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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.20.184صادر في فاتح رجب  25( 1441فبراير )2020

وعلى القانون رقم  02.82املتعلق باختصاصات املحتسب وأمناء

بتفويض السلطة في مجال األمربصرف النفقات من الحساب

الحرف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.82.70بتاريخ

املرصد ألمور خصوصية رقم  3.1.00.03املسمى «صندوق

 28من شعبان  21( 1402يونيو  )1982؛

الدعم املقدم ملصالح املنافسة واملراقبة وحماية املستهلك
وضبط السوق واملدخرات االحتياطية».

وعلى القانون رقم  009.71املتعلق باملدخرات االحتياطية
الصادر في  21من شعبان  12( 1391أكتوبر  ،)1971كما وقع تغييره
وتتميمه،
رسم ما يلي :

رئيس الحكومة،

املادة األولى

بناء على الدستور ،وال سيما الفصل  90منه ؛
وعلى قانون املالية رقم  4.84للسنة املالية  1985الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.84.192بتاريخ  5ربيع اآلخر 1405
( 28ديسمبر  )1984وال سيما املادة  46منه كما وقع تغييرها وتتميمها
بموجب املادة  16من قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية 2020؛
وعلى القانون رقم  77.15القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة

تفوض إلى وزير الداخلية سلطة األمر بصرف النفقات املتعلقة
باملكافآت واملعدات املنصوص عليها في جانب املدين من الحساب
املرصد ألمور خصوصية رقم  3.1.00.03املسمى «صندوق الدعم
املقدم ملصالح املنافسة واملراقبة وحماية املستهلك وضبط السوق
واملدخرات االحتياطية» املحدث بموجب املادة  46من قانون املالية
رقم  4.84للسنة املالية  1985املشار  إليه أعاله.

البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها الصادر

املادة الثانية

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.148بتاريخ  25من صفر 1437
( 7ديسمبر  ،)2015كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116بتاريخ  2رمضان 1435

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رجب  25( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

( 30يونيو   )2014؛
وعلى القانون رقم  31.08القا�ضي بتحديد تدابير لحماية
املستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.03بتاريخ
 14من ربيع األول  18( 1432فبراير  )2011؛

وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم  1121.20صادر في  4رمضان  28( 1441أبريل  )2020بتحديد
قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية املتعلقة بالصناعة والتجارة ،التي ال يعتبر املشغل املمارس لنشاطه فيها في
وضعية صعبة جراء تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد .»19 -

وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
بناء على املرسوم رقم  2.20.331الصادر في  30من شعبان  24( 1441أبريل  )2020بتطبيق القانون رقم  25.20بسن تدابير
استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين من
تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد  ،»19 -ال سيما املادة الرابعة منه ؛
واعتبارا الستمرار بعض القطاعات والقطاعات الفرعية في ممارسة أنشطتها رغم حالة الطوارئ الصحية ،وذلك قصد
تلبية الحاجيات اليومية للمواطنين،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة الرابعة من املرسوم رقم  2.20.331املشار إليه أعاله ،تحدد ،كما هو ملحق بهذا القرار ،قائمة
القطاعات والقطاعات الفرعية املتعلقة بالصناعة والتجارة ،التي ال يعتبر املشغل املمارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء
تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد .»19 -
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4رمضان  28( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

*
*

*
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ملحق

بقراروزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي رقم 1121.20
الصادرفي  4رمضان  28( 1441أبريل )2020
قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية املتعلقة بالصناعة والتجارة،
التي ال يعتبراملشغل املمارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة
جراء تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد »19 -
القطاع

