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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.19.793صادرفي  2ذي الحجة  23( 1441يوليو )2020
بتحديد القطاعات والحاالت االستثنائية التي يمكن فيها إبرام
عقد الشغل محدد املدة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  14من رجب 1424
( 11سبتمبر  ،)2003والسيما الفقرة األخيرة من املادة  16منه ؛
وبعد استشارة املنظمات املهنية للمشغلين واملنظمات النقابية
لألجراء األكثر تمثيال ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  24من
ذي القعدة  16( 1441يوليو ،)2020
رسم مايلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة  16من القانون املشار إليه
أعاله رقم  ،65.99يمكن إبرام عقد الشغل محدد املدة ،في قطاعات
الصناعة والتجارة والخدمات والفالحة والصناعة التقليدية ،في
الحاالت االستثنائية التالية :
 استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة التي تعذراستدراكها عمال بأحكام املادة  189من مدونة الشغل ،شريطة
أن يتم ذلك في حدود الثالثين ( )30يوما املنصوص عليها في املادة
املذكورة ،وبعد استشارة مندوبي األجراء واملمثلين النقابيين عند
وجودهم ؛
 إنجازاألشغال املحددة في املادة  190من مدونة الشغل ،التي تعذرالقيام بها عمال بأحكام املادة املذكورة ،وذلك في حدود ما يتطلبه
إنجازهذه األشغال ؛
 القيام باألشغال املنصوص عليها في املادة  192من مدونة الشغل،التي تعذر إنجازها عمال بأحكام املادة املذكورة ،وذلك في حدود
ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه األشغال ودون تجاوز األربعة أيام
املنصوص عليها في نفس املادة ؛
 االستجابة للزيادة االستثنائية في حجم الشغل باملؤسسة ،التيتعذرت تلبيتها عمال بأحكام املادة  196من مدونة الشغل والنص
التنظيمي الصادر بتطبيقها ،وذلك بعد استشارة مندوبي األجراء
واملمثلين النقابيين عند وجودهم ،شريطة أن تتم هذه االستجابة
في حدود ما تبقى من ساعات الزمة لهذا الغرض ،وفي حدود
السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي املذكور
بالنسبة لكل أجير.

املادة الثانية
يمكن أيضا إبرام عقد الشغل محدد املدة ،في القطاعات املنصوص
عليها في املادة األولى أعاله ،في الحاالت االستثنائية التالية :
 القيام بأشغال مؤقتة ال تدخل ضمن األنشطة العادية للمؤسسةوال يمكن ألجراء املؤسسة القيام بها ؛
 تنظيم أنشطة تكت�سي بطبيعتها طابعا مؤقتا ،كاملعارض العموميةواألنشطة الترفيهية ؛
 إنجاز أوراش أو مشاريع ال تتعدى مدة إنجازها سنة ،طيلة املدةالتي يتطلبها استكمال هذه األوراش أو املشاريع ،وذلك في حدود
مرتين مع نفس املشغل ؛
 إنجاز ورش أو مشروع تتعدى مدة إنجازه سنة ،طيلة املدة التييتطلبها استكمال هذا الورش أو املشروع ،وذلك في حدود مرة
واحدة مع نفس املشغل ؛
 تشغيل األجراء البالغين من العمر 58سنة فما فوق ،الذين فقدواشغلهم ،وذلك من أجل استكمال مدة التأمين املحددة بموجب
الفصل  53من الظهير الشريف رقم  1.72.184املتعلق بنظام
الضمان االجتماعي كما تم تغييره وتتميمه ؛
 تعويض أجير غادر عمله في انتظار التحاق األجير الجديد بهذاالعمل ،وذلك في حدود تعاقد واحد ال تتجاوز مدته سنة لكل مركز
عمل ؛
 مغادرة أجير بصفة نهائية ملنصب عمله الذي تقرر حذفه ،وذلكفي حدود تعاقد واحد ال تتجاوز مدته سنة.
املادة الثالثة
يسند إلى وزير الشغل واإلدماج املنهي تنفيذ هذا املرسوم الذي
ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ذي الحجة  23( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالشغل واإلدماج املنهي،
اإلمضاء  :محمد أمكراز.
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مرسوم رقم  2.20.476صادرفي  2ذي الحجة  23( 1441يوليو )2020
باملوافقة على اتفاق القرض رقم  9147-MAبمبلغ خمسة 
وثالثين مليون دوالر أمريكي ( 35.000.000دوالر أمريكي)،
املبرم بتاريخ  3يوليو  2020بين اململكة املغربية والبنك الدولي
لإلنشاء والتعمير ،بخصوص التمويل اإلضافي لبرنامج تحسين
الصحة األولية باملناطق القروية واالستجابة الطارئة لجائحة 
كوفيد .19 -
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 قانون املالية لسنة  1982رقم  26.81الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.81.425بتاريخ  5ربيع األول ( 1402فاتح يناير ،)1982
وال سيما الفصل  41منه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على اتفاق القرض رقم  9147-MAبمبلغ خمسة وثالثين
مليون دوالر أمريكي ( 35.000.000دوالر أمريكي) ،امللحق بأصل
هذا املرسوم ،واملبرم بتاريخ  3يوليو  2020بين اململكة املغربية
والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،بخصوص التمويل اإلضافي لبرنامج
تحسين الصحة األولية باملناطق القروية واالستجابة الطارئة لجائحة
كوفيد .19 -
املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ذي الحجة  23( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3049.19صادر في  9صفر  8( 1441أكتوبر )2019
يتعلق ب «مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية 
الجنوبية».
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على املرسوم رقم  2.07.230الصادر في  5ذي القعدة 1429
( 4نوفمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات صيد األسماك السطحية
الصغيرة ؛
وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدث في املنطقة املنصوص عليها في املادة األولى من املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.07.230الصادر في  5ذي القعدة 1429
( 4نوفمبر  )2008التي تشمل املجاالت البحرية الواقعة في املحيط
األطل�سي ،مصيدة لألسماك السطحية الصغيرة تسمى «مصيدة
األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية» يحدها خطا
العرض ‘ 26°07شماال (رأس بوجدور) و ’ 20°46شماال (الرأس
األبيض).
املادة 2
يراد في مدلول هذا القرار باملصطلحات التالية ما يلي :
 الشباك الدائرية واالنسيابية  :شباك مستطيلة الشكل تستعملبشكل يجعلها تطفو فوق سطح املياه أو بين مستويين من املياه
لتحيط بسرب من األسماك السطحية الصغيرة وتبقي على
املصطادات بداخلها .ويمكن أن تغلق على مستوى قاعدتها حيث
تبدو على شكل حزمة ؛
 شبكة صيد األسماك السطحية الصغيرة أو شبه السطحية :شبكة تتكون من جسم مخروط الشكل تغلق بواسطة جيب
وممددة على مستوى الفتحة بواسطة أجنحة .ويتم جر هذه
الشبكة بواسطة سفينة على سطح املياه أو بين مستويين من
املياه لصيد األسماك السطحية الصغيرة ؛
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 -سفينة الصيد الساحلي بالشباك الدائرية  :سفينة الصيد

عالوة على ذلك ،بالنسبة للسفن من فئة ( RSWسفن الصيد

التي تفوق سعتها اإلجمالية  3وحدات وتقل عن  150وحدة

بالشباك الدائرية من نوع  RSWوسفن صيد األسماك السطحية

أو تعادلها ،وتستعمل على متنها الشبكة الدائرية واالنسيابية،

الصغيرة بالجر من نوع  ،)RSWيحدد الحجم األق�صى من املصطادات

لصيد األسماك السطحية الصغيرة؛

لكل خرجة بحرية ولكل سفينة دون إمكانية تجاوز الحصة الفردية

 سفينة الصيد بالشباك الدائرية من نوع  : RSWسفينة الصيدالتي تفوق سعتها اإلجمالية  150وحدة ،وتستعمل الشباك
الدائرية واالنسيابية لصيد األسماك السطحية الصغيرة ومزودة
بنظام للتبريد بمياه البحر) )Refregerated Sea Water؛
 -سفينة صيد األسماك السطحية الصغيرة بالجر املجهزة بنظام

املمنوحة سنويا للسفن املعنية ،على النحو التالي :
  200طن لكل خرجة بحرية ولكل سفينة من فاتح يناير إلى 30يونيو من كل سنة ؛
  250طن لكل خرجة بحرية ولكل سفينة من فاتح يوليو إلى 31ديسمبرمن كل سنة.

للتجميد  :سفينة صيد تفوق سعتها االجمالية  150وحدة،
وتستعمل شبكة صيد األسماك السطحية الصغيرة أو شبه
السطحية لصيد األسماك السطحية الصغيرة واملجهزة بنظام
لتجميد املصطادات ؛
 سفينة صيد األسماك السطحية الصغيرة بالجرمن نوع : RSWسفينة صيد تفوق سعتها اإلجمالية  150وحدة ،وتستعمل شبكة
صيد األسماك السطحية الصغيرة أو شبه السطحية لصيد

املادة 4
تسجل الحصة الفردية والحجم األق�صى من املصطادات لكل
خرجة بحرية املشار إليهما في املادة  3أعاله في رخصة صيد السفينة
املعنية ضمن خانة «حصة املصطادات املمنوحة».
ال يمكن إرجاء أي حصة فردية لم تستعمل خالل سنة صالحية
رخصة الصيد املطابقة إلى السنة املوالية.

األسماك السطحية الصغيرة ومزودة بنظام للتبريد بمياه البحر
()Refregerated Sea Water؛

املادة 5
يمكن تحويل كل حصة فردية أو جزء منها ،خالل سنة صالحية

 -خرجة بحرية  :خرجة بحرية كما هي معرفة في املادة  2من املرسوم

رخصة الصيد املطابقة ،بناء على طلب من مجهز السفينة املستفيدة

رقم  2.18.722الصادر في فاتح صفر  30( 1441سبتمبر )2019

من الحصة املذكورة ،إلى سفينة أخرى تتوفر على رخصة صيد سارية

املتعلق بمخططات تهيئة وتدبيراملصايد.

الصالحية ،وفق الشروط التالية:

املادة 3
يحدد الحاصل اإلجمالي املسموح به من مصطادات األسماك
السطحية الصغيرة املنصوص عليه في أ) من املادة  4من املرسوم
السالف الذكر رقم  2.07.230في مليون ( )1.000.000طن سنويا.

