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مرسوم رقم  2.20.458صادر في  29من ذي القعدة 1441
( 21يوليو  )2020باملوافقة على اتفاق القرض رقم ،9133-MA
بمبلغ أربعمائة وتسعة وخمسين مليونا وثمانمائة ألف أورو 
( 459.800.000أورو) ،املبرم بتاريخ  3يوليو  2020بين اململكة 
املغربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،بخصوص القرض
األول لدعم سياسة التنمية للشمول املالي والرقمي.
رئيس الحكومة،
بناء على قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع اآلخر 1441
( 13ديسمبر  )2019وال سيما املادة  43منه ؛
وعلى املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر في  13من شعبان 1441
( 7أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية ،املصادق
عليه بالقانون رقم  26.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.61
بتاريخ  27من شوال  19( 1441يونيو  )2020؛
وعلى البند  1بالفصل  41من قانون املالية لسنة 1982
رقم  26.81الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ
 5ربيع األول ( 1402فاتح يناير  )1982؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1600.20صادر في  29من شوال  22( 1441يونيو )2020
بتتميم قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  256.91بتاريخ
 7جمادى اآلخرة  25( 1411ديسمبر  )1990املحددة بموجبه
قائمة املختبرات املكلفة بإنجاز التحاليل في امليدان الفالحي.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بعد االطالع على قرار وزير الفالحة واإلصالح الرزاعي رقم 256.91
الصادر في  7جمادى اآلخرة  25( 1411ديسمبر  )1990املحددة
بموجبه قائمة املختبرات املكلفة بإنجاز التحاليل في امليدان الفالحي،
كما وقع تتميمه ؛
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتمم ،على النحو التالي ،الجدول املرفق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  256.91الصادر في  7جمادى اآلخرة  25( 1411ديسمبر : )1990
«الجدول املتعلق باملختبرات املكلفة بإنجاز التحاليل في امليدان

رسم ما يلي :
املادة األولى

«الفالحي عمال بمقتضيات املرسوم رقم  2.89.563بتاريخ

يوافق على اتفاق القرض رقم  ،9133-MAبمبلغ أربعمائة وتسعة
وخمسين مليونا وثمانمائة ألف أورو ( 459.800.000أورو) ،امللحق
بأصل هذا املرسوم واملبرم بتاريخ  3يوليو  2020بين اململكة املغربية
والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،بخصوص القرض األول لدعم
سياسة التنمية للشمول املالي والرقمي.

« 18من جمادى األولى  18( 1410ديسمبر )1989

املادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  29من ذي القعدة  21( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

نوع التحاليل

بيان املختبرات

 مختبر املعهد الوطني للبحث الزراعي ،قطاع البيئة الفيزيائية ،تحاليل التربة والنباتات واملياهالرباط  -الجيش
............................................................
.......................................................................................................
 املختبر املغربي للفالحة « »LABOMAG Soussأيت ملول  -التحاليل البكتيريولوجية للمياهوتحاليل البقايا

أكادير

 املختبر املركزي للتحاليل الغذائية والبيئية والزراعية ،شركة تحاليل التربة والنبات واملياهذات مسؤولية محدودة ،مساهم وحيد « »LC2A SARL AUوالبقايا
باملحمدية

املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من شوال  22( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

الجريدة الرسمية
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قرارلوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1339.20صادرفي  22من ذي القعدة  14( 1441يوليو  )2020بتحديد الئحة 
النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على املرسوم رقم  2.17.587الصادر في  2ربيع اآلخر  10( 1440سبتمبر  )2018بتحديد شروط وكيفيات استيراد
النفايات وتصديرها وعبورها ،وال سيما املادة  8منه ؛
وبعد استطالع رأي السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة  8من املرسوم املشار إليه أعاله رقم  ،2.17.587تحدد بامللحق املرفق بهذا القرار الئحة النفايات غير
الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  22من ذي القعدة  14( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.

*
*

*
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قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة  رقم  1340.20صادر في
 22من ذي القعدة  14( 1441يوليو  )2020بتطبيق
بعض مقتضيات املرسوم رقم  2.17.587الصادر في
 2ربيع اآلخر  10( 1440ديسمبر  )2018بتحديد شروط
وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على املرسوم رقم  2.17.587الصادر في  2ربيع اآلخر 1440
( 10ديسمبر  )2018بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات
وتصديرها وعبورها ،وال سيما املواد  3و 4و 7و 9و 10و 13و 15منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.85الصادر في  28من ربيع األول 1436
( 20يناير  )2015املتعلق بتدبير النفايات الخطرة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.07.253الصادر في  14من رجب 1429
( 18يوليو  )2008املتعلق بتصنيف النفايات وتحديد الئحة النفايات
الخطرة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة  3من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.17.587يجب على املستورد أو وكيله إيداع طلب الترخيص
باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة
وفق النموذج املحدد في امللحق رقم  1من هذا القرار ،لدى مكتب
الضبط املركزي التابع للسلطة الحكومية املكلفة بالبيئة ،مرفقا
بالوثائق التالية :
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 وثيقة اإلخطار؛ وثيقة التنقل ؛ ضمانة مالية ؛ نسخة من العقد املبرم بين مصدر النفايات واملستورد  /مستغلمنشأة التثمين أو التخلص من النفايات الخطرة ؛
 وثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات  /بطاقة تقنيةللتعريف بالنفايات؛
 شهادة قبول النفايات من منشأة التثمين ؛ نسخة من ترخيص استغالل املنشأة ؛ نسخة من ترخيص املنشأة لتثمين النفايات الخطرة والتخلصمنها ؛
 تأمين املسؤولية املدنية ملنشأة التثمين ؛ الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة ؛ دفترالتحمالت املشارإليه في املادة الثانية أدناه ؛ التزام بالشرف على صحة املعلومات املدلى بها موقع ومصادقعليه.
املادة الثانية
تطبيقا ملقتضيات املادة  4من املرسوم رقم  2.17.587السالف
الذكر ،يحدد نموذج مشروع دفتر التحمالت في امللحق رقم  2من هذا
القرار.
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املادة الثالثة