التجارة الغذائية

تجارة املواد واألدوات الطبية وشبه الطبية
الصناعة الصيدالنية

الصناعة الكیماوية

صنع املطاط والبالستیك
صنع الورق والورق املقوى

القطاع الفرعي
املراكزالتجارية الكبيرة واملتوسطة للتغذية
أسواق الجملة للفواكه والخضروأسواق األسماك والدواجن
تجارة الجملة للمواد الغذائية
البقالة وتجارة التغذية العامة
تجارة التقسيط للفواكه والخضر
تجارة الجملة للحبوب ومحالت بيع الحبوب
املجازر والتجاربالتقسيط للحوم الحمراء و /أو البيضاء
محالت بيع الدواجن و/أو البيض
بائع األسماك الطرية واملجمدة
محالت بيع الزيتون والتوابل
محالت بيع الفواكه الجافة
الصيدليات
شبه الصيدليات
محالت بيع األدوات واألجهزة الطبية
صنع وتحضيرمواد ذات استعمال بشري
صنع وتحضيرمواد ذات استعمال حيواني
صنع الصابون
صنع املحلول /املطهرالكحولي
صنع الكحول اإليثيلي
صنع مواد التنظیف
صنع مواد الصيانة
صنع املواد البالستيكية األساسية
صنع التلفيف من مادة البالستيك
صنع الكمامات غيراملنسوجة
صنع منتجات من الورق لالستعمال الصحي أو املنزلي

عدد 6 - 6878ناضمر 6مر (3( 6ربأ ((30 (30

الجريدة الرسمية

2349

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي
رقـم  1226.20صادر في  4رمضان   28( 1441أبريل  )2020
بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية املتعلقة
باملنتوجات الفالحية املصنعة ،التي ال يعتبر املشغل املمارس

املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4رمضان  28( 1441أبريل .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*

لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تف�شي جائحة فيروس

*

كورونا «كوفيد .»19 -

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
بناء على املرسوم رقم  2.20.331الصادر في  30من شعبان 1441

وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي،
اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

*

ملحق
بالقراراملشترك لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ووزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي
رقـم  1226.20الصادر في  4رمضان  28( 1441أبريل )2020
املنتوجات الفالحية املصنعة

( 24أبريل  )2020بتطبيق القانون رقم  25.20بسن تدابير استثنائية
لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة
فيروس كورونا «كوفيد  ،»19 -ال سيما املادة الرابعة منه؛
   واعتبارا الستمرار بعض القطاعات والقطاعات الفرعية في

 صناعة الدقيق وباقي أنشطة استعمال الحبوب ؛ صناعة املعجنات الغذائية والكسكس ؛ صناعة السكر؛ صناعة الزيوت الغذائية ؛ -صناعة الشاي والقهوة ؛

ممارسة أنشطتها رغم حالة الطوارئ الصحية ،وذلك قصد تلبية

 -صناعة الحليب ؛

الحاجيات اليومية للمواطنين،

 صناعة تعليب الفواكه والخضر؛ -صناعة مركزات الطماطم ؛

قررا ما يلي :
املادة األولى

 صناعة املاركارين والدهون النباتية ؛ -صناعة البهارات والتوابل والخل ؛

تطبيقا ملقتضيات املادة الرابعة من املرسوم رقم  2.20.331املشار

 -صناعة اللحوم ؛

إليه أعاله ،تحدد كما هو ملحق بهذا القرار املشترك ،قائمة القطاعات

 -صناعة الخميرة ؛

والقطاعات الفرعية املتعلقة باملنتوجات الفالحية املصنعة ،التي

 -صناعة األعالف ؛

ال يعتبر املشغل املمارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تف�شي

 -صناعة البذور ؛

جائحة فيروس كورونا «كوفيد .»19 -

 -إنتاج الكتاكيت ،الدجاج وبيض االستهالك.
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قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  1227.20صادر في  4رمضان   28( 1441أبريل  )2020
بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية املتعلقة
بالفالحة والصيد البحري ،التي اليعتبر املشغل املمارس
لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تف�شي جائحة فيروس
كورونا «كوفيد .»19 -
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على املرسوم رقم  2.20.331الصادرفي  30من شعبان 1441
( 24أبريل  )2020بتطبيق القانون رقم  25.20بسن تدابير استثنائية
لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة
فيروس كورونا «كوفيد  ،»19 -ال سيما املادة الرابعة منه،
قرر ما يلي :
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قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقـم  1228.20صادر في
 4رمضان 28( 1441 أبريل  )2020بتحديد قائمة القطاعات
والقطاعات الفرعية املتعلقة بالطاقة ،التي ال يعتبر املشغل 
املمارس لنشاطه فيها في وضعية  صعبة جراء تف�شي جائحة
فيروس كورونا «كوفيد .»19 -
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على املرسوم رقم  2.20.331الصادر في  30من شعبان 1441
( 24أبريل  )2020بتطبيق القانون رقم  25.20بسن تدابير استثنائية
لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة
فيروس كورونا «كوفيد  ،»19 -ال سيما املادة الرابعة منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة الرابعة من املرسوم رقم  2.20.331املشار
إليه أعاله ،تحدد ،كما يلي ،قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية
املتعلقة بالفالحة والصيد البحري ،التي اليعتبر املشغل املمارس
لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تف�شي جائحة فيروس كورونا
«كوفيد : »19 -
 - 1قطاع الفالحة :
 جميع أنشطة اإلنتاج الفالحي ذات األصل النباتي ؛ -جميع أنشطة تربية املاشية واإلنتاج الحيواني وإنتاج العسل ؛

