شركة/DOE/5(3(قم 

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية وامليمه والغمبمت

)املادة9من املرسوم رقم2.08.562الصادر في13من ذي الحجة1429 )12ديسمبر2008((

شركة » MOROCCAN SEA OYSTER sarl AU « الكائن مقرها بزنقة ديكسميد، الطابق األول، كوكا ليزتوال - الدار البيضاء.اسم املستفيد

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.ادة االتفمقية.

اكمن إنشمء از عة تربية األحيمء البحرية

املسمحة

الحدود الخم  ية ملكمن املز عة

في البحر، عرض سنترا، إقليم واد الذهب.

ثمانية )8( هكتارات.

خط الطولخط العرضالحدود

قطعة 1

 B142.9886'11°16 غربا''9994 .57'4°23 شماال'''

B246.9298'11°16 غربا''52.6145'4°23 شماال''

 B349.8401'11°16 غربا''54.4379'4°23 شماال'''

 B445.8984'11°16 غربا''59.8228’4°23 شماال''

قطعة )

 B138.6156'11°16 غربا''2612 .55'4°23 شماال'''

B242.5569'11°16 غربا''8760 .49'4°23 شماال''

 B345.4672'11°16 غربا''51.6994'4°23 شماال'''

 B441.5259'11°16 غربا''57.0842’4°23 شماال''

قطعة 3

 B147.3554'11°16 غربا''7343 .0'5°23  شماال'''

B251.2963'11°16 غربا''55.3490'4°23  شماال''

 B354.2069'11°16 غربا''57.1724'4°23 شماال'''

 B450.2652'11°16 غربا''2.5573’5°23 شماال''

قطعة 0

 B134.2488'11°16 غربا''5263 .52'4°23 شماال'''

B238.1905'11°16 غربا''47.1414'4°23 شماال''

 B341.1004'11°16 غربا''48.9644'4°23 شماال'''

 B437.1594'11°16 غربا''54.3493’4°23 شماال''

انطقة حممية

اإلشم ات في البحر

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشمط از عة تربية األحيمء البحرية

التقنية املستعملة

وسمئل االستغالل

تربية األصناف البحرية التالية:

- بوزروك/بلح البحر من الصنفين » Mytilus galloprovincialis  «  و  »  Perna perna« ؛
 »Crassostrea gigas« املحار املقعر -

- تقنية القوائم الخشبية بالنسبة لصنف بوزروك/بلح البحر 
- تقنية الجيوب فوق طاوالت بالنسبة للمحار املقعر

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي

املراقبة البيئية

تدبير النفميمت

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.

ابلغ قم  : أربعة آالف )4000( درهما في السنة.ابلغ األتموة املستحقة.
ابلغ اتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.