املادة الخامسة

تطبيقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم رقم  2.17.587السالف
الذكر ،يحدد نموذج الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة
عن أنشطة مناطق التصدير الحرة وفق النموذج املحدد في امللحق
رقم  3من هذا القرار.

تطبيقا ملقتضيات املادة  13من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.17.587يحدد نموذج الترخيص باستيراد النفايات غير
الخطرة وفق النموذج املحدد في امللحق رقم  5من هذا القرار.
املادة السادسة
تطبيقا ملقتضيات املادة  15من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.17.587يرفق طلب الترخيص بتصدير النفايات ،املحدد وفق
امللحق رقم  6من هذا القرار ،بالوثائق التالية :

املادة الرابعة
تطبيقا ملقتضيات املادة  9من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.17.587يرفق طلب الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة،
املحدد وفق امللحق رقم  4من هذا القرار ،بالوثائق التالية :

 وثيقة اإلخطار؛ -وثيقة النقل ؛

 طلب السلطة الوطنية املختصة في دولة التصديرفي حالة استيرادالنفايات غيرالخطرة من بلد أجنبي ؛

 أسباب التصدير؛ -نسخة من رخصة استغالل املنشأة مصدرالنفايات ؛

 -وثيقة اإلخطار؛

 نسخة من العقد املبرم بين مصدر النفايات ومستوردها /مستغل منشأة التثمين والتخلص من النفايات الخطرة املوجهة
إليها النفايات ؛

 وثيقة النقل ؛ -ضمانة مالية ؛

 -شهادة املوافقة املسبقة ؛

 نسخة من العقد املبرم بين مصدرالنفايات ومستوردها  /مستغلمنشأة التثمين أو التخلص ؛

 خصائص النفايات ؛ -وصف طرق إنتاج النفايات ؛

 وثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات  /بطاقة تقنيةللتعريف بالنفايات ؛

 ضمانة مالية ؛ -الئحة الناقلين ؛

 دفتر التحمالت املحدد في امللحق رقم  2من هذا القرار ،تطبيقاملقتضيات املادة  10من املرسوم السالف الذكررقم  2.17.587؛

 -مسارالحمولة ؛

 -رخصة استغالل وحدات إنتاج النفايات والتخلص منها ؛

 -التأمينات :

 -تأمين املسؤولية املدنية للمنشأة ؛

التأمين الخاص باملسؤولية املدنية للناقل ؛

 -الئحة السلطات املختصة ؛

 التأمين الخاص باملسؤولية املدنية للشركة املغربية صاحبةالطلب ؛

 -تسعيرة وحساب قيمة الضمانة املالية ؛

 التزام بالشرف على صحة املعلومات املدلى بها موقع ومصادقعليه.

 -مسارالشحنة ؛

املادة السابعة

 -طرق تثمين النفايات أو التخلص منها ؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 أسباب االستيراد (مآل النفايات املستوردة) ؛ التزام بالشرف على صحة املعلومات املدلى بها وعدم احتواءالنفايات املستوردة على مواد خطرة ،موقع ومصادق عليه.
*

و حرر بالرباط في   22من ذي القعدة  14( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزرباح.

*
*
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نصوص خاصة
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1530.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء
لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد أوالد
منصور» التابع للجماعة الساللية  «والد منصور» والواقع
داخل دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي قاسم.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1531.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء
لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «كولكتيف
لكواودة» التابع للجماعة الساللية «الكواودة» والواقع داخل
دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي قاسم.

وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس  )2019؛

وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس  )2019؛

وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم  435.71الصادر
في  14سبتمبر  1972باملوافقة على قائمة ذوي الحقوق في األرا�ضي
الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم  435.71الصادر
في  14سبتمبر  1972باملوافقة على قائمة ذوي الحقوق الخاصة في
األرا�ضي الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،
قررا ما يلي :
املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد
أوالد منصور» التابع للجماعة الساللية «والد منصور» ،موضوع
الرسم العقاري عدد  R/3803بإقليم سيدي قاسم والواقع داخل
دائرة الري بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «كولكتيف
لكواودة» التابع للجماعة الساللية «الكواودة» ،موضوع الرسم
العقاري عدد  R/25208بإقليم سيدي قاسم والواقع داخل
دائرة الري بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