تطبيقا ملقتضيات املادة الرابعة من املرسوم رقم  2.20.331املشار
إليه أعاله ،تحدد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية املتعلقة
بالطاقة ،التي ال يعتبر املشغل املمارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة
جراء تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد  »19 -كما يلي :
 إنجاز أو استغالل أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت إنتاج الطاقةالكهربائية انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة الخاضعة
ألحكام القانون رقم  13.09املتعلق بالطاقات املتجددة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.16بتاريخ  26من صفر 1431
( 11فبراير )2010؛

 -جميع أنشطة إنتاج البذور واألغراس.

 صفقات األشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقودواالتفاقيات املتعلقة بشراء الطاقة الكهربائية ؛

 -جميع أنشطة الصيد البحري وتربية األحياء املائية ؛

 استيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارهاوتوزيعها وبيعها ؛

 - 2قطاع الصيد البحري:
 صناعة تحويل منتجات الصيد البحري بما فيها تلك املتعلقةباملنتجات املشتقة من الصيد البحري (باستثناء معامل توضيب
السمك الطازج).

 نقل مواد البترول السائلة أو غازات البترول املسيلة أو وقود الغازالطبيعي.
املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4رمضان  28( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  4رمضان  28( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم  681.20صادر في
 17من جمادى اآلخرة  12( 1441فبراير  )2020بتغييرقراروزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  964.17الصادر في  27من شعبان   24( 1438ماي  )2017بتحديد الئحة مسالك التكوين املعتمدة
بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم السنة الجامعية .2017/2016

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي ،
بعد االطالع على قرار وزير   التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم  964.17الصادر في
 27من شعبان  24( 1438ماي  )2017بتحديد الئحة مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم السنة
الجامعية  ،2017/2016كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص،
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تغير مقتضيات امللحق املرفق بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املشار إليه أعاله
رقم  964.17الصادر في  27من شعبان  24( 1438ماي  ،)2017كما هو محدد بامللحق املرفق بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى اآلخرة  12( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  682.20صادر في  17من جمادى اآلخرة  12( 1441فبراير )2020بتغيير قرار وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم  2991.18الصادر في  10محرم  20( 1440سبتمبر  )2018بتحديد الئحة
مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم السنة الجامعية .2018/2017

الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي،
بعداالطالععلىقراروزيرالتربيةالوطنيةوالتكويناملنهيوالتعليمالعاليوالبحثالعلميرقم2991.18الصادرفي10محرم1440
( 20سبتمبر  )2018بتحديد الئحة مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم السنة الجامعية ،2018/2017
كما وقع تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير مقتضيات امللحق املرفق بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املشار إليه أعاله
رقم  2991.18الصادر في  10محرم  20( 1440سبتمبر  ،)2018كما هو محدد بامللحق املرفق بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى اآلخرة  12( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
* *
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نصوص خاصة
قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 685.20
صادر في  19من جمادى اآلخرة  14(1441فبراير  )2020
بالترخيص لشركة «»DAKHLA SEAWEED FARM sarl
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
» «Dakhla Seaweed Farm M1وبنشر مستخرج من
االتفاقية املتعلقة بها.