 .1بالنسبة للسفن التي تحمل العلم املغربي ،ماعدا سفن الصيد
بالشباك الدائرية من نوع  RSWوسفن صيد األسماك السطحية
الصغيرة بالجر من نوع : RSW
 -إلى سفينة أخرى يملكها نفس املجهز أو مستأجرة من هذا املجهز،

يوزع هذا الحاصل اإلجمالي املسموح به من املصطادات ،سنويا،

فقط في حالة ضياع أو توقيف السفينة املستفيدة من الحصة
َّ
املذكورة على إثر حادث بحري شكل موضوع تحقيق بحري طبقا

املمنوحة لكل فئة من السفن إلى حصص فردية بين السفن املنتمية

للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أو ألي سبب آخرمن أسباب

لهذه الفئة.

القوة القاهرة؛

بين فئات السفن املعرفة في املادة  2أعاله .وتوزع بعد ذلك الحصة
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 .2بالنسبة لسفن الصيد بالشباك الدائرية من نوع  RSWوسفن
صيد األسماك السطحية الصغيرة بالجر من نوع  ،RSWالتي تحمل
العلم املغربي :
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 - 2على مسافة  8أميال بحرية تحتسب انطالقا من خطوط
األساس ،بالنسبة لسفن الصيد بالشباك الدائرية من نوع  RSW؛
 - 3على مسافة  12ميال بحريا تحتسب انطالقا من خطوط

 في حالة ضياع أو توقيف السفينة املستفيدة من الحصة على إثرَّ
حادث بحري شكل موضوع تحقيق بحري طبقا للتشريع والتنظيم
الجاري بهما العمل أو ألي سبب آخرمن أسباب القوة القاهرة ؛

األساس ،بالنسبة لسفن صيد األسماك السطحية الصغيرة بالجر من
نوع  RSW؛
 - 4على مسافة  15ميال بحريا تحتسب انطالقا من خطوط

 -بين السفن التي يملكها نفس املجهز؛

األساس ،بالنسبة لسفن صيد األسماك السطحية الصغيرة بالجر

 -بين السفن التي تنتمي إلى صنف  ،RSWحتى الربع األخير من

املجهزة بنظام للتجميد.

السنة ،شريطة أال يتجاوز معدل مصطادات هذه السفن %28
من الحصة السنوية املخصصة لهذه الفئة ؛
 . 3بالنسبة للسفن التي تحمل العلم األجنبي ،يجب تقديم الطلب
من طرف السلطة املختصة املنصوص عليها في االتفاق الثنائي أو
متعدد األطراف للتعاون في ميدان الصيد البحري املعني.
يؤدي كل تحويل للحصة أو جزء منها ،حسب الحالة ،إلى تقييد
هذا التحويل ،بالنسبة لكل سفينة مغربية ،بواسطة كتابة تعليق
من طرف مندوب الصيد البحري املعني على رخصة صيد السفينة
املستفيدة من هذا التحويل أو من خالل إعداد وثيقة من طرف مدير

عالوة على ذلك .يمنع مؤقتا صيد األسماك السطحية الصغيرة من
فاتح يناير إلى آخر يوم من شهر فبراير ،في املجاالت البحرية التالية :
أ) املجال البحري الواقع بين خطي العرض ‘ 21°15شماال
و ‘ 22°16شماال على مسافة  25ميال بحريا تحتسب انطالقا من
خطوط األساس ؛
ب) املجال البحري الواقع بين خطي العرض ‘ 22°34شماال
و ‘ 23°10شماال على مسافة  40ميال بحريا تحتسب انطالقا من
خطوط األساس.
املادة 7

الصيد البحري ،تسمى «شهادة تحويل الحصة أو جزء من الحصة»،
بالنسبة لسفن الصيد األجنبية ،حسب النموذج املبين في امللحق رقم
 1بهذا القرار.

في مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية،
يرخص فقط باستعمال أدوات الصيد اآلتية :

ال يمكن استعمال حصة محولة أو جزء منها إال خالل مدة صالحية
رخصة صيد السفينة املستفيدة في األصل.
املادة 6

 - 1الشبكة الدائرية واالنسيابية التي يبلغ ُب ُ
عدها األق�صى 1000
متر طوال و  140متر في العمق ؛
 - 2الشبكة السطحية أو شبه السطحية املعدة لصيد األسماك

طبقا ملقتضيات ج) من املادة  4من املرسوم السالف الذكر

السطحية الصغيرة واملكونة من شباك يعادل طول خط زاوية

رقم  ،2.07.230يمنع ،بصفة دائمة ،صيد األسماك السطحية

أصغر عين من أي جزء منها  40مليمتر أو يفوقه ،عندما تكون عيونها

الصغيرة في مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية

ممددة والشباك مبللة باملاء .إال أنه ،ال يمكن استعمال هذه الشبكة

على النحو التالي :

إال من طرف سفن صيد األسماك السطحية الصغيرة بالجر من

 - 1على مسافة  3أميال بحرية تحتسب انطالقا من خطوط
األساس ،بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية؛

نوع  RSWوسفن صيد األسماك السطحية الصغيرة بالجر املجهزة
بنظام للتجميد.
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يمكن تقوية جيب شبكة صيد األسماك السطحية الصغيرة
أو شبه السطحية الصغيرة بغطاء يبلغ قطر عيونه الدنيا  400مليمتر
من العيون املمتدة ومن أشرطة متباعدة على األقل بمسافة متر
ونصف املتر عن بعضها البعض ،باستثناء الشريط املتواجد في الجزء
الخلفي لجيب الشبكة والذي ال يمكن وضعه على أقل من مترين من

املادة 10
يمكن أن تتكون املصطادات اإلضافية فقط من األصناف املبينة
في الجدول أدناه :
• بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية :
الصنف/االسم املحلي

االسم العلمي

العضاض /بريكة

Dentex spp

شرغو

Diplodus sp

الحمبل /تاقبا

Lithognathus mormyrus

تغواليت /بوريكيتي

mediterraneus Plectorhynchus

الشخار /شبوق

Pomadasys incisus

السرب

Sarpa salba

زريقة رمادية

Spondyliosoma cantharus

مالفا /باكوريت

Auxis thazard

بومخيط

Belone sp

شرن

Caranx spp

شرن

Decapterus rhonchus

تونين

Euthynnus alletteratus

أ) بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية %5 :من

ليستاو

Katauwonus pelamis

الحجم اإلجمالي من املصطادات التي يتم تفريغها خالل نفس الخرجة

أوالح

Lichia sp

البحرية ،باستثناء سمك البوري ( )Mugil spالذي يسمح بوجوده

بالوميت  /إيرغل  /تازارا

Orcynopsis unicolor

ضمن املصطادات اإلضافية في حدود  %2من حجم املصطادات

بونيت /ساردا

Sarda sarda

السنوية التي يتم تفريغها ،مع حساب جميع األصناف .عالوة على

ليمون

Seriola dumereli

شعيرية

Stromateus fiatola

أوالح

Trachinotus ovatus

سمطة

Lepidopus caudatus

سمطة

Trichiurus lepturus

قراض

Pomatomeus saltatrix

الرابوز

Macroramphosus sp

البوري

Mugil sp

إغالق الجيب.
يمنع تقوية أو تبطين جيب شبكة صيد األسماك السطحية
الصغيرة أو شبه السطحية الصغيرة بأي جهاز آخر.
املادة 8
يمنع استعمال شبكة صيد األسماك السطحية الصغيرة أو شبه
السطحية للجر في القاع أو جرها من طرف مجموعة من السفن.
املادة 9
في مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية،
يسمح فقط بصيد أنواع األسماك السطحية الصغيرة املشار إليها في
املادة  2من املرسوم السالف الذكر رقم .2.07.230
غير أنه ،يسمح بصيد األصناف املشار إليها في املادة  10أدناه
املسماة «مصطادات إضافية» في الحدود اآلتية :

ذلك ،يجب أال تتعدى النسبة املئوية من املصطادات اإلضافية من
سمك البوري ( )Mugil spنسبة  %5في كل خرجة بحرية خالل الفترة
املمتدة من فاتح يوليو إلى  31ديسمبر من كل سنة؛
ب) بالنسبة لسفن الصيد بالشباك الدائرية من نوع  RSWوسفن
صيد األسماك السطحية الصغيرة بالجر من نوع  RSWوسفن صيد
األسماك السطحية الصغيرة بالجر املجهزة بنظام للتجميد  %2 :من
الحجم اإلجمالي من املصطادات التي يتم تفريغها خالل نفس الخرجة
البحرية.
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• بالنسبة لسفن الصيد بالشباك الدائرية من نوع  RSWوسفن

املادة 11

صيد األسماك السطحية الصغيرة بالجر من نوع  RSWوسفن صيد

تتضمن رخص الصيد املسلمة للسفن املرخص لها صيد األسماك

األسماك السطحية الصغيرة بالجر املجهزة بنظام للتجميد :
الصنف/االسم املحلي

االسم العلمي

الشخار

Pomadasys incisus

شرغو

Diplodus sp

زريقة رمادية

Spondyliosoma cantharus

تغوالين /بوريكيتي

Plectorhynchus mediterraneus

الحمبل /تاقبا

Lithognathus mormyrus

العضاض  /بريكة

Dentex spp

بوقا

Boops boops

سمطة

Trachinus vipera

الروبيو

Trigla sp

السرب

Sarpa salba

كابري

Capros sp

شعيرية

Brama brama

الرابوز

Macroramphosus sp
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السطحية الصغيرة في املصيدة املشار إليها في املادة األولى أعاله عبارة
«رخصة صيد  :مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية
الجنوبية».
املادة 12
يجب أن تعد يومية الصيد املرتبطة بالسفينة ،املنصوص عليها
في املادة  6من املرسوم السالف الذكر رقم  2.07.230وفق النموذج
املنصوص عليه في امللحق رقم  2بهذا القرار.
املادة 13
يجب على ربابنة وقائدي سفن الصيد التي تمارس الصيد في
مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية أن يفرغوا

بارلكودا

Sphyraena spp

الشرن البدين

Chloroscombrus chrysurus

مجموع مصطاداتهم في امليناء أو املوانئ املبينة في رخص الصيد وأن

مالفا /ياكوريت

Auxis thazard

يقدموا التصاريح املنصوص عليها في املادة  7من املرسوم املذكور أعاله

مالفا /تونين

Euthynnus alletteratus

ليستاو

Katauwonus pelamis

بالوميت /ايغل /تازارا

Orcynopsis unicolor

بونيت /ساردا

Sarda sarda

ايرغل داكار

Scomberomorus tritor

شرن

Caranx spp

شرن

Decapterus rhonchus

أوالح

Lichia spp

ليمون

Seriola spp

أوالح

Trachinotus ovatus

بغباغ

Naucrates ductor

شعيرية

Stromateus fiatola

بومخيط

Belone spp

سمطة

Lepidopus caudatus

سمطة

Trichiurus lepturus

قراض

Pomatomeus saltatrix

رقم  2.07.230وفق املطبوع املعد طبقا للنموذج املبين في امللحق
رقم  3بهذا القرار.
املادة 14
ينسخ قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3279.10
الصادر في  10محرم  16( 1432ديسمبر  )2010املتعلق ب «مصيدة
األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية».
املادة 15
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9صفر  8( 1441أكتوبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*
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امللحق رقم 1
بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  3049.20الصادر في  9صفر 1441
( 8أكتوبر  )2019املتعلق ب «مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية»،
------------السفن األجنبية :شهادة تحويل الحصة أو جزء من الحصة (مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية)
بناء على الطلب
 يشطب على البيانات غير املفيدة

شخص ذاتي السيد(ة)...............................
شخص معنوي.......................................

