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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر
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نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
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نصوصاعام0

 ملكتبا لوطنيالل الم0ا لصحي0اللمنتجاتا لغذ ئي0.ا-اغشكالا

طرفا ألعو نا منا إعد دا ملحاضرا ملحررةا لكيفياتا

 ملؤهلين.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 1596.20 صادر في 28 من شوال 1441 )20 يونيو 2020( بتحديد 

أشكال وكيفيات إعداد املحاضر املحررة من طرف األعوان املؤهلين 

4508التابعين للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. .......... 

 لصيدا لبحريا:

 ملنعا ملؤقتالصيداسمكا لقرشا وحريريال لقرشا لنهما لولوداباملياها	ا

 لبحري0ا ملغربي0.

الفـــالحــــة والصيــــد البحــــري والتنميــــة القرويـــــة وامليــــاه والغــــابــــات  قـــرار لوزيــــر 

 )2020 يوليو   28(  1441 الحجـــــة  ذي   7 فـــــي  صـــــادر   2095.20 رقم 

 )Carcharhinus الحريري  القرش  لصيد سمك  املؤقت  باملنع  يتعلق 

البحرية  باملياه   )Lamna nasus) الولود  النهم  (falciformis والقرش 
4519املغربية..................................................................................................... 

 ملنعا ملؤقتالصيداشوكياتا و لدامناصنفا لقنفذا لبحريالجمعهاا	ا

باملياها لبحري0ا ملغربي0.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 2096.20 صادر في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020( يتعلق 

البحري  القنفذ  صنف  من  الجلد  شوكيات  لصيد  املؤقت  باملنع 

paracentrotus lividus)4519( وجمعها باملياه البحرية املغربية.................... 



عدد)6910 - 30)ذو الحجة)1441 (20)أأس20)2020( الجريدة الرسمية0526  
صفحة صفحة

تق يما ملن0ق0ا ملنجمي0التافياللتالفجيجاإلىاغجز ء.

مــــن  28 فـــــي  صــــادر   1924.20 رقـــــم  والبيئــــة  واملعـــــادن  ال0اقــــة  لـــوزيـــــر   قــــرار 
املنجمية  املن0قة  بتقسيم   )2020 يوليو   20(  1441 القعدة  ذي 

4520لتافياللت وفجيج إلى أجزاء..................................................................... 

نصوصاخاص0

إنشاءال ستغاللامز رعالتربي0ا ألحياءا لبحري0.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في صادر   1672.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد   ووزير 
لتعـــــاونيـــــة  بــالتـــرخيــــص   )2020 يــونيــــو   25(  1441 القعــــدة  ذي   3
 «COOPERATIVE DE PECHE ARTISANALE AFTAS TIGUERT»
 «Coopérative بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
«de Pêche Artisanale Aftas Tiguert وبنشر مستخرج من االتفاقية 

4521املتعلقة بها............................................................................................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في صادر   1673.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد   ووزير 
لتعـــــاونيـــــة  بــالتـــرخيــــص   )2020 يــونيــــو   25(  1441 القعــــدة  ذي   3
 «COOPERATIVE FEMININE DES PRODUITS DE LA MER
تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   DOUIRA»
«Coopérative Féminine des Produits de la Mer Douira» وبنشر 

4523مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها......................................................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في صادر   1674.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد   ووزير 
لتعـــــاونيـــــة  بــالتـــرخيــــص   )2020 يــونيــــو   25(  1441 القعــــدة  ذي   3
«COOPERATIVE DE PECHEURS MARINS AFTAS IMOUADDAR» 
 «Coopérative بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
من  مستخرج  وبنشر   de Pêcheurs Marins Aftas Imiouaddar»

4525االتفاقية املتعلقة بها............................................................................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في صادر   1675.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد   ووزير 
لتعـــــاونيـــــة  بــالتـــرخيــــص   )2020 يــونيــــو   25(  1441 القعــــدة  ذي   3
بإنشاء   «COOPERATIVE AQUACULTURE OUED-NOUN»
 «Coopérative تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل 
«Aquaculture Oued-Noun وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة 