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

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

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

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1532.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد جماعة 
القطاطسة   »1التابع للجماعة الساللية  «القطاطسة»
والواقع داخل دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي قاسم.
وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس  )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم  435.71الصادر
في  14سبتمبر  1972باملوافقة على قائمة ذوي الحقوق في األرا�ضي
الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد
جماعة القطاطسة  »1التابع للجماعة الساللية «القطاطسة»،
موضوع الرسم العقاري عدد  30/5447بإقليم سيدي قاسم والواقع
داخل دائرة الري بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.
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قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1533.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «خليف ومريجة»
التابع للجماعات الساللية «سيدي قاسم مرزوك» و« أوالد
عبد هللا» و« « ركراكة» و « أوالد حماد سيدي امغيت»
و« أوالد مو�سى» و« السالطنة» والواقع داخل دائرة الري
بالغرب بإقليم القنيطرة.
وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس  )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم
رقم  112.95الصادر في  28من شعبان  30( 1415يناير )1995
باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو
املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «خليف
ومريجة» التابع للجماعات الساللية «سيدي قاسم مرزوك» و «أوالد
عبد هللا» و « «ركراكة» و « أوالد حماد سيدي امغيت» و «أوالد
مو�سى» و «السالطنة» ،موضوع الرسم العقاري عدد R/17782
بإقليم القنيطرة والواقع داخل دائرة الري بمنطقة الغرب ،كما هو
محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا
القرار املشترك.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

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

املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

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

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1534.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «مرقطان »1
التابع للجماعات الساللية  «العسالة» و« اشتيكات»
و« احريض» و« النواصر» والواقع داخل دائرة الري بالغرب
بإقليم القنيطرة.
وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس  )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم
رقم  112.95الصادر في  28من شعبان  30( 1415يناير )1995
باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو
املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،
قررا ما يلي :
املادة األولى
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قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1535.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «معاتكة  »5التابع
للجماعة الساللية  «املعاتكة» والواقع داخل دائرة الري
بالغرب بإقليم القنيطرة.
وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
ألولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس  )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛
وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم
رقم  112.95الصادر في  28من شعبان  30( 1415يناير )1995
باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو
املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،
قررا ما يلي :
املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى
«مرقطان  »1التابع للجماعات الساللية «العسالة» و «اشتيكات»
و «احريض» و «النواصر» ،موضوع الرسم العقاري عدد R/13229
بإقليم القنيطرة والواقع داخل دائرة الري بمنطقة الغرب ،كما هو
محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا
القرار املشترك.

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «معاتكة »5
التابع للجماعة الساللية «املعاتكة» ،موضوع الرسم العقاري
عدد  R/8506بإقليم القنيطرة والواقع داخل دائرة الري بمنطقة
الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/5000
امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

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

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية
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قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1536.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «زيوات» التابع
للجماعة الساللية «زيوات» والواقع داخل دائرة الري بالغرب
بإقليم القنيطرة.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1537.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد جماعة 
الوجاجنة» التابع للجماعة الساللية  «الوجاجنة» والواقع
داخل دائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة.

وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس  )2019؛

وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس  )2019؛

وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم
رقم  112.95الصادر في  28من شعبان  30( 1415يناير )1995
باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو
املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،
قررا ما يلي :
املادة األولى

وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم
رقم  112.95الصادر في  28من شعبان  30( 1415يناير )1995
باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو
املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،
قررا ما يلي :
املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «زيوات»
التابع للجماعة الساللية «زيوات» ،موضوع الرسم العقاري
عدد  13/22116بإقليم القنيطرة والواقع داخل دائرة الري بمنطقة
الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/5000
امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد
جماعة الوجاجنة» التابع للجماعة الساللية «الوجاجنة» ،موضوع
الرسم العقاري عدد  R/11920بإقليم القنيطرة والواقع داخل
دائرة الري بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

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

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية
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قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1538.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بعابشة  »2التابع
للجماعة الساللية  «البعابشة» والواقع داخل دائرة الري
بالغرب بإقليم القنيطرة.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1539.20صادر في
 19من شوال  11( 1441يونيو )2020يق�ضي بالتجزيء لفائدة
املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد قبالة»
التابع للجماعة الساللية «القبالة» والواقع داخل دائرة الري
بالغرب بإقليم القنيطرة.

وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس  )2019؛

وزيرالداخلية،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى
ألولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة
في دوائر الري ،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  64.17الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.117بتاريخ  7ذي الحجة 1440
( 9أغسطس  )2019؛

وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.69.31الصادر في  10جمادى األولى 1389
( 25يوليو  )1969بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة
الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25بتاريخ
 10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969بمثابة ميثاق لالستثمارات
الفالحية ،كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم
رقم  112.95الصادر في  28من شعبان  30( 1415يناير )1995
باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو
املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،
قررا ما يلي :
املادة األولى

وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم
رقم  112.95الصادر في  28من شعبان  30( 1415يناير )1995
باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو
املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،
قررا ما يلي :
املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بعابشة
 »2التابع للجماعة الساللية «البعابشة» ،موضوع الرسم العقاري
عدد  13/22118بإقليم القنيطرة والواقع داخل دائرة الري بمنطقة
الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/5000
امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى «بالد
قبالة» التابع للجماعة الساللية «قبالة» ،موضوع الرسم العقاري
عدد  R/11593بسوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة والواقع داخل
دائرة الري بمنطقة الغرب ،كما هو محدد في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

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

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو.)2020
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  1730.20صادر في  15من ذي القعدة 1441
( 7يوليو  )2020يق�ضي بتسليم قطعة  فالحية  من أمالك
الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم تاونات.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  1731.20صادر في  15من ذي القعدة 1441
( 7يوليو  )2020يق�ضي بتسليم قطعة  فالحية  من أمالك
الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم تاونات.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في
 22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون
يتعلق بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك
الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في
 22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون
يتعلق بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك
الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛
وعلى املرسوم رقم  2.76.646الصادر في  11من رمضان 1397
( 27أغسطس   )1977بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من
األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
فاس ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  23أبريل ،2018
قرر ما يلي :
املادة األولى