بتاريخ

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

مجهز السفينة (املستفيدة األصلية من الحصة)

........................................................
الرقم ........................................

بعد موافقة

( ...................................السلطة التي منحت الرخصة)

تم إبالغ هذه املديرية

بتاريخ................................................

يشهد مدير الصيد البحري
أن السفينة (املستفيدة من التحويل)  ............................رقم  ...................................................تستفيد ابتداء من
 .............................................من تحويل حصة األسماك السطحية الصغيرة التي تبلغ (...................................طن/كيلو غرام)
برسم السنة  ....................................................والتي تخصم من الحصة التي منحت ،في األصل ،للسفينة (السفينة املستفيدة
األصلية من الحصة)  ........................................رقم ....................................
حرر ب ،.......................في......................
(التوقيع والخاتم)

**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
مالحظة :طبقا ملقتضيات املادة  5من القرار رقم  3049.20الصادر في صفر  8( 1441أكتوبر  )2019املتعلق ب «مصيدة األسماك
السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية» ،ال يمكن استعمال حصة محولة أو جزء منها إال خالل مدة صالحية رخصة
صيد السفينة املستفيدة في األصل.

*

*

*
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امللحق رقم 2
بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  3049.20الصادر في  9صفر 1441
( 8أكتوبر  )2019املتعلق ب «مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية»
--------------يومية الصيد()1
)JOURNAL DE PECHE(1
--------القرار رقم  3049.20الصادر في  9صفر  8( 1441أكتوبر  )2019املتعلق ب «مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية»

»Arrêté n°3049-19 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) relatif à «la pêcherie des petits pélagiques de l’Atlantique Sud
Identification
التعريف بالسفينة
Nom :
N° matricule :
Pavillon :
Références du dispositif de positionnement et de localisation :
Licence de pêche
Numéro :
Date de délivrance :
Lieu de délivrance :
Date limite de validité :
)Identification de l’armateur (2
Dénomination :
N° du registre du commence (le cas échant) :
Capitaine/patron du navire
Nom et prénom :
Nationalité :
CNI :
N° d’inscription maritime :

االسم:
رقم التسجيل :
العلم:
مراجع جهاز املوقع والرصد :
رخصة الصيد
رقم:
تاريخ منح الرخصة:
مكان منح الرخصة:
تاريخ نهاية مدة صالحية الرخصة:
مجهز السفينة ()2
االسم:
رقم السجل التجاري (عند االقتضاء) :
ربان/قائد السفينة
االسم العائلي والشخص ي:
الجنسية:
رقم البطاقة الوطنية للتعريف:
رقم التسجيل البحري :
عملية الصيد ()3
الكمية
األصناف اإلضافية /الكمية
Quantité
Espèces accessoires /Qté

الصنف أو األصناف
)Espèce(s

)Opération de pêche (3
تاريخ ومدة الصيد
Date et durée de l’opération de pêche
Zone de pêche

منطقة الصيد

(1)- Conformément à l’article 12 de l’arrêté n°3049-19 du 9 safar
1441 (8 octobre 2019) relatif à «la pêcherie des petits pélagiques de
»l’Atlantique Sud
(2)- pour les navires affrétés indiquer le propriétaire du navire et
l’affréteur
(3)- Ajouter le nombre de pages nécessaires en cas besoin

( -)1طبقا ملقتضيات املادة  12من القرار رقم  3049.20الصادر في  9صفر
املتعلق ب «مصيدة السماك السطحية الصغيرة  8( 1441أكتوبر )2019
الطلسية الجنوبية»
( -)2بالنسبة للسفن املستأجرة ،اإلشارة إلى مالك السفينة املستأجرة
( -)3إضافة عدد الصفحات الضرورية عند الحاجة

Date de débarquement
Lieu de débarquement
Visa du capitaine/patron du navire

تاريخ التفريغ
مكان التفريغ
تأشيرة قائد /ربان السفينة

*Barrer les mentions inutiles en cas d’utilisation d’autres pages

* التشطيب على البيانات غير الضرورية في حالة استعمال صفحات أخرى

*

*

*
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امللحق رقم 3
بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  3049.20الصادر في  9صفر 1441
( 8أكتوبر  )2019املتعلق ب «مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية»
*-*-*-
التصريح باملصطادات*
DECLARATION DES CAPTURES
القرار رقم  3049.20الصادر في  9صفر  8( 1441أكتوبر  )2019املتعلق ب «مصيدة األسماك السطحية الصغيرة األطلسية الجنوبية»
»Arrêté n°3049-19 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) relatif à «la pêcherie des petits pélagiques de l’Atlantique Sud

مراجع النصوص القانونية  :الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255بتاريخ  27شوال  23( 1393نونبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد البحري والنصوص املتخذة لتطبيقه
Référence des textes juridiques applicables : dahir portant loi n°1-73-255 du 27chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime et les textes
pris pour son application
التصريح رقم ..........................................................:
تاريخ التصريح............................................................ :
DÉCLARATIONN° :……….....................….........….
………DATE DE DECLARATION :……..............................
مندوبية الصيد البحري ........................................
الشركة/املجهز /املستفيد من رخصة الصيد .......................
…………DÉLEGATION DES PECHES MARITIMES :
Société/armateur/bénéficiaire de la licence de pêche
NAVIRE DE PECHE/ACTIVITE
سفينة الصيد ونشاطها
اسم السفينة
رقم التسجيل
تاريخ التفريغ
نوع الصيد
ميناء التسجيل
ميناء التفريغ
Nom du navire
Numéro
Date de
Type de pêche
Port d’immatriculation
Port de débarquement
d’immatriculation
débarquement
رقم رخصة الصيد
خرجة بحرية من  ...إلى  ..تاريخ نهاية صالحية رخصة
إشارة النداء (عند االقتضاء) نوع التحويل
مراجع جهاز املوقع
N° de licence de pêche
… Marée du… auالصيد
 Indicatif d’appel (le casاملرخص به على
والرصد/فاكس/هاتف/عنوان
Date limite de validité de
) échéantمتن السفينة (عند
إلكتروني (عند االقتضاء
licence de pêche
االقتضاء)
..............
Références DPL/ fax, tél,
Type de
 adresse électronique (le casرقم املنظمة البحرية الدولية
transformation
)( échéantعند االقتضاء)
)autorisée à bord N° OMI (le cas échéant
)
...............
املصطادات
captures
الصناف
مناطق الصيد
الوزن الحي املقدر(بالكيلوغرام)
الوزن املتحقق منه بعد التفريغ بالكيلوغرام الوزن املقدر عند التفريغ (بالكيلوغرام)
Espèces
Zones de pêche
)Poids vif estimé (en Kg
)Poids à débarquer estimé (en Kg
()1
)Poids débarqué vérifié (en kg) (1

 -1خاص باإلدارة
1- réservé à
l’administration

اإلمضاء

الجنسية
Nationalité Signature

قائد  /ربان السفينة
CAPITAINE DU NAVIRE / PATRON DU NAVIRE
رقم التسجيل البحري
رقم وثيقة الهوية (ب.و.ت /جواز السفر)
N° du document d’identité (CNI,
N° d’inscription maritime ou
)passeport
d’immatriculation