4527بها............................................................................................................. 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في صادر   1676.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد   ووزير 
لشـــــــركـــــة بــالتـــرخيــــص   )2020 يــونيــــو   25(  1441 القعــــدة  ذي   3 
«THE BLACK PEARL sarl« بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء 
االتفاقية  من  مستخرج  وبنشر   »The Black Pearl« تسمى  البحرية 

4529املتعلقة بها............................................................................................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في صادر   1677.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد   ووزير 
لشـــــــركـــــة بــالتـــرخيــــص   )2020 يــونيــــو   25(  1441 القعــــدة  ذي   3 
لتربية  واستغالل مزرعة  بإنشاء   »LA VICTOIRE SEAFOOD sarl»
وبنشر   «La Victoire Seafood Moules» تسمى  البحرية  األحياء 

4531مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها......................................................... 

لمعاين0ا للبحثا قائم0ا ألعو نا ملؤهلينا -ا سفنا لصيد.ا
 ملخالفات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1707.20 صادر في 10 ذي القعدة 1441 )2 يوليو 2020( بتحديد 
القانون ألحكام  املخالفات  ومعاينة  للبحث  املؤهلين  األعوان   قائمة 

 ....... 4533رقم 59.14 املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها و ترميمها.

 ملعادالتابينا لشهاد ت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1806.20 
2020( بتحديد بعض  1441 )9 يوليو  17 من ذي القعدة  صادر في 

4534املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1807.20 
2020( بتحديد بعض  1441 )9 يوليو  17 من ذي القعدة  صادر في 

4534املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1808.20 
2020( بتحديد بعض  1441 )9 يوليو  17 من ذي القعدة  صادر في 

4535املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1809.20 
2020( بتحديد بعض  1441 )9 يوليو  17 من ذي القعدة  صادر في 

4535املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1810.20 
2020( بتحديد بعض  1441 )9 يوليو  17 من ذي القعدة  صادر في 

4536املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1811.20 
2020( بتحديد بعض  1441 )9 يوليو  17 من ذي القعدة  صادر في 

4536املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1812.20 
2020( بتحديد بعض  1441 )9 يوليو  17 من ذي القعدة  صادر في 

4537املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1813.20 
2020( بتحديد بعض  1441 )9 يوليو  17 من ذي القعدة  صادر في 

4537املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1814.20 
2020( بتحديد بعض  1441 )9 يوليو  17 من ذي القعدة  صادر في 

4538املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

 إلحنابممارس0ا لهندس0ا ملعماري0.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2121.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 
وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 يوليو   22)

4538الهندسة املعمارية ................................................................................... 
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مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2122.20 صادر في فاتح ذي الحجة 1441 

وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 يوليو   22)

4538الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2123.20 صادر في 28 من ذي القعدة 1441 

وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 يوليو   20)

4538الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2124.20 صادر في 28 من ذي القعدة 1441 

وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 يوليو   20)

4538الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1441 الحجة  ذي   2 في  صادر   2125.20 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 يوليو   23)

4538الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 ملحكم0ا لدستوري0

 .. 4539قرار رقم 107.20 م.د صادر في 16 من ذي الحجة 1441 )6 أأس20 2020(

نظاماموظفيا إلد ر تا لعام0

نصوصاعام0

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 1000.20 صادر في 25 من 
رجــــب 1441 )20 مــــــــــارس 2020( بتغيير وتتـــميم القــــرار رقم 977.13 
الصادر في 7 جمادى األولى 1434 )19 مارس 2013( بتحديد قائمة 
الشهادات الوطنية أير املنصوص عليها في األنظمة األساسية الخاصة 
التعليم والتكوين األخرى  الجامعات ومؤسسات  واملسلمة من طرف 
الوظيفة  درجات  مختلف  لولوج  امل0لوبة  العام،  للق0اع  التابعة 

4541العمومية.................................................................................................. 