البحرية رقم  2018/DOE/096املوقعة بتاريخ  20من شوال 1440
( 24يونيو  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Dakhla Seaweed Farm M1
ألجل زراعة الطحالب من الصنفين «»Gelidium sesquipedale
و«.»Gracilaria Gracilis
املادة الثانية

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

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

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه شركة «DAKHLA
» SEAWEED FARM sarlجردا ،حسب الترتيب الزمني ،وتقسيما،
حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج الطحالب «Gelidium
» sesquipedaleو«  »Gracilaria Gracilisالتي تتم زراعتهما.

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

املادة الرابعة

واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم  2018/DOE/096املوقعة بتاريخ  20من شوال 1440
( 24يونيو  )2019بين شركة «»DAKHLA SEAWEED FARM sarl
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

وحرر بالرباط في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير .)2020

يرخص لشركة « »DAKHLA SEAWEED FARM sarlاملسجلة
في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،13581أن تقوم وفق
الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*

يلحـ ــق بهـ ــذا القـ ــرار املشتـ ــرك مستخـ ـ ــرج مـ ـ ــن االتف ــاقي ــة
رقم  2018/DOE/096املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

*

*

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك  لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  685.20الصادر في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير  )2020بالترخيص لشركة «»DAKHLA SEAWEED FARM sarl
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Dakhla Seaweed Farm M1وبنشر مستخرج  من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Dakhla Seaweed Farm M1
رقم  2018/DOE/096املوقعة بتاريخ  20من شوال  24( 1440يونيو  )2019بين شركة «DAKHLA SEAWEED
» FARM sarlووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
( املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادرفي  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « »DAKHLA SEAWEED FARM sarlالكائن مقرها بحي القسم  ،2إقامة فرح  ،2رقم  ،32الداخلة.

مدة االتفاقية

عشر ( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة

مائة واثنا عشر ( )112هكتارا.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة
قطعة 1

قطعة 2

منطقة حماية
اإلشارات في البحر
نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية
التقنية املستعملة

الحدود
B1

خط العرض
’’ 23°38’31,4376شماال

خط الطول
’’ 15°58’43,9295غربا

B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4

’’ 23°38’43,4785شماال
’’ 23°38’20,1880شماال
’’ 23°38’8,1474شماال
’’ 23°38’21,5048شماال
’’ 23°38’44,9045شماال
’’ 23°38’56,9159شماال
’’ 23°38’33,5159شماال

’’ 15°58’34,5418غربا
’’ 15°57’59,3453غربا
’’ 15°58’8,7330غربا
’’ 15°57’58,3110غربا
’’ 15°58’33,4225غربا
’’ 15°58’23,9905غربا
’’ 15°57’48,8786غربا

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

زراعة الطحالب من

الصنفني «   » Gelidium sesquipedaleو « » Gracilaria Gracilis

الحبال العائمة.

وسائل االستغالل
سفن الخدمة
املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبيرالنفايات.

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :ألف ومائة وعشرون ( )1120درهما في السنة.
مبلغ متغير :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 686.20
صادر في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير  )2020
بالترخيص لشركة « »RIF MOULE sarlبإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Rif Mouleوبنشر 
مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

2359

( 3يوليو  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى «  » Rif Mouleألجل تربية بوزروك /بلح
البحر من الصنفين « »Mytilus galloprovincialisو«»Perna perna
في البحر.
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر ( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من
الظهي ــر الش ــريف بمثاب ـ ــة قـ ــان ــون رقـ ــم  1.73.255الص ـ ــادر ف ـ ــي
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي
تمسكه شركة » «RIF MOULE sarlجردا ،حسب الترتيب الزمني،
وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج بوزروك /بلح
البحر من الصنفين « »Mytilus galloprovincialisو« » Perna perna
التي تتم تربيتهما.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد
البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم  11( 1435نوفمبر )2013
بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات
امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2019/TTA/01املوقعة بتاريخ  30من شوال  3( 1440يوليو )2019
بين شركة « »RIF MOULE sarlووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2019/TTA/01
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة

قررا ما يلي :

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

املادة األولى
يرخص لشركة « »RIF MOULE sarlاملسجلة في السجل
التجاري بالحسيمة تحت رقم  ،2839أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم  2019/TTA/01املوقعة بتاريخ  30من شوال 1440

وحرر بالرباط في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  686.20الصادر في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير  )2020بالترخيص لشركة « »RIF MOULE sarlبإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Rif Mouleوبنشر مستخرج  من االتفاقية املتعلقة بها

مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Rif Moule
رقم  2019/TTA/01املوقعة بتاريخ  30من شوال  3( 1440يوليو  )2019بين شركة »«RIF MOULE sarl
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
( املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادرفي  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « »RIF MOULE sarlالكائن مقرها برقم  ،31شارع الزرقطوني ،الحسيمة.