االسم العائلي
Nom

تأشيرة مندوبية الصيد البحري ب.......................
visa de la délégation des pêches maritimes de …………………….
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
رقم  1619.20صادر في فاتح ذي القعدة 1441
( 23يونيو  )2020يتعلق بالكمامات الواقية املصنوعة من
الثوب ذات االستعمال غير الطبي.
وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،
بناء على القسم األول من القانون رقم  24.09املتعلق بسالمة
املنت ــوج ــات والخـدمـ ـ ــات وبتتمي ــم الظهي ــر الش ــريف الصـ ــادر ف ـ ــي
 9رمضان  12( 1331أغسطس   )1913بمثابة قانون االلتزامات
والعقود ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.502الصادر في  2رجب 1434
( 13ماي  )2013بتطبيق القسم األول من القانون رقم  24.09املتعلق
بسالمة املنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في
 9رمضان  12( 1331أغسطس   )1913بمثابة قانون االلتزامات
والعقود ،وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
رقم  1679.14الصادر في  12من رجب  12( 1435ماي  )2014املتعلق
بكيفيات تنفيذ االلتزامات املرتبطة بااللتزام العام بسالمة املنتوجات
والخدمات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحدد هذا القرار ،طبقا ملقتضيات املادة األولى من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.12.502مميزات الكمامات الواقية املصنوعة من
الثوب ذات االستعمال غير الطبي كما هي معرفة في املادة  2أدناه،
واملعلومات املتعلقة باستعمالها ،وكذا التدابير التي تمكن من ضمان
تتبعها وتقييم مطابقتها ملتطلبات السالمة املطبقة عليها.
املادة الثانية
يراد في مدلول هذا القرار باملصطلحات اآلتية ما يلي :
 «كمامة واقية مصنوعة من الثوب ذات استعمال غير طبي» :أداة واقية قابلة إلعادة االستعمال ،مصنوعة من الثوب ذات
استعمال غير طبي ،تغطي الفم واألنف والذقن وتشكل حاجزا
يمكن ،قدر املستطاع ،من الحد من االنتقال املباشر للعوامل
املعدية ؛
َ
ُ
 «عوامل معدية»  :الكائنات الدقيقة التي ث ُب َت أنها تسبب التهابات،خاصة منها الفيروسية ؛
« -األربطة»  :أداة تمكن من تثبيت الكمامة على وجه مستعملها ؛
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 «مقاومة التنفس»  :مقاومة الكمامة لتدفق دخول الهواء(مقاومة االستنشاق) أو خروجه (مقاومة الزفير) ؛
 «مواد أخرى»  :ثوب منسوج أو محيك أو غير منسوج ،بغشاءأو بدونه ؛
 «كمامة ذات استعمال منهي  : »IMF+كمامة واقية مصنوعة منالثوب ذات االستعمال غير الطبي تخصص لالستعمال من طرف
املهنيين الذين هم على اتصال مع العموم ،ومن طرف األشخاص
األكثرعرضة لخطراإلصابة بالعدوى بعامل معدي ؛
 «كمامة  لالستعمال من قبل العموم  : » IMFكمامة واقيةمصنوعة من الثوب ذات االستعمال غيرالطبي تخصص للعموم.
املادة الثالثة
ال تطبق مقتضيات هذا القرار على الكمامات التالية :
 الكمامات الخاضعة للمواصفة القياسية املغربية رقم NM EN« 14683 : 2020الكمامات الطبية -املتطلبات وطرق التجريب»
( »)IC 21.4.119التي تم نشرها بمقرر ملديراملعهد املغربي للتقييس
رقم  1341.20الصادر في  25من رمضان  19( 1441ماي ) 2020
القا�ضي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية ؛
 الكمامات الخاضعة للمواصفة القياسية املغربية رقم NM EN« 149 : 2011األجهزة الواقية التنفسية -أنصاف الكمامات
الواقية من الجسيمات – املتطلبات والتجارب والعالمة
( )IC 21.9.417التي تم نشرها بمقرر لوزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة رقم  2668.11الصادر في  23من شوال
 22( 1432سبتمبر  )2011باملصادقة على مواصفات قياسية
مغربية ؛
 الكمامات الواقية املصنوعة من الثوب غيراملنسوج ذات االستعمالغير الطبي موضوع قرار وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضر والرقمي رقم  1060.20الصادر في  14من شعبان 1441
( 8أبريل  )2020املتعلق بالكمامات الواقية املصنوعة من الثوب
غيراملنسوج ذات االستعمال غيرالطبي.
املادة الرابعة
يجب أن تصنع الكمامات الواقية املصنوعة من الثوب ذات
االستعمال غير الطبي من مواد مقاومة للمناوالت والتلف طيلة مدة
صالحية الكمامة.
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يمكن أن تتكون الكمامة الواقية املصنوعة من الثوب ذات
االستعمال غير الطبي من ثوب منسوج أو محيك على شكل طبقة
أحادية أو مركب متعدد الطبقات أو من مزيج من الثوب ومواد أخرى.
يمكن أن تصنع الكمامة الواقية املصنوعة من الثوب ذات
االستعمال غير الطبي في شكل « منقار البطة» أو في شكل كمامة « ذات
طيات» أو في أي شكل آخر يستجيب ملقتضيات هذا القرار.
يجب أن تتميز الكمامة الواقية املصنوعة من الثوب ذات
االستعمال غير الطبي بالخصائص اآلتية :
 أن تغطي األنف والفم والذقن ؛ أن تفوق نفاذيتها  90في املئة بالنسبة لكمامات IMF+وأن تتراوحبين  70في املئة و 90في املئة بالنسبة لكمامات  IMF؛
 أن تتوفرعلى أربطة ؛ أال تتوفر على صمام مخصص لعملية استنشاق الهواء و/أواستنثاره ؛
 أن تضمن إحكاما جيدا على وجه مستعملها ملنع تسرب الهواءالسائد في محيطه سواء كان جلده جافا أو رطبا ،أو عندما يقوم
هذا األخيربتحريك رأسه ؛
 أن تكون مصممة بشكل يمكن من تثبيتها على شكل وجه مستعملهابعد تركيب األربطة ؛
 أن تتكون على األقل من طيتين بالنسبة للكمامة ذات الطيات ؛ أال تتم خياطتها في شكل سهم ؛ أن تقاوم  7دورات غسيل ،على األقل ،بما فيها (تبليل ،وغسيل،وعصر) والتي يجب أن تتم في مدة ال تقل عن  30دقيقة وفي
درجة حرارة غسيل تبلغ  60درجة مئويةً ،
ووفقا لطرق التنظيف
والتجفيف املحددة من طرف املصنع ؛
 أن تكون مصنوعة وفق املواصفات املحددة في امللحق بهذا القرار؛ أن تكون من الثوب الذي يستجيب للمواصفة القياسية املغربيةرقم « 09.0.000 : 2018منتجات النسيج واأللبسة  -املتطلبات
وطرق التجريب والعنونة» التي تم نشرها بمقرر ملدير املعهد
املغربي للتقييس رقم  1778.18الصادر في  20من رمضان 1439
( 5يونيو  )2018القا�ضي باملصادقة على مواصفات قياسية
مغربية.
عندما تكون الكمامة الواقية املصنوعة من الثوب ذات االستعمال
غير الطبي مكونة من عدة طبقات ،وجب أن يتم الربط بين هذه
الطبقات بواسطة الخياطة.
ضمن ظروف االستعمال العادية ،يجب أال تتفكك الكمامة
الواقية املصنوعة من الثوب ذات االستعمال غير الطبي ،أو تنفصل
أو تتمزق.
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املادة الخامسة
طبقا ألحكام املادتين  5و 7من القانون السالف ذكره رقم ،24.09
ال يمكن عرض في السوق سوى الكمامات الواقية املصنوعة من
الثوب ذات االستعمال غير الطبي املطابقة والتي تستجيب للمتطلبات
املحددة في املادة  4أعاله والتي تم صنعها وتوضيبها وفق شروط
النظافة الصحية والسالمة املالئمة.
يسهر املسؤولون على عرض الكمامات املذكورة في السوق ،على
تنفيذ التزاماتهم املرتبطة بااللتزام العام بسالمة املنتوجات املنصوص
عليها في القرار املشار إليه أعاله رقم  ، 1679.14ال سيما فيما يتعلق
بتعريفها وبشروط إنتاجها وتخزينها ومناولتها وتوضيبها ونقلها.
املادة السادسة
يجب أن تتوفر كل كمامة واقية مصنوعة من الثوب ذات
االستعمال غير الطبي على بطاقة عنونة مخيطة مصنوعة من مواد
ال تشكل أي خطر تهييج أو آثار غير مرغوب فيها على الصحة ،وتتضمن،
على األقل ،البيانات اآلتية :
 اإلشارة « »IMF+أو« »IMF؛ التركيب الليفي للمواد التي صنعت منها الكمامة ؛ الفئة العمرية املبينة حسب الفئات املحددة في امللحق بهذا القرارأو بيان «بالغ».
املادة السابعة
عالوة على البيانات اإللزامية املنصوص عليها في النصوص
التنظيمية الجاري بها العمل ،يجب أن تتضمن عنونة الكمامات
الواقية املصنوعة من الثوب ذات االستعمال غير الطبي ،املعلومات
اآلتية :
 االسم والعالمة التجارية أو كل عنصر آخر يمكن من التعرف علىاملصنع أو املزود ؛
 اإلشارة إلى مرجع الشهادة باملطابقة للمواصفات القياسيةاملغربية أو الشهادة باملطابقة للوثائق ذات الطابع تقيي�سي املسلمة
من طرف املعهد املغربي للتقييس ؛
 عدد الكمامات الواقية املصنوعة من الثوب ذات االستعمال غيرالطبي في التلفيف األولي ،في حالة تلفيف مجمع ؛
 رقم النوع أو الحصة أو الرقم التسلسلي أو كل بيان آخر يمكن منالتعرف على الكمامات املذكورة ؛
	•البيانات اآلتية :
* «كمامة واقية مصنوعة من الثوب ذات االستعمال غير
الطبي» ؛
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* «ال يصنف هذا املنتوج ضمن املستلزمات الطبية» ؛
* «قابلة إلعادة االستعمال» ؛
* «اإلشارة « »IMF+أو« »IMF؛
* «يجب أال يتم استعمالها أكثر من (يحدد عدد مرات الغسيل
من قبل املصنع) غسالت متتابعة» ؛
* «يجب أال يقل عدد مرات الغسيل املحددة من طرف املصنع
عن سبع مرات» ؛
* «يمنع وضع الكمامة من طرف األطفال الذين تقل أعمارهم
عن أربع سنوات» ؛
* «مساعدة إجبارية من طرف شخص بالغ بالنسبة للكمامات
املوجهة لألطفال».
يجب أن تحرر املعلومات املذكورة أعاله ،على أصغر تلفيف متوفر
في األسواق باللغة العربية ،على األقل ،بشكل مرئي ومقروء وغير قابل
للمحو ،طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا املجال.
املادة الثامنة
يجب أن يتم تلفيف الكمامات الواقية املصنوعة من الثوب وذات
االستعمال غير الطبي بشكل يجنبها كل ضرر مادي ويحميها من كل
عدوى قبل استعمالها.
يجب أال يتم بيع أو عرض الكمامات الواقية املصنوعة من الثوب
ذات االستعمال غير الطبي في نقط البيع في تلفيف مفتوح.
املادة التاسعة
يجب أن يتوفر املسؤول عن عرض الكمامات الواقية املصنوعة
من الثوب ذات االستعمال غير الطبي في السوق ،قبل عرضها في
السوق ،على الشهادة باملطابقة للمواصفات القياسية املغربية
أو الشهادة باملطابقة للوثائق ذات الطابع التقيي�سي املسلمة من طرف
املعهد املغربي للتقييس املنصوص عليها في املادة  43من القانون
رقم  12.06املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة واالعتماد.
املادة العاشرة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو )2020
اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

*
*

*

بقرار وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
رقم  1619.20الصادر في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو )2020
املتعلق بالكمامات الواقية املصنوعة من الثوب ذات االستعمال
غير الطبي
املميزات التقنية املتعلقة بسالمة الكمامات الواقية املصنوعة
من الثوب ذات االستعمال غير الطبي
يجب أن تستجيب الكمامات الواقية املصنوعة من الثوب ذات
االستعمال غير الطبي للمتطلبات اآلتية :
 .1مميزات املقاس املحددة في الجدول التالي :
املقاس
البعد

صغير
( 4إلى  6سنوات)

طفل
متوسط
( 7إلى  9سنوات)

كبير
( 10إلى  12سنة)

شخص بالغ

110

120

140

150

130

150

170

180

العرض اإلجمالي األدنى
للكمامة وهي مفتوحة
باملليمتر
الطول األدنى للكمامة
باملليمتر

 .2يجب أن تكون :
* مصممة بطريقة تمكن من وضع الكمامة وخلعها بسهولة ؛
* صلبة بما يكفي لتثبيت الكمامة الواقية املصنوعة من الثوب
ذات االستعمال غير الطبي في مكانها وتوفير مرونة كافية تمكنها
من مقاومة التمزق ؛
* مكونة على األقل من رباطين مطاطيين أوشريطين من النسيج
مثل الحوا�شي أو غيرها ،مثبتين على الطبقة األحادية أو على
املركب متعدد الطبقات ؛
* مخيطة ؛
ً
ً
جسديا على
خطرا
* خالية من الدبابيس أو أي أداة تشكل
الشخص الذي يستعملها ؛
* قابلة للتثبيت دون عقدة وبدون طرف غيرمثبت وبدون عنصر
ثالثي األبعاد ،وذلك بالنسبة للكمامات املخصصة لألطفال ؛
* ذات حجم كافي لتجنب التضييق أثناء االستعمال وتضمن
مقاومة كافية لالنفصال.