إعالناتالبالأات

إعالن للمستوردين واملصدرين بتعديل الئحة املعشرين املقبولين في الجمرك 
4544بتاريخ 20 يوليو 2020...............................................................................
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قر رالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغابات)

رقم)1596.20)صادرافي)8))مناشو ل)3003 )2))يونيو)2)2)) 

بتحديداغشكالالكيفياتاإعد دا ملحاضرا ملحررةامناطرف)

 ألعو نا ملؤهلينا لتابعيناللمكتبا لوطنيالل الم0ا لصحي0)

للمنتجاتا لغذ ئي0.)

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء)على القانون رقم)28.07)املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات)

بتاريخ) (1.10.08 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية 

26)من صفر)1431 (11)فبراير)2010(،)وال سيما املواد)21)و22)و23 

و24)منه)؛

املتعلق بالزجر عن الغش في البضائع) (13.83 وعلى القانون رقم)

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.83.108)بتاريخ)9)محرم)1405 

(5)أكتوبر)1984(،)وال سيما الفصلين)29)و31)منه)؛

 1436 رمضان) (5 في) الصادر  (2.15.219 رقم) املرسوم  وعلى 

املتعلق) (28.07 21)من القانون رقم) بت0بيق املادة) ()2015 يونيو) (22)

بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،)وال سيما املادة)2)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التي) بعده  املبينة  املحاضر  على  القرار  هذا  مقتضيات  ت0بق 

يحررها األعوان املؤهلون التابعين للمكتب الوطني للسالمة الصحية)

للمنتجات،)املشار إليهم في املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.15.219 :

أعاله إليه  املشار  القانون  ألحكام  املخالفات  معاينة  محاضر   - 

رقم 28.07 أو ملقتضيات نصوصه الت0بيقية ؛

- محاضر أخذ العينات املنصوص عليها في الفصلين 29 و31 من 

القانون املشار إليه أعاله رقم 13.83 ؛

- محاضر الحجز واإليداع املنصوص عليهما في املادتين 23 و24 من 

القانون السالف الذكر رقم 28.07.

تحرر املحاضر املذكورة وفق النموذج املناسب املحدد في امللحق)

رقم)I)بهذا القرار.

املادة الثانية

على ملء) تحرير املحضر،) أثناء) العون محرر املحضر،) يحرص 

ع جميع صفحاته.
ّ
خانات املحضر بوضوح دون تش0يب.)ويوق

عندما تت0لب طبيعة املخالفة أخذ عينات أو القيام بعمليات حجز)

أو إيداع،)وجب إرفاق محضر معاينة املخالفة بمحضر أخذ العينات)

أو الحجز أو اإليداع،)حسب الحالة.

املادة الثالثة

تسجل املحاضر املشار إليها في املادة األولى أعاله في سجل تمسكه،)

للسالمة) الوطني  للمكتب  التابعة  املختصة  املصلحة  الغرض،) لهذا 

 II الصحية للمنتجات الغذائية وفق النموذج املحدد في امللحق رقم)

بهذا القرار.

يتضمن هذا السجل،)ذو الحجم)A4،)صفحة تصدير وعددا كافيا)

السجل) هذا  مسك  ويمكن  تسلسلية.) أرقاما  تحمل  الصفحات  من 

ب0ريقة إلكترونية.

املادة الرابعة

يشير كل محضر معاينة مخالفة،)هوية العون أو األعوان محرري)

املحضر،)وصفته أو صفاتهم مع اإلشارة إلى املصلحة التابع أو التابعين)

لها.)ويجب أن يتضمن البيانات التالية):

نصوصاعام0
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- تاريخ وساعة معاينة املخالفة؛