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

في البحر ،عرض كال إيريس ،إقليم الحسيمة.

املساحة

خمسة عشر ( )15هكتارا.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

منطقة حماية

الحدود

خط العرض

خط الطول

B1

’’ 35°9’46,935شماال

’’ 4°19’57,619غربا

B2

’’ 35°9’51,165شماال

’’ 4°19’39,078غربا

B3

’’ 35°9’41,331شماال

’ 4°19’36,289غربا

B4

’’ 35°9’37,243شماال

’’ 4°19’54,708غربا

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

اإلشارات في البحر

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية بوزروك /بلح البحرمن الصنفين «   » Mytilus galloprovincialisو« »Perna perna

التقنية املستعملة

الحبال العائمة.

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة والتتبع التقني والعلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبيرالنفايات

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :سبعة آالف وخمسمائة ( )7.500درهم في السنة.
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 691.20
صادر في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير  )2020
بالترخيص لشركة « »TINIGUIR AGRI sarlبإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Tiniguir Agriوبنشر 
مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

2361

( 4ديسمبر )2018بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Tiniguir Agriألجل زراعة الطحالب
«.»Gracilaria Gracilis
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه شركة «TINIGUIR
» AGRI sarlجردا ،حسب الترتيب الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف،
لعمليات دخول وخروج الطحالب « »Gracilaria Gracilisالتي تتم
زراعتها.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد
البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم  11( 1435نوفمبر )2013
بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات
امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/039املوقعة بتاريخ  26من ربيع األول 1440
( 4ديسمبر  )2018بين شركة « »TINIGUIR AGRI sarlووزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها
من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2018/DOE/039
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

املادة األولى

وحرر بالرباط في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير .)2020

يرخص لشركة « »TINIGUIR AGRI sarlاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،6677أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/039املوقعة بتاريخ  26من ربيع األول 1440

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

2362

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  691.20الصادر في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير  )2020بالترخيص لشركة «TINIGUIR
» AGRI sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Tiniguir Agriوبنشر مستخرج من االتفاقية
املتعلقة بها

مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Tiniguir Agri
رقم  2018/DOE/039املوقعة بتاريخ  26من ربيع األول  4( 1440ديسمبر )2018بين شركة «TINIGUIR AGRI
» sarlووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات
( املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادرفي  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « »TINIGUIR AGRI sarlالكائن مقرها بحي أوم التون�سي ،رقم  ،12الداخلة.

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة

هكتاران ( 2هكتار).

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
’’ 23°37’54,76شماال

خط الطول
’’ 15°58’30,56غربا

B2
B3
B4

’’ 23°37’56,66شماال
’’ 23°37’59,77شماال
’’ 23°37’57,87شماال

’’ 15°58’37,31غربا
’’ 15°58’36,28غربا
’’ 15°58’29,53غربا

منطقة حماية

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

اإلشارات في البحر

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

زراعة الطحالب «.»Gracilaria Gracilis

التقنية املستعملة

الحبال العائمة.

وسائل االستغالل

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبيرالنفايات.

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة.
مبلغ متغير :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 692.20
صادر في  19من جمادى اآلخرة  14(1441فبراير  )2020
بالترخيص لشركة «»OSTREICULTURE DE DAKHLA SA
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« »Ostréiculture De Dakhlaوبنشرمستخرج من االتفاقية
املتعلقة بها.