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛
وعلى املرسوم رقم  2.78.201الصادر في  7ذي القعدة 1398
( 10أكتوبر  )1978بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي
الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم فاس ؛
وعلى مقرر وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  2579.05الصادر في  24من ذي القعدة  26( 1426ديسمبر )2005
يق�ضي بإعادة منح قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة
املمنوحة له سابقا ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  23أبريل ،2018
قرر ما يلي :
املادة األولى

يسلم السيد محمد الجابري القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  12املحدثة بتجزئة تيسة والواقعة بتعاونية اإلصالح
الزراعي «الهاشمية» بجماعة راس الواد بإقليم تاونات ،املسلمة
سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.76.646الصادر
في  11من رمضان  27( 1397أغسطس .)1977

تسلم السيدة عزيزة الكريني القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  19املحدثة بتجزئة واد جمعة والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «اليوسفية» بجماعة واد الجمعة بإقليم تاونات،
املسلمة سابقا لزوجها بناء على املقرر املشار إليه أعاله رقم 2579.05
الصادر في  24من ذي القعدة  26( 1426ديسمبر .)2005

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  15من ذي القعدة  7( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  15من ذي القعدة  7( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  1732.20صادر في  15من ذي القعدة 1441
( 7يوليو  )2020يق�ضي بتسليم قطعة  فالحية  من أمالك
الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم تاونات.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  1733.20صادر في  15من ذي القعدة 1441
( 7يوليو  )2020يق�ضي بتسليم قطعة  فالحية  من أمالك
الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في
 22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون
يتعلق بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك
الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في
 22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون
يتعلق بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك
الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.76.508الصادر في  7جمادى األولى 1397
( 26أبريل  )1977تحدد بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من
األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
فاس ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  23أبريل ،2018
قرر ما يلي :

وعلى املرسوم رقم  2.76.647الصادر في  11من رمضان 1397
( 27أغسطس  )1977بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع
األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
سطات ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018
قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى

يسلم السيد الجياللي الشلح القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  2املحدثة بتجزئة عين عائشة والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «االنبعاث» بجماعة عين عائشة بإقليم تاونات،
املسلمة سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.76.508
الصادر في  7جمادى األولى  26( 1397أبريل .)1977

يسلم السيد حجاج غازي القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  52املحدثة بتجزئة الفارسية والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «الفارسية» بجماعة السكامنة بإقليم سطات،
املسلمة سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.76.647
الصادر في  11من رمضان  27( 1397أغسطس .)1977

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  15من ذي القعدة  7( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  15من ذي القعدة  7( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  1734.20صادر في  15من ذي القعدة 1441
( 7يوليو  )2020يق�ضي بتسليم قطعة  فالحية  من أمالك
الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  1735.20صادر في  15من ذي القعدة 1441
( 7يوليو  )2020يق�ضي بتسليم قطعة  فالحية  من أمالك
الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في
 22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون
يتعلق بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك
الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في
 22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون
يتعلق بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك
الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛
وعلى املرسوم رقم  2.83.670الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية
أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018
قرر ما يلي :

وعلىاملرسومرقم2.01.108الصادرفي29منجمادىاآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛
وعلى املرسوم رقم  2.76.647الصادر في  11من رمضان 1397
( 27أغسطس  )1977بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع
األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم
سطات ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي  10أبريل
و  10ماي ،2018
قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى

تسلم السيدة عربية الشلخ القطعة الفالحية من أمالك الدولة
الخاصة رقم  03املحدثة بتجزئة السمامية والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «السمامية» بجماعة كدانة بإقليم سطات ،املسلمة
سابقا لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.83.670
الصادر في  13من جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

يسلم السيد أحمد بومدين القطعة األرضية الفالحية من أمالك
الدولة الخاصة رقم  10املحدثة بتجزئة البروج والواقعة بتعاونية
اإلصالح الزراعي «السالم» بجماعة مسكورة بإقليم سطات ،املمنوحة
سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.76.647الصادر
في  11من رمضان  27( 1397أغسطس .)1977

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  15من ذي القعدة  7( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  15من ذي القعدة  7( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