عدد 16 - 6906جحلا وذ 16ذ (( 16طسغأ (6أ ((6

الجريدة الرسمية

 .3يجب أن تكون أجزاء الكمامة الواقية املصنوعة من الثوب
ذات االستعمال غير الطبي التي قد تالمس جلد مستعملها ،بما في ذلك
األربطة واألطراف خالية من حواف حادة أو أجزاء الدغة وال تشكل
أي خطر تهييج أو آثار غير مرغوب فيها على الصحة ؛
 .4يجب أن تستجيب مواد نسيج الكمامات الواقية املصنوعة
من الثوب ذات االستعمال غير الطبي ملتطلبات السالمة املبينة في
املواصفة القياسية  NM 09.0.000 : 2018السالفة الذكر بما في
ذلك نسبة الحموضة ونسبة ملونات اآلزو ومن املعادن الثقيلة
والفورمالديهايد والكلوروفينيل ؛
 .5يجب أال يتجاوز معدل مقاومة الكمامة الواقية املصنوعة من
الثوب ذات االستعمال غير الطبي لالستنشاق الحدود أدناه التي يتم
تحديدها ً
وفقا للطرق التالية :
أ  -الطريقة األولى  :اختبار ديناميكي بتدفق جيبي :
 مقاومة الشهيق  2.4 :ميليبار؛ مقاومة الزفير 3 :ميليبار.مالحظة  :يتم فحص مقاومة التنفس على آلة تنفس يتم ضبطها
وفق  30لتر  /دقيقة ( )1.5 × 20لتر  /دقيقة.
أو
ب  -الطريقة  : 2اختبار بتدفق ثابت :
 مقاومة االستنشاق  2.4 :ميليبار؛ مقاومة الزفير 3 :ميليبار.مالحظة   :يت ــم فح ــص مق ــاوم ــة التنف ــس عل ــى تــدفــق ثـ ــابت
ب  160لتر  /دقيقة.
أو

ج  -الطريقة   : 3اختبار تحديد نفاذية الهواء ً
وفقا للمواصفة
القياسية املغربية ( NM ISO 9237النسيج -تحديد نفاذية الهواء
عبر الثوب) التي تم نشرها بقرار لوزير الصناعة والتجارة والصناعة
التقليدية رقم  8.00الصادر في  27من رمضان  5( 1420يناير )2000
بإقرار معايير مغربية (اختبار بتدفق مستمر تحت ضياع ضغط
بمقدار  100باسكال)
 النفاذية  :أكبر من .96 l.m-2.s-1أو
د -الطريقة   : 4التنفس  (الضغط التفاضلي) أقل من 60
باسكال  /سم  ،²يتم تحديده ً
وفقا للمواصفة القياسية املغربية
السالفة الذكر .NM EN 14683
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 يجب إجراء اختبارات األداء على الكمامة الواقية املصنوعة منالثوب ذات االستعمال غير الطبي على مستعملين (أو أشخاص
يخضعون للتجريب) ألفوا استعمال الكمامات .قبل االختبار،
يجب فحص الكمامة الواقية املصنوعة من الثوب ذات
االستعمال غير الطبي للتأكد من أنها في حالة جيدة لالستعمال
ويمكن استعمالها بدون خطر .ويجب إجراء تفتيش بصري
للكمامة الواقية املصنوعة من الثوب ذات االستعمال غير الطبي
أومكوناتها على عينات في حالة جديدة وفق درجة الحرارة السائدة.
قرار لوزير الفالحة والصيد البحري  والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  1794.20صادرفي  22من ذي القعدة 1441
(  14يوليو  )2020يتعلق باملصادقة على دليل االستعماالت
الصحية الجيدة لقطاع الفواكه الحمراء املجمدة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على املرسوم رقم  2.10.473الصادر في  7شوال 1432
( 6سبتمبر )2011بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم  28.07املتعلق
بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،وال سيما املادة  43منه،
قرر ما يلي:
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة  43من املرسوم رقم  2.10.473املشار إليه
أعاله ،يصادق على دليل االستعماالت الصحية الجيدة لقطاع الفواكه
الحمراء املجمدة امللحق بأصل هذا القرار والذي أعدته الفدرالية بين
املهنية املغربية للفواكه الحمراء (.)INTERPROBERRIES MAROC
املادة الثانية
يجب على املنظمات املهنية املعنية أن تقوم بنشر هذا الدليل على
نطاق واسع يشمل جميع منخرطيها.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ذي القعدة  14( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2104.20صادر في  7ذي الحجة  28( 1441يوليو  )2020بتغيير وتتميم قرار
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم  771.13بتاريخ  18من ربيع اآلخر 1434
(فاتح مارس  )2013املتعلق باملصادقة على أسعاربيع التبغ املصنع للعموم.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم رقم  2.03.199الصادر في  20من ربيع األول  22( 1424ماي  )2003بتطبيق القانون رقم  46.02املتعلق
بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع ،كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.17.642؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول  30( 1441أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة ؛
وبعد االطالع على قرار الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم  771.13الصادر في
 18من ربيع اآلخر ( 1434فاتح مارس  )2013املتعلق باملصادقة على أسعار بيع التبغ املصنع للعموم ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة املكلفة باملصادقة على أسعار بيع التبغ املصنع للعموم،
قرر ما يلي :
املادة األولى
 تغير ،وفق امللحق رقم  1املرفق بهذا القرار ،تسميات منتوجات التبغ املصنع الواردة في الجدول املرفق بالقراراملشارإليه أعالهرقم  771.13الصادرفي  18من ربيع اآلخر( 1434فاتح مارس  )2013؛
 يصادق على األسعارالجديدة لبيع منتوجات التبغ املصنع الواردة في امللحق رقم  2املرفق بهذا القرار؛ تحذف منتوجات التبغ املصنع املبينة في امللحق رقم  3املرفق بهذا القرارمن قائمة منتوجات التبغ املصنع املصادق على أسعاربيعها للعموم املشارإليها أعاله.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7ذي الحجة  28( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
*
*

*
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االسم الجديد للمنتوج

التسمية القديمة

*    *    *  
أل

النوع

الثمن
بالدرهم
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مق ــرر ملديــر املعه ــد املغــرب ــي للتقييس  رق ــم  1682.20صـ ــادر فـ ــي
 2ذي القعدة  24( 1441يونيو  )2020باملصادقة  على
مواصفات قياسية مغربية.
مديراملعهد املغربي للتقييس،
بناء على القانون رقم  12.06املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة
واالعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.15بتاريخ
 26من صفر  11( 1431فبراير  )2010وال سيما املواد  11و  15و32
منه ؛
وعلى قرار مجلس إدارة املعهد املغربي للتقييس رقم  10الصادر
في  19من صفر  23( 1435ديسمبر  )2013املتعلق بتفويض سلطة
اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة
باملطابقة لهذه املواصفات إلى  مدير معهد التقييس،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتبر مواصفات قياسية مغربية مصادق عليها املواصفات
القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر(.)1
املادة الثانية
توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن
تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.
املادة الثالثة
ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ذي القعدة  24( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عبد الرحيم الطيبي.
________
( )1يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد  6906بتاريخ
 16ذو الحجة  6( 1441أغسطس .)2020
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مق ــرر ملدي ــر املعهد املغرب ــي للتقييس  رق ــم  1751.20ص ــادر ف ــي

قرر ما يلي :
املادة األولى

 16من ذي القعدة  8( 1441يوليو  )2020القا�ضي باملصادقة 
على مواصفات قياسية مغربية.

تعتبر مواصفات قياسية مغربية مصادق عليها املواصفات
(. )1
القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر .

مديراملعهد املغربي للتقييس،

املادة الثانية

بناء على القانون رقم  12.06املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة
واالعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.15بتاريخ
 26من صفر  11( 1431فبراير  )2010وال سيما املواد  11و  15و32
منه ؛
وعلى قرار مجلس إدارة املعهد املغربي للتقييس رقم  10الصادر
في  19من صفر  23( 1435ديسمبر  ،)2013املتعلق بتفويض سلطة
اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة
باملطابقة لهذه املواصفات إلى  مدير معهد التقييس،

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن
تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.
املادة الثالثة
ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من ذي القعدة  8( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عبد الرحيم الطيبي.
________
( )1يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد  6906بتاريخ
 16ذو الحجة  6( 1441أغسطس .)2020
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.462صادرفي  2ذي الحجة  23( 1441يوليو )2020
باإلذن للمجمع الشريف للفوسفاط بإحداث صندوق رأسمال
باملجازفة  مسمى « »OCP Ventures Fund LLCوشركة 
التسيير مسماة « »OCP Ventures LLCمن خالل الشركة 
التابعة للمجمع «.»OCP International Coöperatieve
رئيس الحكومة،
بيان األسباب :
يطلب املجمع الشريف للفوسفاط اإلذن املنصوص عليه في املادة 8
من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى
القطاع الخاص ،كما وقع تغييره وتتميمه ،من أجل إحداث صندوق
رأسمال باملجازفة مسمى « »OCP Ventures Fund LLCوشركة تسيير
مسماة « »OCP Ventures LLCمن خالل الشركة التابعة للمجمع
«.»OCP International Coöperatieve
ويندرج هذا املشروع في إطار استراتيجية املجمع الشريف
للفوسفاط التي تهدف إلى تطوير حلول التسميد املالئمة للتربة
واملحاصيل .وسيكون هذا الصندوق في عالقة وثيقة مع النظام البيئي
لالبتكارات الفالحية األكثر تطورا.
هذا ،ويهدف هذا املشروع إلى مواكبة وتسريع استراتيجية املجمع
السالف الذكر ،وذلك من خالل تطوير جيل جديد من األسمدة
يواكب التغيرات في الطلب التي يعرفها هذا القطاع ،ال سيما من خالل
االستثمار في تقنيات جديدة و/أو إقامة شراكات مع شركات متطورة.
وقد حظي مشروع إحداث هاتين الشركتين بموافقة املجلس 
اإلداري لشركة « »OCP International Coöperatieveخالل اجتماعه
املنعقد بتاريخ  9مارس .2020
وفي هذا الصدد ،سيعمل الصندوق على االستثمار في املقاوالت
الناشئة املبتكرة التي يتما�شى نشاطها مع استراتيجية املجمع ،بحيث
سيرصد لذلك غالف مالي تقدر قيمته بحوالي  50مليون يورو أي
ما يقارب  550مليون درهم لفترة استثمار يمكن أن تتراوح بين  4و 6
سنوات ،وسيتم تخصيص  %80من هذا املبلغ لالستثمار املباشر في
املقاوالت الناشئة املبتكرة و  %20لالستثمار غير املباشر في صناديق
االستثمار التي تستثمر بدورها في مقاوالت ناشئة مبتكرة.