( 17ماي  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه و الغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى « »Ostréiculture De Dakhlaألجل تربية
األصناف البحرية اآلتية في البحر :
 املحاراملقعر«  »Crassostrea gigas؛ اللميمة «.»Ruditapes decussatusاملادة الثانية

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

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

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نوفمبر  )1973املش ــار إلي ـ ــه أع ـ ــاله ،ال ــذي تمسكـ ــه ش ــرك ــة
« »OSTREICULTURE DE DAKHLA SAجـ ــردا ،حس ــب الت ــرتيب
الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج املحار
املقعر « »Crassostrea gigasواللميمة «»Ruditapes decussatus
التي تتم تربيتهما.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد
البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم  11( 1435نوفمبر )2013
بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات
امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبـ ــارا التفــاقي ــة إنشـ ــاء واستغ ـ ــالل م ــزرع ــة لتــربي ــة األحي ــاء
البحرية رقم  2019/DOE/001املوقعة بتاريخ  11من رمضان 1440
( 17ماي  )2019بين شركة « » OSTREICULTURE DE DAKHLA SA
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

املادة الرابعة
يلحـ ــق بهـ ــذا الق ـ ــرار املشتـ ــرك مستخ ـ ــرج م ـ ــن االتفـ ــاقي ـ ــة
رقم  2019/DOE/001املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير .)2020

يرخص لشركة « »OSTREICULTURE DE DAKHLA SAاملسجلة
في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،1607أن تقوم وفق
الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم  2019/DOE/001املوقعة بتاريخ 11من رمضان 1440

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

2363

*

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  692.20الصادر في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير  )2020بالترخيص لشركة «»OSTREICULTURE DE DAKHLA SA
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Ostréiculture De Dakhlaوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها

مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Ostréiculture De Dakhla
رقم  2019/DOE/001املوقعة بتاريخ  11من رمضان  17( 1440ماي  )2019بين شركة «OSTREICULTURE DE
» DAKHLA SAووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
( املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادرفي  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « »OSTREICULTRUE DE DAKHLA SAالكائن مقرها بكلم  17بوطلحة ص ب  423الداخلة.

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة

ستة عشر ( )16هكتارا.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
’’ 23°50’42,565شماال

خط الطول
’’ 15°51’19,739غربا

B2
B3
B4
B5
B6
B7

’’ 23°50’57,149شماال
’’ 23°50’44,553شماال
’’ 23°50’40,172شماال
’’ 23°50’46,947شماال
’’ 23°50’43,130شماال
’’ 23°50’42,498شماال

’’ 15°51’3,821غربا
’’ 15°50’50,247غربا
’’ 15°50’55,284غربا
’’ 15°51’40,474غربا
’’ 15°51’11,897غربا
’’ 15°51’19,671غربا

منطقة حماية

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

اإلشارات في البحر

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية األصناف البحرية التالية :
 املحاراملقعر «  »Crassostrea gigas؛ اللميمة «.» Ruditapes decussatus   تقنية التربية على الجيوب فوق طاوالت بالنسبة للمحاراملقعر، -تقنية التربية على سطح األرض (بذراألرض باستعمال الشبكة أو بدونها) بالنسبة للميمة

وسائل االستغالل

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبيرالنفايات.

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :مائة وستون ( )160درهما في السنة.
مبلغ متغير :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

التقنية املستعملة
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 693.20
صادر في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير  )2020
بالترخيص لشركة « »MOROCCAN BLUE SARLبإنشاء
واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «Moroccan
» Blueوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.
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( 26فبراير )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى « »Moroccan Blueألجل تربية األصناف البحرية
اآلتية في البحر :
 بوزروك/بلح البحر من الصنفين «»Mytilus galloprovincialisو« »Perna perna؛
 املحاراملقعر« »Crassostrea gigas؛ -أذن البحر« .» Haliotis Tuberculata

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املادة الثانية

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

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

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

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

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نوفمب ــر  )1973املش ــار إلي ــه أعـ ــاله ،ال ــذي تمسك ــه شــركـ ــة
«  »MOROCCAN BLUE sarlجردا ،حسب الترتيب الزمني ،وتقسيما،
حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج بوزروك/بلح البحر من
الصنفين « »Mytilus galloprovincialisو« »Perna pernaواملحار
املقعر « »Crassostrea gigasوأذن البحر «»Haliotis Tuberculata
التي تتم تربيتها.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد
البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم  11( 1435نوفمبر )2013
بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات
امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/071املوقعة بتاريخ  20من جمادى اآلخرة 1440
( 26فبراير  )2019بين شركة « »MOROCCAN BLUE sarlووزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق
عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :

املادة الرابعة
يلح ـ ــق بهـ ــذا القـ ــرار املشت ـ ــرك مستخـ ــرج م ـ ــن االتف ــاقيـ ــة
رقم  2018/DOE/071املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة

املادة األولى

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

يرخص لشركة « »MOROCCAN BLUE sarlاملسجلة في السجل
التجاري بالدار البيضاء تحت رقم  ،393801أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/071املوقعة بتاريخ  20من جمادى اآلخرة 1440

وحرر بالرباط في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدراة
رقم  693.20الصادر في  19من جمادى اآلخرة  14( 1441فبراير  )2020بالترخيص لشركة « »MOROCCAN BLUE sarlبإنشاء
واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى » «Moroccan Blueوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها

مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Moroccan Blue
رقم  2018/DOE/071املوقعة بتاريخ  20من جمادى اآلخرة  26( 1440فبراير  )2019بين شركة «MOROCCAN
» BLUE sarlووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
( املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادرفي  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « »MOROCCAN BLUE sarlالكائن مقرها بشارع بركون ،زنقة جعفرابن حبيب ،إقامة املشارك ،الطابق
األول ،رقم  ،03الدارالبيضاء.

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة

ثمانية ( )8هكتارات.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

خط الطول

الحدود

خط العرض

B1

’’ 23°42’29,4شماال

’’ 15°48’26,54غربا

B2

’’ 23°42’25,61شماال

’’ 15°48’20,8غربا

B3

’’ 23°42’15,04شماال

’’ 15°48’29,03غربا

B4

’’ 23°42’18,84شماال

’’ 15°48’34,77غربا

منطقة حماية

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

اإلشارات في البحر

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية األصناف البحرية التالية :
 بوزروك/بلح البحرمن الصنفين «  » Mytilus galloprovincialisو« : » Perna perna املحاراملقعر «  » Crassostrea gigas؛ أذن البحر « .» Haliotis Tuberculata تقنية الحبال بالنسبة لصنف بوزروك/بلح البحر ؛ تقنية الجيوب فوق طاوالت بالنسبة للمحاراملقعر ؛ تقنية التربية على صناديق و أقفاص بالنسبة ألذن البحر.سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبيرالنفايات

الطمــروالتخزيــن فــي األماكــن املرخصــة لهــذا الغــرض طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم  28.00املتعلــق بتدبيــرالنفايــات
والتخلــص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :ثمانون ( )80درهما في السنة.
مبلغ متغير :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

التقنية املستعملة

وسائل االستغالل
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قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1011.20صادرفي فاتح شعبان  26( 1441مارس )2020
بتتميم قراروزيرالفالحة والصيد البحري رقم  2627.16الصادرفي  27من ذي القعدة  31( 1437أغسطس  )2016بنشر 
قائمة املستشارين الفالحيين.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2627.16الصادر في  27من ذي القعدة  31( 1437أغسطس   )2016
بنشر قائمة املستشارين الفالحيين ،كما تم تتميمه،
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تتمم على النحو اآلتي قائمة املستشارين الفالحيين الحاصلين على االعتماد ملزاولة مهنة مستشار فالحي املحددة في
املادة األولى من القرار رقم  2627.16الصادر في  27من ذي القعدة  31( 1437أغسطس  ،)2016كما تم تتميمها :
«املادة األولى - .تحدد  ..........................................................................................................................................................فالحي :

«
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املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح شعبان  26( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية
اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1038.20صادر في
 6شعبان  31( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4513للسيد
نبيل الغازي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية املسلمة من
الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ
 30يونيو  ،2017أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
وجدة.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1039.20صادر في
 6شعبان  31( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4531للسيد
محمد وطاسن الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  12يوليو  ،2018أن يحمل
صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدارالبيضاء.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1040.20صادر في
 6شعبان  31( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4532للسيدة
هاجر ابرشان الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  27أكتوبر  ،2018أن تحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة تمارة.
*
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1042.20صادر في
 2شعبان  27( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4534للسيدة
كوثر صليحي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  13أكتوبر  ،2018أن يحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1043.20صادر في
 2شعبان  27( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4535للسيدة
زينب هدنا الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط بتاريخ
 24ديسمبر  ،2019أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة
الدارالبيضاء.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1044.20صادر في
 2شعبان  27( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4536للسيد
أشرف العلوي املدغري الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط
بتاريخ  24ديسمبر  ،2019أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة آسفي.
*

* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1041.20صادر في
 2شعبان  27( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4533للسيدة
صفية لغماري الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  20يونيو  ،2017أن يحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1045.20صادر في
 2شعبان  27( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4546للسيدة
يسرا عنور الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة الوطنية
للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  23يونيو  ،2017أن تحمل صفة
مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة
مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*

* *

* *
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1046.20صادر في
 6شعبان  31( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4547للسيد
محمد سعد بشرة الحامل لشهادة دبلوم مهندس معماري ()HMONP
املسلمة من املدرسة الخاصة للهندسة املعمارية بباريس  -فرنسا بتاريخ
 24أكتوبر  ،2019أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
بمراكش.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1047.20صادر في
 6شعبان  31( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4548للسيد
عثمان ناصف الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من جامعة
الدولة للهندسة املعمارية والهندسة املدنية لنينجي نوفكورد  -فيدرالية
روسيا بتاريخ  11يوليو  ،2016أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة الجديدة.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1048.20صادر في
 6شعبان  31( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4549للسيدة
أميمة ايت حو�سي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  21يونيو  ،2019أن تحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها ببنسليمان.
*

2377

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1050.20صادر في
 6شعبان  31( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4551للسيدة
نهى سيد مو الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  14سبتمبر  ،2017أن تحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة مراكش.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1051.20صادر في
 6شعبان  31( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4552للسيد
سفيان كرواطة الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  22يوليو  ،2019أن يحمل
صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدارالبيضاء.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1052.20صادر في
 6شعبان  31( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4553للسيد
زكرياء جالل الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
البوليتقنية الخاصة ابن خلدون بتونس بتاريخ  12فبراير  ،2018أن
يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الجديدة.
*

* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1049.20صادر في
 5شعبان  30( 1441مارس   )2020يرخص تحت عدد  4550للسيدة
أميمة بنخلدون الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  7أكتوبر  ،2017أن تحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1088.20صادر في
 20من شعبان  14( 1441أبريل    )2020يرخص تحت عدد 4555
للسيدة مريم قاطن الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  4أكتوبر  ،2018أن تحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة القنيطرة.

*

*

* *

* *
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الجريدة الرسمية

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1089.20صادر في
 20من شعبان  14( 1441أبريل    )2020يرخص تحت عدد 4556
للسيدة ماجدة البرمكي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  13يوليو ،2019
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة مراكش.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1090.20صادر في
 20من شعبان  14( 1441أبريل    )2020يرخص تحت عدد 4557
للسيدة ندى بوحاميدي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  10يوليو ،2019
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة أكادير.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1091.20صادر في
 20من شعبان  14( 1441أبريل    )2020يرخص تحت عدد 4558
للسيد محمد اليعقوبي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  14يوليو ،2018
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.
*
* *

عدد 6 - 6878ناضمر 6مر (3( 6ربأ ((30 (30

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1092.20صادر في
 20من شعبان  14( 1441أبريل    )2020يرخص تحت عدد 4559
للسيدة أميمة لشهب الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط
بتاريخ  24ديسمبر  ،2019أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها
بمدينة أكادير.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1093.20صادر في
 20من شعبان  14( 1441أبريل  )2020يرخص تحت عدد 4560
للسيدة سلمى بن اليمني الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من
املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط
بتاريخ  24ديسمبر  ،2019أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها
بمدينة مراكش.
*
* *
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1062.20صادر في
 12من شعبان  6( 1441أبريل   )2020يرخص تحت عدد  4554للسيد
هيثم الضاوي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط بتاريخ
 24ديسمبر  ،2019أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
الدارالبيضاء.