4250

الجريدة الرسمية
اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1753.20صادر في
 14من ذي القعدة  6( 1441يوليو  )2020يرخص تحت عدد 4595
للسيد عمر خبالت الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة
من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا
بتاريخ  30يونيو  ،2016أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة سيدي بنور.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1754.20صادر في
 14من ذي القعدة  6( 1441يوليو  )2020يرخص تحت عدد 4597
للسيد سعيد الفرسيوي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة 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 الحسيمة.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1755.20صادر في
 14من ذي القعدة  6( 1441يوليو  )2020يرخص تحت عدد 4598
للسيدة منال بوشنة الحاملة لدرجة املاسترفي الهندسة املعمارية مسلمة
من O.M Beketov National University Of Urban Economy
بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2018أن تحمل صفة مهندس
معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع
جعل مكتبها بمدينة تازة.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1756.20صادر في
 11من ذي القعدة  3( 1441يوليو  )2020يرخص تحت عدد 4599
للسيد محمد عراقي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
البوليتقنية الخاصة ابن خلدون بتونس بتاريخ  26ديسمبر ،2016
أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدارالبيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1842.20صادر في
 23من ذي القعدة  15( 1441يوليو  )2020يرخص تحت عدد 4591
للسيد مروان الوكيلي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من - Universitatea Tehnica «Gheorghe Asachi» din Iasi
رومانيا بتاريخ  14نوفمبر  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري
ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل
مكتبه بمدينة وجدة.
*
*
*
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1843.20صادر في
 23من ذي القعدة  15( 1441يوليو  )2020يرخص تحت عدد 4592
للسيد محمد عماري الحامل لدرجة املاسترفي الهندسة املعمارية مسلمة
من O.M Beketov National University Of Urban Economy
بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس
معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع
جعل مكتبه بمدينة الجديدة.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1844.20صادر في
 23من ذي القعدة  15( 1441يوليو  )2020يرخص تحت عدد 4593
للسيد عالء العمراوي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من O.M Beketov National University Of Urban
 Economyبخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2018أن يحمل صفة
مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة
مستقلة مع جعل مكتبه بالدروة.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1845.20صادر في
 23من ذي القعدة  15( 1441يوليو  )2020يرخص تحت عدد 4594
للسيد ياسر حايبر الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة
من O.M Beketov National University Of Urban Economy
بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس
معماري ويزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع
جعل مكتبه بمدينة سطات.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1846.20صادر في
 22من ذي القعدة  14( 1441يوليو  )2020يرخص تحت عدد 4600
للسيدة مريم السكروحي الحاملة لدرجة الباشلر في الهندسة املعمارية
مسلمة من « - »Illinois Institute Of Technologyالواليات املتحدة
األمريكية بتاريخ  14ماي  ،2016أن تحمل صفة مهندس معماري
وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل
مكتبها بمدينة الدارالبيضاء.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1847.20صادر في
 23من ذي القعدة  15( 1441يوليو  )2020يرخص تحت عدد 4601
للسيدة ايمان لعفرالحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية والتعمير بتونس بتاريخ  21يونيو ،2017
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.
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الجريدة الرسمية

قرار لوالـي جهـة الدار البيضاء  -سطات رقم  3100.19صادر في
 20من شوال  12( 1441يونيو  )2020باملوافقة على قرار
عامل إقليم سطات بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية 
القروية ملركزجماعة أوالد افريحة.
والي جهة الدارالبيضاء  -سطات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في
 30من ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل
العمرانية القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف   رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر   في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم سطات بإقرار مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أوالد افريحة (املخطط
رقم  )AUS 10/2017امللحق بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالدار البيضاء في  20من شوال  12( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعيد احميدوش.

*
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وعلى رأي  ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات بتاريخ  30يناير  2017؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة أوالد افريحة خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  5أكتوبر  2017؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  9أكتوبر إلى  8نوفمبر 2017
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أوالد
فريحة (املخطط رقم  )AUS 10/2017امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
قرار لوالـي جهـة الدار البيضاء  -سطات رقم  1727.20صادر في
 20من شوال  12( 1441يونيو  )2020باملوافقة على قرار
عامل إقليم سيدي بنور بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية 
القروية ملركزجماعة جابرية.
والي جهة الدارالبيضاء  -سطات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من ذي
الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

* *
قرار لعامل إقليم سطات بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة أوالد افريحة

وعلى الظهير الشريف   رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛

عامل إقليم سطات،

وعلىقراروزيرالداخليةرقم3978.19الصادرفي8ربيعاآلخر1441
( 5ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من ذي الحجة 1379
( 25يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية ،كما تم تغييره
وتتميمه ؛
وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء بسطات بتاريخ  30يناير  2017؛

قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم سيدي بنور بتاريخ  15أبريل 2020
بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة جابرية
(املخطط رقم . )PDAR/AUEJSB/2019/01
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الجريدة الرسمية
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالدار البيضاء في  20من شوال  12( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعيد احميدوش.

*
* *
قرار لعامل إقليم سيدي بنور
بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية 
ملركز جماعة جابرية بإقليم سيدي بنور
عامل إقليم سيدي بنور،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من ذي الحجة 1379
( 25يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية ،كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
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قرار لوالـي جهـة الدار البيضاء  -سطات رقم  1728.20صادر في
 20من شوال  12( 1441يونيو  )2020باملوافقة على قرار
عامل إقليم سطات بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية 
القروية ملركزجماعة سيدي بومهدي.
والي جهة الدارالبيضاء  -سطات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من ذي
الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف   رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلىقراروزيرالداخليةرقم3978.19الصادرفي8ربيعاآلخر1441
( 5ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

يوافق على قرار عامل إقليم سطات بإقرار مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة سيدي بومهدي (املخطط
رقم . )AUS 11/2018

وعلى رأي ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية

املادة الثانية

بالجديدة بتاريخ  29يناير  2019؛
واملياه والغابات بالجديدة بتاريخ  4فبراير  2019؛
وبعد االطالع على الرأي الذي أبداه مجلس جماعة جابرية خالل

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالدار البيضاء في  20من شوال  12( 1441يونيو .)2020

دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ  29يوليو  2019؛

اإلمضاء  :سعيد احميدوش.