كما يرتقب أن يبرم الصندوق حوالي  15صفقة استثمارية خالل
فترة االستثمار املتوقعة ،لتحقيق نسبة مردودية داخلية تناهز 10%
بشكل يتما�شى مع التكلفة املتوسطة املرجحة لرأسمال املجمع
الشريف للفوسفاط ومتوسط نسبة املردودية الداخلية للقطاع.
واعتبارا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع واملتمثلة على وجه
الخصوص في االستثمار في املقاوالت الناشئة املبتكرة التي يتما�شى
نشاطها مع استراتيجية املجمع.
وبناء على املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.90.01بتاريخ  15من رمضان  11( 1410أبريل  ،)1990كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن للمجمع الشريف للفوسفاط ،بإحداث صندوق رأسمال
باملجازفة مسمى « »OCP Ventures Fund LLCبرأسمال يبلغ 50
مليون يورو وشركة التسيير مسماة « »OCP Ventures LLCمن خالل
الشركة التابعة له «.»OCP International Coöperatieve
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  2ذي الحجة  23( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملخصات قرارات لرئيس الحكومة بتعيين ونقل وإعفاء موثقين
برسم دورة  18يونيو 2020
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بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.40.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عين السيد عبد الجليل الواتق
موثقا باملكتب الشاغربالدارالبيضاء خلفا للسيدة بهية كريم.

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.33.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عين السيد عبد العظيم سويح
موثقا باملكتب الشاغربتمارة خلفا للسيدة فاطمة الزهراء الحنصالي.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.34.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عين السيد رشيد هيبة موثقا
باملكتب املحدث بالقنيطرة.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.35.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عينت السيدة فطيمة انسينيسة
موثقة باملكتب الشاغربالدارالبيضاء خلفا للسيدة هند خالق.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.36.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عينت السيدة سناء بزيزي موثقة
باملكتب الشاغربالدارالبيضاء خلفا للسيدة هند البارودي.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.37.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عين السيد عبد اللطيف صدوق
موثقا باملكتب الشاغربالدارالبيضاء خلفا للسيد سيف الدين سماك.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.38.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عين السيد نبيل تمانت موثقا
باملكتب الشاغربالدارالبيضاء خلفا للسيدة زينب ابن املختار.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.39.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عين السيد ياسين بوروس موثقا
باملكتب الشاغربالدارالبيضاء خلفا للسيدة بوشرة بيهي.
*

*

*

*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.41.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عينت السيدة حسنية مزيان موثقة
باملكتب الشاغربالدارالبيضاء خلفا للسيدة نادية عنان.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.42.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عين السيد محمد الصروخ موثقا
باملكتب الشاغربالدارالبيضاء خلفا للسيد محمد هالل.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.43.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عين السيد سعيد جبران موثقا
باملكتب املحدث ببوسكورة.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.44.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عين السيد سعيد ياسين موثقا
باملكتب املحدث بمراكش.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.45.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عينت السيدة زينب خشان موثقة
باملكتب املحدث بمراكش.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.46.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عينت السيدة فاطمة الزهراء
الرايس موثقة باملكتب املحدث بأكادير.
*

*

*

الجريدة الرسمية
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بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.47.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عينت السيدة حفصة الدرقاوي
موثقة باملكتب املحدث بأكادير.

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.55.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد سليم بوشارب املوثق
بتازة إلى املكتب الشاغربالقنيطرة خلفا للسيد عثمان جندي.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.48.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عينت السيدة خدوج السعودي
موثقة باملكتب املحدث بطنجة.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.56.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد رضوان تجماني املوثق
بالنواصرإلى املكتب الشاغربالدارالبيضاء خلفا للسيدة منى حمي.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.49.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عين السيد أنس فايدي موثقا
باملكتب الشاغرببرشيد خلفا للسيد ادريس زحزوحي.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.57.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد عبد الكريم بومكنان
املوثق ببرشيد إلى املكتب الشاغر بالدارالبيضاء خلفا للسيد
عبد اللطيف بوفايم.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.50.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020عين السيد ابراهيم داري موثقا
باملكتب الشاغربوجدة خلفا للسيد ميمون بنعلي.
*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.51.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة ملياء الخملي�شي
املوثقة بالصخيرات إلى املكتب الشاغر بالرباط خلفا للسيدة منية
سيمو.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.58.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة بوشرة بيهي املوثقة
بالدارالبيضاء إلى املكتب الشاغر ببوسكورة خلفا للسيدة السعدية
وعد.
*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.59.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة نعيمة فار�سي املوثقة
بصفرو إلى املكتب الشاغربفاس خلفا للسيدة فدوى كبداني.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.52.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة فاطمة الزهراء
الحنصالي املوثقة بتمارة إلى املكتب الشاغر بالرباط خلفا للسيد
عبد الحق نصر.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.60.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد عبد الحق نصر املوثق
بالرباط إلى املكتب الشاغربمراكش خلفا للسيد رشيد الفارق.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.53.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة إيمان لهمامي املوثقة
بتمارة إلى املكتب املحدث بالرباط.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.61.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة حنان وحمان املوثقة
بتامنصورت إلى املكتب الشاغربمراكش خلفا للسيد فتح هللا الوصفي.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.54.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة نادية عنان املوثقة
بالدارالبيضاء إلى املكتب الشاغربتمارة خلفا للسيد محمد إكدر.

*
*
*
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.62.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد عبد العزيز حمادي
املوثق بقلعة السراغنة إلى املكتب املحدث بمراكش.

*

*

*

*

*

*
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بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.63.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد عمرو أوسعيد املوثق
بتامنصورت إلى املكتب املحدث بمراكش.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.64.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة ريم الوجناتي املوثقة
بتامنصورت إلى املكتب املحدث بمراكش.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.65.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة زكية أبومالك املوثقة
بآيت أوريرإلى املكتب املحدث بمراكش.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.66.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد محمد العياطي املوثق
بشيشاوة إلى املكتب املحدث بمراكش.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.67.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة ملياء اليوسفي املوثقة
بمكناس إلى املكتب املحدث بمراكش.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.68.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد رشيد الفارق املوثق
بمراكش إلى املكتب الشاغربابن جريرخلفا للسيد عبد العزيزالعكال.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.69.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد فتح هللا الوصفي املوثق
بمراكش إلى املكتب املحدث بابن جرير.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.70.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد مصطفى دوامزيل
املوثق بتارودانت إلى املكتب الشاغربإنزكان خلفا للسيد رشيد أقدار.
*

*

*
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بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.71.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة خديجة تويجراملوثقة
بتارودانت إلى املكتب الشاغربالدشيرة خلفا للسيد محمد فتحالي.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.72.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة غيثة القطيوط
املوثقة بأصيلة إلى املكتب املحدث بطنجة.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.73.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد فؤاد السالمي املوثق
بخنيفرة إلى املكتب املحدث بطنجة.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.74.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة نادية الخمال املوثقة
بمرتيل إلى املكتب املحدث بطنجة.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.75.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقلت السيدة نادية ملوك املوثقة
بتمارة إلى املكتب املحدث بالناضور.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.76.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020نقل السيد ميمون بنعلي املوثق
بوجدة إلى املكتب املحدث بالناضور.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.77.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020أعفي السيد محمد إكدر املوثق
بتمارة من مزاولة مهنة التوثيق ،بناء على طلبه.
*

*

*

بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم  3.78.20صادر في فاتح
ذي الحجة  22( 1441يوليو  )2020أعفيت السيدة بهية كريم املوثقة
بالدارالبيضاء من مزاولة مهنة التوثيق ،بناء على طلبها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4000.19
صادرفي  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر )2019بالترخيص
لشركة « »IZIRA MALL sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة 
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Izira Mallوبنشر مستخرج
من االتفاقية املتعلقة بها.

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Izira Mallألجل تربية األصناف
البحرية اآلتية في البحر :
 املحاراملقعر« »Crassostrea gigas؛ بوزروك/بلح البحر من الصنفين «»Mytilus galloprovincialisو«.»Perna perna

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 ؛

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.

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 ،و ال 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 «IZIRA
» MALL sarl AUجردا ،حسب الترتيب الزمني ،وتقسيما ،حسب
الصنف ،لعمليات دخول وخروج املحار املقعر «»Crassostrea gigas
وبوزروك/بلح البحر من الصنفين «»Mytilus galloprovincialis
و« »Perna pernaاللذين تتم تربيتهما.

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 ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم  2019/SMA/018املوقعة بتاريخ  19من شعبان 1440
( 25أبريل  )2019بين شركة « »IZIRA MALL sarl AUووزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها
من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة « »IZIRA MALL sarl AUاملسجلة في السجل
التجاري بإنزكان تحت رقم  ،18119أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2019/SMA/018املوقعة بتاريخ  19من شعبان 1440
( 25أبريل  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
*
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املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2019/SMA/018
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر.)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

4288

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4000.19الصادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر )2019بالترخيص
لشركة « »IZIRA MALL sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Izira Mall
وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Izira Mallرقم  2019/SMA/018املوقعة 
بتاريخ  19من شعبان  25( 1440أبريل  )2019بين شركة » «IZIRA MALL sarl AUووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008

اسم املستفيد.

شركة « »IZIRA MALL sarl AUالكائن مقرها بدواراوالد علي اوالد داحو ،تمسية ،أيت ملول  -إنزكان.

مدة االتفاقية.

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

في البحر ،عرض امي ودار ،عمالة أكادير -إداوتنان.

املساحة.

خمسة عشر( )15هكتارا.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

منطقة حماية.
اإلشارات في البحر.

الحدود
B1

خط العرض
" 30°34'6.5464شماال

خط الطول
" 9°45'53.7307غربا

B2
B3
B4

" 30°34'17.6873شماال
" 30°34'24.7782شماال
" 30°34'13.6369شماال

" 9°46'7.3938غربا
" 9°45'59.6714غربا
" 9°45'46.0084غربا

منطقة عرضها خمسون ( )50مترا تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.
ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

تربية األصناف البحرية التالية :
 املحاراملقعر« »Crassostrea gigas؛ -بوزروك/بلح البحرمن الصنفين « »Mytilus galloprovincialisو«.»Perna perna

التقنية املستعملة.

الحبال شبه السطحية.