*

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  2أغسطس إلى  3سبتمبر 2019

* *

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرار لعامل إقليم سطات

قرر ما يلي :
املادة األولى

بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية 
ملركز جماعة سيدي بومهدي

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة جابرية
(املخطط رقم  )PDAR/AUEJSB/2019/01امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

عامل إقليم سطات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من ذي الحجة 1379
( 25يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
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الجريدة الرسمية

وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء بسطات بتاريخ  9فبراير  2017؛
وعلى رأي ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات بسطات بتاريخ  2يونيو  2017؛
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بفاس في  14من ذي القعدة  6( 1441يوليو .)2020

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة سيدي بومهدي خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  5فبراير  2019؛

اإلمضاء  :السعيد زنيبر.

*

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  6فبراير إلى  5مارس 2019
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

* *

قرر ما يلي :

قرار لعامل إقليم تازة
املادة األولى

بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية 

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة سيدي
بومهدي (املخطط رقم  )AUS 11/2018امللحق بأصل هذا القرار.

لسيدي أحمد زروق بجماعة الطايفة بإقليم تازة

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
قرارلوالـي جهـة فاس  -مكناس عامل عمالة فاس رقم  1729.20صادر
في  14من ذي القعدة  6( 1441يوليو  )2020باملوافقة على
قرار عامل إقليم تازة القا�ضي بإقرار مخطط تنمية الكتلة 
العمرانية القروية ملركزسيدي أحمد زروق.
والي جهة فاس مكناس ،عامل عمالة فاس،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف   رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة2(1379ديسمبر)1959بشأنالتقسيماإلداريللمملكةكما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم تازة بإقرار مخطط تنمية
الكتلة العمرانية القروية ملركز سيدي أحمد زروق (املخطط
رقم  )AUT/19/401امللحق بأصل هذا القرار.

عامل إقليم تازة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من ذي
الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بتازة بتاريخ  15يناير  2019؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتازة
بتاريخ  21يناير  2019؛
وعلى مقرر مجلس جماعة الطايفة خالل دورته االستثنائية
املنعقدة بتاريخ  10يوليو  2017؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  19ديسمبر  2019إلى
 18يناير  2020بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لسيدي أحمد زروق
(املخطط رقم  )AUT/19/401امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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مجلس املنافسة
قرار ملجلس املنافسة  عدد /48ق 2020/الصادر بتاريخ
 21من ذي القعدة  13( 1441يوليو  )2020املتعلق بإحداث
منشأة مشتركة ،من طرف الشركتين «»Voltalia Maroc
و« »VLT Investment 6 B.Vاململوكتين من طرف مجموعة  
.Voltalia S.A

وعلى القرار رقم  2020.20الصادر في  13يناير  2020القا�ضي
بتعيين مقرر في املوضوع؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 23من ذي القعدة  13( 1441يوليو  )2020؛

مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن
طلب الترخيص ملشروع عملية التركيز االقتصادي ،وكذا الخالصات
والتوصيات املنبثقة عنه ،وذلك خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس 
بتاريخ  23من ذي القعدة  13( 1441يوليو  )2020؛

وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املادة  11من القانون رقم  104.12؛

وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛

وحيث إن إحداث منشأة مشتركة يشكل تركيزا اقتصاديا حسب
مفهوم املادة  11من القانون رقم  ،104.12عندما تقوم هذه األخيرة
بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل ؛

وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛

وحيث إن مفهوم الكيان االقتصادي املستقل يستوجب توفر
الشروط التالية :

وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس 
املنافسة ؛

 أن تتوفر املنشأة املشتركة على املوارد املالية والبشرية الضروريةالشتغالها باستقاللية عن الشركات األم ؛

وعلى طلب الترخيص ملشروع عملية التركيز االقتصادي،
موضوع تبليغ من طرف « ،»Voltalia Marocبتاريخ  11ماي ،2020
واملسجل باألمانة العامة للمجلس تحت عدد /037ع.ت.إ،2020/.
واملتعلق بإحداث منشأة مشتركة تحمل اسم »PARC EOLIEN DE
« ،GHRAD JRAD SASمن قبل الشركتين «»Voltalia Maroc
و « »VLT Investment 6 B.V؛   

 أن ال يكون إحداث هذه املنشأة املشتركة مقتصرا على إنجازمشروع واحد ومحدد ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 6شوال  28( 1441يوليوز )2020والذي يمنح أجل عشرة ( )10أيام
لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز
أعاله؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  5شوال 1441
( 27ماي  )2020؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  5شوال ( 27ماي  )2020؛

 أن تكون املنشأة املشتركة تم إحداثها من أجل اإلشتغال على املدىالطويل ؛
 أن تكون املنشأة املشتركة غير مرتبطة (مستقلة) بالشركات األممن حيث التموين والتسويق.
وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هذه هي :
 شركة  Parc Eolien Ghrad Jrad SAS؛ شركة مساهمة مبسطة ،خاضعة للقانون املغربي أنشأت منأجل تشييد واستغالل وتطوير محطة إلنتاج الكهرباء أساسا من
مصدرالطاقة الرياحية في جهة العيون .وتعتبر املنشأة املحدثة
 ،S.A.S Parc Eolien Ghrad Jradشركة مملوكة بالكامل لشركة
 Voltalia Marocو  VLT Investment 6 B.V؛
 -شركة  Voltalia Maroc؛
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 شركة مساهمة مبسطة تأسست في عام  ،2015خاضعة للقانوناملغربي ،تابعة لشركة  Voltalia SAوتقوم بتطوير مجموعة من
مشاريع الطاقة الريحية والشمسية والهيدروليكية ؛
 شركة  VLT Investment 6 B.V؛ شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون الهولندي.ً
خصيصا
تأسست في شتنبر  ،2019وتم إنشاء هذه الشركة
لتمويل االستثمارات التي تقوم بها الشركات التابعة لـمجموعة
شركات «.»Voltalia SA
وحيث إن الشركتين املذكورتين أعاله تابعتين للشركة األم
« »Voltalia SA؛
وحيث إن الشركة املحدثة «»S.A.S Parc Eolien Ghrad Jrad
منشأة إقتصادية ال تتوفر فيها شروط االستقالل االقتصادي
لالعتبارات التالية :
 أن املنشأة املشتركة املحدثة ستقوم فقط بتشيد وإستغالل هذهاملحطة الكهربائية « »Parc Eolien Ghrad Jradولن تقوم بتطوير
أي مشروع أخرى ؛
 أن املنشأة الجديدة ال تتوفر على موارد مالية وبشرية خاصة بها،إذ أن الشركة األم تضع رهن إشارة شركة «Parc Eolien Ghrad
» Jradكل املوارد البشرية والخبرات الالزمة لتسيرها ؛
 أن كل القرارات االستراتيجية املتعلقة بتسيير املنشأة الجديدةتبث فيها الشركة األم ،بما فيها تسمية مدراء الشركة وكذا قرار
تطويرالقدرة اإلنتاجية للمحطة الطاقية.
وحيث إنه انطالقا مما سبق فإن املنشأة املحدثة ال تتوفر على
الشروط الالزمة العتبارها منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة
مهام كيان اقتصادي مستقل ،وبالتالي فإن هذه العملية ال تعتبر عملية
تركيز اقتصادي بمفهوم املادة  11من القانون رقم  104.12؛
وحيث إنه طبقا للمادة  15من القانون رقم  104.12املذكور أعاله،
يمكن ملجلس املنافسة أن يعتبر بقرار معلل ،أن العملية التي تم تبليغها
إليه ال تندرج في مجال املادة  11من هذا القانون،
قرر ما يلي :
مادة فريدة
أن عملية التركيز االقتصادي ،موضوع تبليغ من طرف «Voltalia
» ،Marocبتاريخ  19رمضان  11( 1441ماي  ،)2020واملسجلة
باألمانة العامة للمجلس تحت عدد /037ع.ت.إ ،2020/.ال تخضع
إللزامية التبليغ.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.
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قرار ملجلس املنافسة  عدد /49ق 2020/الصادر بتاريخ  
 21من ذي القعدة  13( 1441يوليو  )2020املتعلق بتولي
شركة  « »CEVA Logistics headoffice BVاملراقبة بشكل
مباشر على شركة « »AS Transport Internationalبواسطة 
اقتناء  نسبة  60%من أسهم رأسمالها.
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس 
املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /36ع.ت.إ 2020/بتاريخ
 23من شعبان  16( 1441أبريل  ،)2020املتعلق بتولي شركة
« »CEVA Logistics headoffice BVاملراقبة الحصرية لشركة
« »AS Transport Internationalعن طريق اقتناء نسبة  60%من
أسهم رأسمالها ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 20من رمضان  12( 1441ماي  )2020والذي يمنح أجل عشرة ()10
أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية
التركيز أعاله ؛
وحيث إن الفاعلين في السوقين املعنيتين بمجال خدمات إحالة
شحن البضائع وبمجال توريد الخدمات اللوجستية لقطاع نقل
البضائع ،لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه؛
وعلى القرار رقم  2020/45بتاريخ  27من شعبان  20( 1441أبريل )2020
القا�ضي بتعيين مقررة في املوضوع ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  16من رمضان 1441
( 8ماي  )2020؛
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وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  20من رمضان  12( 1441ماي  )2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 21من ذي القعدة  13( 1441يوليو  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع للتقرير املعد
بشأن عملية التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات
املنبثقة عنه ،خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  
 21من ذي القعدة  13( 1441يوليو  )2020؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املواد  1و 11و 12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله؛
وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،إذ تنص
على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت
مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص ،يراقبون
منشأة واحدة على األقل ،بتولي املراقبة ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى
أو أجزاء منها ،سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛ أو عندما تقوم منشأة أو عدة
منشآت ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بتولي املراقبة على مجموع
منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها،
سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول أو بواسطة
عقد أو غيرها من الوسائل؛
وحيث إن هذه العملية تهدف الى اقتناء شركة «CEVA Logistics
» headoffice BVلنسبة   60%من األسهم و املراقبة الحصرية لشركة
« »AS Transport International؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا اقتصاديا حسب مدلول
املادة  11من القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله والتي تعرف
عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها شرطا
من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت واملحدد في املادة  8من املرسوم
رقم  2.14.652؛
وحيث إن الشركة املقتنية « »CEVA Logistics headoffice BVهي
شركة مجهولة االسم ،خاضعة للقانون الهوالندي ،وهي شركة دولية
ترتكز أنشطتها العاملية على خدمات إحالة شحن البضائع و توريد
الخدمات اللوجستية بقطاع نقل البضائع ؛
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وحيث إن الشركة املستهدفة «»AS Transport International
هي شركة مجهولة االسم ،خاضعة للقانون املغربي ،وهي شركة
متخصصة في خدمات إحالة شحن البضائع وتوريد الخدمات
اللوجستية بقطاع نقل البضائع ؛
ّ
وحيث إنه ،حسب تصريح الطرفين املعنيين ،ستمكن هذه العملية
من تعزيز النشاط اللوجستي لـلشركة املقتنية في املغرب مما سيمكنها
من تقديم مجموعة كاملة من الخدمات لعمالئها على الصعيد الوطني ؛
وحيث إن السوقين املعنيتين كما تم تحديدهما هما من جهة
السوق الوطنية لخدمات إحالة شحن البضائع ،ومن جهة أخرى
السوق الوطنية لتوريد الخدمات اللوجستية بقطاع نقل البضائع ؛
وحيث أبرمت الشركة املقتنية «»CEVA Logistics headoffice BV
عقد تمثيل تجاري ،بتاريخ  17سبتمبر  ،2012مع الشركة املستهدفة
« ، »AS Transport Internationalوالتي تقوم بموجبه هذه األخيرة
بتزويد عمالء شركة « »CEVA Logistics headoffice BVبالخدمات
اللوجستية املتعلقة بنقل البضائع مثل التخزين وكذلك خدمات
شحن البضائع لنقلها عبر الطرق البرية والجوية والبحرية ؛
وحيث تنشط الشركة املقتنية ً
أيضا في قطاع شحن البضائع من