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.

تدبير النفايات.

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 ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4002.19
صادرفي  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بالترخيص
لشركة « »AMAR MOULE sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة 
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Amar Mouleوبنشر مستخرج
من االتفاقية املتعلقة بها.

القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية تسمى « »Amar Mouleألجل تربية بوزروك/بلح البحر من
الصنفين « »Mytilus galloprovincialisو« »Perna pernaفي البحر.
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر ( )10سنوات تحتسب ابتداء من

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 ؛

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من

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 ؛

القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ

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 ؛

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.
املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من الظهير

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 ؛

الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه شركة «AMAR
» MOULE sarl AUجردا ،حسب الترتيب الزمني ،وتقسيما ،حسب
الصنف ،لعمليات دخول وخروج بوزروك/بلح البحر من الصنفين
« »Mytilus galloprovincialisو« »Perna pernaاللذين تتم تربيتهما.

واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/008املوقعة بتاريخ  4رجب  11( 1440مارس )2019
بين شركة « »AMAR MOULE sarl AUووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة « »AMAR MOULE sarl AUاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،11391أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/008املوقعة بتاريخ  4رجب  11( 1440مارس )2019
بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
*
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املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2018/DOE/008
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر.)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

4290

الجريدة الرسمية
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4002.19الصادر في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر )2019بالترخيص
لشركة « »AMAR MOULE sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Amar Moule
وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Amar Mouleرقم  2018/DOE/008املوقعة 
بتاريخ  4رجب  11( 1440مارس  )2019بين شركة » «AMAR MOULE sarl AUووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008

اسم املستفيد.

شركة « »AMAR MOULE sarl AUالكائن مقرها بشارع الحسن الثاني ،بلوك  ،1رقم  - 137-1الداخلة.

مدة االتفاقية.

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

في البحر ،عرض البويردة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة.

عشرون ( )20هكتارا.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

الحدود
B1

خط العرض
" 23°14'55.6876شماال

خط الطول
" 16°10'16.6559غربا

B2
B3
B4
B5

" 23°14'49.4992شماال
" 23°14'59.4931شماال
" 23°15'5.6815شماال
" 23°14'55.6876شماال

" 16°10'18.8184غربا
" 16°10'52.2973غربا
" 16°10'50.1337غربا
" 16°10'16.6559غربا

منطقة حماية.

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

اإلشارات في البحر.

ليال و نهارا 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 شبه السطحية.

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.

تدبير النفايات.

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

مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغ قار  :عشرة آالف ( )10.000درهم 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 ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 695.20
صادر في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير)2020
بالترخيص لشركة «GRANDES CHANTIERS DU SAHARA,
» ʽGACSA’ sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية 
تسمى « »GACSAوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.
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الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء
واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « » GACSA  ألجل
تربية األصناف البحرية اآلتية في البحر:
 الزريقة امللكية « »Sparus aurata؛ الدرعي « »Dicentrarchus labrax؛ -القرب «.»Argyrosomus regius

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 ؛

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.

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 1643.10
الصادر 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
« »GRANDES CHANTIERS DU SAHARA ‘GACSA’ sarlجردا،
حسب الترتيب الزمني ،و تقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول
وخروج الزريقة امللكية «  » Sparus aurataو الدرعي «Dicentrarchus
» labraxو القرب « «Argyrosomus regiusالذين تتم  تربيتهم.

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؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2019/GON/03املوقعة بتاريخ  27من رمضان 1440
( 2يونيو )2019بين شركة «GRANDES CHANTIERS DU SAHARA,
» ‘GACSA’ sarlووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة «GRANDES CHANTIERS DU SAHARA,
» ‘GACSA’ sarlاملسجلة في السجل التجاري بالعيون تحت رقم ،7245
أن تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية رقم  2019/GON/03املوقعة بتاريخ
 27من رمضان  2( 1440يونيو)2019بين الشركة املذكورة ووزير
*

املادة الرابعة
يلحق ،طبقا ملقتضيات املادة  9من املرسوم السالف الذكر
رقم  ،2.08.562بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية
رقم  2019/GON/03املشار إليها في املادة األولى أعاله الذي يتضمن
أهم البيانات املنصوص عليها في االتفاقية املذكورة.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير.)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

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  695.20الصادر في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير)2020بالترخيص لشركة 
« »GRANDES CHANTIERS DU SAHARA ‘GACSA’ sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« »GACSAو بنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »GACSAرقم  2019/GON/03املوقعة 
بتاريخ  27من رمضان  2( 1440يونيو  )2019بين شركة «  »GACSAووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات
( املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة   12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة  « » GRANDES CHANTIERS DU SAHARA , ‘ GACSA’ sarlالكائن مقرها بشارع ال مارين،
رقم  -12العيون

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

في البحر ،عرض سيدي إفني ،إقليم سيدي إفني

املساحة

خمسة و عشرون ( )25هكتارا

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

حدود

خط العرض

خط الطول

B1

" 29°24'35.6260شماال

" 10°11'21.7615غربا

B2

" 29°24'47.6255شماال

" 10°11'9.2530غربا

B3

" 29°24'36.6775شماال

" 10°10'55.5535غربا

B4

" 29°24'24.6780شماال

" 10°11'8.0621غربا

منطقة حماية

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

اإلشارات في البحر

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية األصناف البحرية التالية :
	-الزريقة امللكية « »Sparus aurata؛
	-الدرعي « »Dicentrarchus labrax؛
	-القرب ».«Argyrosomus regius

التقنية املستعملة

األقفاص الطافية

وسائل االستغالل

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبير النفايات

الطمــروالتخزيــن فــي األماكــن املرخصــة لهــذا الغــرض طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم  28.00املتعلق بتدبير
النفايــات والتخلــص منها

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :إثنا عشرألفا وخمسمائة ( )12.500درهم 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 ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 696.20
صادر في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير)2020
بالترخيص لشركة  « »BIO TRADING sarl AUبإنشاء
واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »«Bio Trading
وبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Bio Tradingألجل تربية األصناف
البحرية اآلتية :
 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 ،والسيما 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 1643.10
الصادر في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق
بطلب رخصة إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد
نموذج اتفاقية االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،والسيما
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 «BIO
» TRADING sarl AUجردا ،حسب الترتيب الزمني ،و تقسيما ،حسب
الصنف ،لعمليات دخول و خروج املحار املقعر «»Crassostrea gigas
و اللميمة « »Ruditapes decussatusاللذين تتم تربيتهما.

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 و تتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/062املوقعة بتاريخ فاتح جمادى اآلخرة 1440
( 7فبراير )2019بين شركة « »BIO TRADING sarl AUووزير الفالحة
والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات واملصادق عليها
من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة « »BIO TRADING sarl AUاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،6629أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/062املوقعة بتاريخ فاتح جمادى اآلخرة 1440
( 7فبراير  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
*
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املادة الرابعة
يلحـ ــق بهـ ــذا القـ ــرار املشت ـ ــرك مستخ ـ ــرج م ـ ــن االتفـ ــاقي ــة
رقم  2018/DOE/062املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير.)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

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  696.20الصادر في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير )2020بالترخيص لشركة «»BIO TRADING sarl AU
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Bio Tradingوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Bio Tradingرقم 2018/DOE/062
املوقعة بتاريخ فاتح جمادى اآلخرة  7( 1440فبراير  )2019بين شركة «»BIO TRADING sarl AU
ووزير 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 « »   BIO TRADING sarl AUالكائن مقرها بحي السالم رقم  -1269الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية
املساحة
الحدود الخارجية ملكان املزرعة

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم واد الذهب
ستة ( )6هكتارات
القطعة 1

القطعة 2

القطعة 3

الحدود
B1

خط العرض
'' 23°51'14.6948شماال

خط الطول
'' 15°49'8.7276غربا

B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4

'' 23°51'19.1372شماال
'' 23°51'21.5107شماال
'' 23°51'17.0683شماال
'' 23°51'8.2563شماال
'' 23°51'22.6987شماال
'' 23°51'25.0722شماال
'' 23°51'20.6294شماال
'' 23°50'35.8559شماال
'' 23°50'31.4077شماال
'' 23°50'29.0371شماال
'' 23°50'33.4853شماال

'' 15°49'13.8886غربا
'' 15°49'11.4737غربا
'' 15°49'6.3124غربا
'' 15°49'5.1049غربا
'' 15°49'10.2659غربا
'' 15°49'7.8506غربا
'' 15°49'2.6897غربا
'' 15°49'47.9615غربا
'' 15°49'42.8066غربا
'' 15°49'45.2248غربا
'' 15°49'50.3792غربا

منطقة حماية

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

اإلشارات في البحر

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية األصناف البحرية التالية :
	 -املحاراملقعر « »Crassostrea gigas؛
	-اللميمة ».« Ruditapes decussatus

التقنية املستعملة

تقنية الجيوب فوق طاوالت بالنسبة للمحاراملقعر،
تقنية التربية على سطح األرض (بذراألرض باستعمال الشبكة أو بدونها) بالنسبة للميمة
سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة

تدبير النفايات

الطمــروالتخزيــن فــي األماكــن املرخصــة لهــذا الغــرض طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم  28.00املتعلــق بتدبيــر
النفايــات و التخلــص منهــا

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :ستون ( )60درهما في السنة
مبلغ متغير  :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

وسائل االستغالل
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الجريدة الرسمية

قرارلوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  1752.20صادرفي
 10شوال  2( 1441يونيو  )2020بتعيين آمرمساعد بالصرف
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.201الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلـ ــق باختص ــاص ــات وزيـ ــر التجهي ــز والنق ــل
واللوجيستيك واملاء ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين رئيس اإلعداد املؤقت لورش سد امدز بإقليم صفرو آمرا
مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء.
املادة الثانية
تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف
النفقات منها.
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قرارلوزير الداخلية رقم  1775.20صادرفي  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصــات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،
قرر ما يلي :

املادة الثالثة
املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي
بصفرو.
املادة الرابعة
يسري مفعول هذا القرار إلى نهاية شهر يونيو .2023
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10شوال  2( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

املادة األولى
يفوض إلى السيد خاليد سفير ،الوالي املدير العام للجماعات
الترابية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع
الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة
للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة
ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد خاليد سفير اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير
الداخلية على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى
الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد في إطار الحسابات
الخصوصية للخزينة التالية :
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الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :

 الحساب الخصو�صي للخزينة املسمى «حصة الجماعات الترابيةمن حصيلة الضريبة على القيمة املضافة» ؛
 الحساب الخصو�صي للخزينة املسمى «الصندوق الخاصلحصيلة حصص الضرائب املرصدة للجهات» ؛
 الحساب الخصو�صي للخزينة املسمى «صندوق التطهير السائلوتصفية املياه املستعملة».
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد خاليد سفير املصادقة على صفقات األشغال
أو التوريدات أو الخدمات املبرمة في إطار الحسابات الخصوصية
للخزينة املشار إليها في املادة الثانية أعاله.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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املادة األولى
يفوض إلى السيد بلوى لعرو�صي ،العامل مدير األمن واملستندات،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق املتعلقة
باملصالح التابعة له ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد بلوى لعرو�صي اإلمضاء نيابة عن وزير الداخلية
على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام
بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020

وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

قرارلوزير الداخلية رقم  1776.20صادرفي  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصــات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،

ق ـرارلوزير الداخلية رقم  1777.20صادرفي  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
(   30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،
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الجريدة الرسمية

قرر ما يلي :
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قرر ما يلي :
املـادة األولـى

املـادة األولـى
يفـوض إلى السيد يوسف الناهي ،العامل مدير الشؤون السياسية،

يفـوض إلى السيد غسان كصاب ،العامل مدير اإلدارة الترابية،

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق املتعلقة

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق املتعلقة

باملصالح التابعة له ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

باملصالح التابعة له ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية

املادة الثانية
يفوض إلى السيد يوسف الناهي اإلمضاء نيابة عن وزير الداخلية

يفوض إلى السيد غسان كصاب اإلمضاء نيابة عن وزير الداخلية

على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام

على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام

بمأموريات داخل اململكة.

بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثالثة

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020

وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

ق ـرارلوزير الداخلية رقم  1778.20صادرفي  21من ذي القعدة 1441

ق ـرارلوزير الداخلية رقم  1779.20صادرفي  21من ذي القعدة 1441

( 13يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء

( 13يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء

وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438

وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438

( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع

( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع

تغييره،

تغييره،
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الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
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قرر ما يلي :
املـادة األولـى

املـادة األولـى
يفـوض إلى السيد حسن أغمري ،العامل مدير الشؤون االنتخابية،

يفـوض إلى السيد محمد اوزكان ،العامل مدير الحريات واملجتمع

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق املتعلقة

املدني ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق

باملصالح التابعة له ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املتعلقة باملصالح التابعة له ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية

املادة الثانية
يفوض إلى السيد حسن أغمري اإلمضاء نيابة عن وزير الداخلية

يفوض إلى السيد محمد اوزكان اإلمضاء نيابة عن وزير الداخلية

على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام

على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام

بمأموريات داخل اململكة.

بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثالثة

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020

وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

ق ـرارلوزير الداخلية رقم  1780.20صادرفي  21من ذي القعدة 1441

ق ـرارلوزير الداخلية رقم  1781.20صادرفي  21من ذي القعدة 1441

( 13يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء

( 13يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء

وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438

وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438

( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع

( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع

تغييره،

تغييره،
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الجريدة الرسمية

قرر ما يلي :
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قرر ما يلي :
املـادة األولـى

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد حسن فاتح ،العامل مدير التخطيط والتنمية
الترابية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع
الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له ما عدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.

يفـوض إلى السيد مصطفى الهبطي ،العامل مدير الشبكات
العمومية املحلية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على
جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له ما عدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.

املادة الثانية

املادة الثانية

يفوض إلى السيد حسن فاتح اإلمضاء نيابة عن وزير الداخلية
على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام
بمأموريات داخل اململكة.

يفوض إلى السيد مصطفى الهبطي اإلمضاء نيابة عن وزير
الداخلية على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته
للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020

وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

ق ـرارلوزير الداخلية رقم  1782.20صادرفي  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

ق ـرارلوزير الداخلية رقم  1783.20صادرفي  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
(   30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
(   30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،

وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،
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الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
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قرر ما يلي :
املـادة األولـى

يفـوض إلى السيدة ليلى حمو�شي ،العامل مديرة املرافق العمومية
املحلية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق
املتعلقة باملصالح التابعة لها ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيدة ليلى حمو�شي اإلمضاء نيابة عن وزير الداخلية
على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطتها للقيام
بمأموريات داخل اململكة.

املادة األولى
يفوض إلى السيد حمزة بلكبير ،العامل مدير مالية الجماعات
الترابية بوزارة الداخلية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية
على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر
الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات
داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد حمزة بلكبير اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

الداخلية على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى

وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

قرارلوزير الداخلية رقم  1784.20صادرفي  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصــات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،

الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد في إطار الحسابات
الخصوصية للخزينة التالية :
 الحساب الخصو�صي للخزينة املسمى «حصة الجماعات الترابيةمن حصيلة الضريبة على القيمة املضافة» ؛
 الحساب الخصو�صي للخزينة املسمى «الصندوق الخاصلحصيلة حصص الضرائب املرصدة للجهات» ؛
 الحساب الخصو�صي للخزينة املسمى «صندوق التطهير السائلوتصفية املياه املستعملة».
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

قرارلوزير الداخلية رقم  1785.20صادرفي  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصــات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،

4301

قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الحق الحراق ،العامل مدير أنظمة
املعلومات واالتصاالت ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية
على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له ما عدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الحق الحراق اإلمضاء نيابة عن وزير
الداخلية على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته
للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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الجريدة الرسمية
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة

 تكوين نظري وتقني وتطبيقي ؛ -تداريب مهنية تطبيقية ميدانية ؛

وزارة الداخلية
قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير الداخلية رقم  2465.19صادر في
 29من ذي القعدة  21( 1441يوليو  )2020بتحديد كيفيات
تنظيم التكوين العسكري ملوظفي الوقاية املدنية.
رئيس الحكومة،
ووزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.08الصادر في  21من رجب 1438
( 19أبريل )2017بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.172الصادر في  11من ذي القعدة 1439
(  25يوليو  )2018املتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية املدنية ،كما
وقع تغييره ،ال سيما املواد  17و 19و 29منه،
قررا ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادتين 17و  19من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.18.172يتم تنظيم التكوين العسكري للتالميذ الضباط
وضباط الصف وأعوان اإلغاثة واألطباء واملمرضين وفق الكيفيات
املحددة في هذا القرار املشترك.
ينظم هذا التكوين باملدرسة الوطنية للوقاية املدنية ،ويهدف إلى
تنمية اإلحساس بالواجب وحسن التقدير واإلحساس باملسؤولية
وكذا تقوية سمات الوضوح في الرؤية والحزم في التنفيذ .كما يرمي
إلى الرفع من قدرات وكفايات املتدربين وتدعيم تكوينهم بمجموعة
من املعارف العسكرية عن طريق إرساء جو من النظام واالنضباط.
املادة 2
تحدد مدة التكوين العسكري في خمسة أشهر بالنسبة للتالميذ
الضباط وثالثة أشهر بالنسبة للتالميذ ضباط الصف والتالميذ
أعوان اإلغاثة وشهرين بالنسبة لألطباء واملمرضين .ويشتمل هذا
التكوين على :

 تربية بدنية عسكرية ورياضية ؛ زيارات استطالعية ملدارس ولوحدات القوات املسلحة امللكية.املــادة 3
يحدد برنامج الدروس واملواد امللقنة والتوقيت وتوزيع املعامالت
بمذكرة داخلية ألركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية.
يتولى مهمة التكوين العسكري ضباط وضباط الصف التابعون
للقوات املسلحة امللكية الذين يتم تعيينهم من طرف أركان الحرب
العامة للقوات املسلحة امللكية ،وذلك طبقا لالحتياجات املعبر عنها
من طرف املديرية العامة للوقاية املدنية وفق برنامج يعد سلفا لهذا
الغرض.
املــادة 4
يضع مدير املدرسةالوطنية للوقاية املدنية رهن إشارة املكونين
التابعين للقوات املسلحة امللكية كل الوسائل واإلمكانيات الالزمة
لتأمين أداء مهمتهم في ظروف مالئمة.
تتولى أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية ،أثناء التداريب
التطبيقية امليدانية ،توفير املعدات الالزمة للتدريب العسكري غير
املتوفرة لدى املديرية العامة للوقاية املدنية بحكم طبيعة مهامها.
ويتم ذلك في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجاللة ،القائد األعلى
ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية.
املــادة 5
يخضع التالميذ الضباط والتالميذ ضباط الصف والتالميذ
أعوان اإلغاثة واألطباء واملمرضون ملراقبات دورية لقدراتهم البدنية
خالل مدة التكوين العسكري .
املــادة 6
يخصص للتكوين العسكري معدل سنوي ،يحتسب بحسب
القاعدة  ، (3A+B)/4حيث يمثل ( )Aاملعدل املحصل عليه عن التكوين
العسكري و( )Bالنقطة املحصل عليها عن االنضباط.
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املــادة 7
يحتسب املعدل املحصل عليه من قبل التالميذ في التكوين
العسكري بنسبة  %25من املعدل العام المتحان نهاية الدراسة بسلك
التكوين األسا�سي.

4303

تحدد برامج الدروس والتداريب العسكرية واملواد امللقنة
والتوقيت وتوزيع املعامالت من طرف أركان الحرب العامة للقوات
املسلحة امللكية بتنسيق مع املديرية العامة للوقاية املدنية.
يتم تعيين املكونين العسكريين من طرف أركان الحرب العامة
للقوات املسلحة امللكية بطلب من املديرية العامة للوقاية املدنية.

املــادة 8

املادة 9

تطبيقا ملقتضيات املادة  29من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.18.172تنظم الدروس والتداريب العسكرية التي تشتمل
عليها الدورات الخاصة للتكوين التي يخضع لها موظفو الوقاية املدنية
املزاولون لعملهم في تاريخ دخول الظهير الشريف رقم 1.17.70
الصادر في  10ذي القعدة  24( 1439يوليو  )2018بمثابة النظام
األسا�سي الخاص بموظفي الوقاية املدنية واألطباء ،العاملين باملديرية
العامة للوقاية املدنية ،حيز التنفيذ ،باملدرسة الوطنية للوقاية املدنية
أو بأي مركز آخر تابع للمديرية العامة للوقاية املدنية ،بطلب من هذه
األخيرة يوجه إلى أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية.

طبقا ملقتضيات املادة  27من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  ،2.18.172يخضع التالميذ واملتدربون إضافة إلى قواعد
االنضباط العسكري الجاري بها العمل إلى مقتضيات النظام الداخلي
للمدرسة الوطنية للوقاية املدنية.
املــادة 10
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من ذي القعدة  21( 1441يوليو .)2020
رئيس الحكومة،

وزيرالداخلية،

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