خالل شركتها الفرعية باملغرب « ،»ACOMARوالتي تقدم خدمات
الشحن الجوي والبحري للبضائع؛
وحيث إنه تبين أن عملية التركيز االقتصادي املزمع القيام بها لن
تحدث أي تغيير على الوضعية التنافسية بالسوقين املعنيتين ،نظرا
لوفرة وقوة الشركات التي تنشط في كلتيهما؛
وحيث إنه وفقا لنتائج البحث ،فإن هذه العملية لن تؤدي إلى أي
تراكم في الحصص داخل السوقين املعنيتين؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل أفقي أو تكتلي بين أنشطة الشركتين
طرفي عملية التركيز في السوق الوطنية،
قرر ما يلي :
املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة
ملجلس املنافسة تحت عدد / 36ع.ت.إ  2020/بتاريخ  23من شعبان 1441
( 16أبريل  ،)2020يستوفي كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي
شركة « »CEVA Logistics headoffice BVاملراقبة الحصرية لشركة
« »AS Transport Internationalعن طريق اقتناء نسبة  60%من
أسهم رأسمالها.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة

وحيث إنه تعذر انعقاد اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية
رقم  6املختصة إزاء أطر املهندسين واملهندسين املعماريين بسبب أن

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
قرار للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج رقم 1611.20
صادر في  11من شوال  3( 1441يونيو  )2020بتعيين ممثلي
اإلدارة لتمثيل املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء
املختصة إزاء موظفي إدارة السجون وإعادة اإلدماج.
املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج،
بناء على املرسوم رقم   2.59.0200الصادر في  26من شوال 1378
( 5ماي  )1959بتطبيق الفصل  11من الظهير الشريف رقم 1.58.008
بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية
املتساوية األعضاء كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
رقم  4298.15الصادر في  11من صفر  23( 1437نوفمبر )2015
بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء
املركزية املختصة إزاء موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج ؛
وعلى قرار رئيس الحكومة رقم  3.290.15الصادر في  26من
ذي القعدة  11( 1436سبتمبر  )2015بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين
في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي املندوبية
العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ؛
وحيث إنه تعذر انعقاد اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية
رقم  3و  4و  5املختصة ،على التوالي ،إزاء أطر  :التقنيين واملحررين
واملتصرفين وأساتذة التكوين املنهي واملساعدين اإلداريين واملساعدين
التقنيين ،وكذا تعذر انعقاد اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء
رقم  3و  4و  5و  6و  10و  12و  13و  14و  18و  20و  24و  26و 27
-و  28املختصة ،على التوالي ،إزاء أطر  :التقنيين واملحررينواملتصرفين وأساتذة التكوين املنهي واملساعدين اإلداريين واملساعدين
التقنيين ،بسبب فقدان عضوية عدد من ممثلي اإلدارة وممثلي
املوظفين على إثر تغير إطارهم األصلي بعد عملية إدماجهم في اإلطار
الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة اإلدماج ؛

املوظفين املعنيين بالترقي ينتمون إلى درجة أعلى من تلك التي ينتمي إليها
ممثلو املوظفين في اللجنة املذكورة ؛
وفي انتظار إجراء انتخابات ممثلي املوظفين في اللجان اإلدارية
املتساوية األعضاء املذكورة ،باستثناء اللجنة رقم  6املختصة إزاء
أطر املهندسين واملهندسين املعماريين،
قرر ما يلي :
املادة األولى
عمال بأحكام الفقرة األخيرة من الفصل  28من املرسوم املشار إليه
أعاله رقم  2.59.0200الصادر في  26من شوال  5( 1378ماي ،)1959
تحدث لجنة ثالثية لتمثيل املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية
األعضاء املختصة إزاء أطر التقنيين واملحررين واملتصرفين وأساتذة
التكوين املنهي واملساعدين اإلداريين واملساعدين التقنيين ،وكذا
لتمثيل املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية إزاء
األطر املذكورة ،باإلضافة إلى إطاري املهندسين واملهندسين املعماريين
وتتألف من ممثلي اإلدارة اآلتية أسماؤهم :
 السيد حسن داهي ،بصفته رئيسا ؛ السيد عبد الرحيم الرحوتي ،بصفته عضوا ؛ السيد حسن حمينة ،بصفته عضوا.املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من شوال  3( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :محمد صالح التامك.