- هوية مرتكب املخالفة؛

- مكان معاينة املخالفة؛

- العناصر املكونة للمخالفة؛

- مراجع املقتضيات التشريعية أو التنظيمية أو هما معا التي تم 

خرقها ؛

عند  املخالفة،  مرتكب  إلى  املوجهة  القبلية  التبليغات  مراجع   -

االقتضاء ؛

 - بيان جميع اإلجراءات املتخذة، ال سيما أخذ العينات أو الحجز

أو اإليداع، عند االقتضاء، مع اإلشارة إلى مرجع املحضر أو املحاضر 

املنجزة بهذه املناسبة ؛

- اإلشارة إلى كل وثيقة يتم إرفاقها بمحضر معاينة املخالفة بما فيها، 

عند الضرورة، صور فوتوأرافية لألماكن أو األدوات أو املنتجات 

ذات الصلة باملخالفة ؛

- هوية وتصريحات الشهود الحاضرين أثناء معاينة املخالفة، عند 

االقتضاء ؛

- تصريحات مرتكب املخالفة أو اإلشارة، إلى امتناعه عن ذلك ؛

- توقيع مرتكب املخالفة أو اإلشارة إلى امتناعه عن التوقيع أو تعذر 

عليه ذلك.

املادة الخامسة

يجب على العون أو األعوان محرري املحضر أن يحرصوا،)خالل)

على اتخاذ جميع تدابير) عمليات املراقبة املتعلقة بمعاينة املخالفة،)

نقل) أي  لتجنب  الالزمة  البيولوجية  والسالمة  الصحية  النظافة 

للعدوى.)ويمكن لهم،)عند االقتضاء،)األمر باتخاذ كل تدبير مفيد لهذا)

الغرض.)وتتم اإلشارة إلى هذه التدابير ضمن املحضر املناسب.

املادة السادسة

)تتم عملية أخذ العينات وتحليلها مخبريا طبقا للمساطر املنصوص)

عليها في التشريع أو التنظيم الجاري به العمل أخذا بعين االعتبار)

طبيعة املنتجات وخصوصيات التحاليل.

املادة السابعة

عندما تتعلق املخالفة بمنتجات أولية أو منتجات أذائية أو مواد)

معدة لتغذية الحيوانات يتعين األمر بسحبها أو تجميعها طبقا ألحكام)

املادة)10)أو)11)أو)20)من القانون السالف الذكر رقم)28.07،)وجبت)

اإلشارة،)في محضر معاينة املخالفة،)إلى التدابير الواجب اتخاذها من)

قبل مرتكب املخالفة واألجل املمنوح له لهذا الغرض.

املادة الثامنة

من) (14 أو) (13 عندما تتعلق املخالفة بعدم احترام أحكام املادة)

القانون السالف الذكر رقم)28.07،)يشير محضر معاينة املخالفة إلى)

عدد الحيوانات الحية املعنية وأصنافها.

املادة التاسعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)28)من شوال)1441 (20)يونيو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 Iرقم  ملحق
 1441شوال  من 28صادر في ال 1596.20 القروية واملياه والغابات رقمبقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

ي الوطنالتابعين للمكتب بتحديد أشكال وكيفيات إعداد املحاضر املحررة من طرف األعوان املؤهلين  (2020يونيو 20)
 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 
 حاضر املذج انم

 (األولى املادة)
I° اخالفةاملمعاينة / نموذج محضر 
 

  28.07القانون رقم  ألحكامخرقا  ةاخالفامل ةمحضر معاين
 ملقتضيات نصوصه التطبيقيةاملتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو 

 
 :محرري املحاضرباألعوان معلومات تتعلق  .1

 .................................................................................................................................................... الشخص ي:العائلي و االسم  -
 ................................................................................................................................................................................... صفة:ال -
 ................................................................................................................................................................. :ابع لهاصلحة التامل -

 .................................................................................................................................................... املاخالفة:تاريخ وساعة معاينة  .2
........................................................................................................................................................................................................ 

 :ةاملاخالف مرتكب تحديد هوية .3
 .............................. (:)شخص اعتباري  التسمية .............................................. :(اتيذ)شخص والشخص ي  العائلياالسم  -

 ............................................................................................................................................... :للتعريف الوطنية رقم بطاقة -

 ..............................................................املقر )شخص اعتباري(: ............ ......................................(: ذاتيالعنوان )شخص  -

 ................................................................................................................................................................................. :1الصفة -

 .................................................................................................................................................االسم أو مقر مكان املخالفة:  -

 ............................................................................................................................................................ :رقم الهاتف/الفاكس -

 .........................................................................................................البريد اإللكتروني: .......................................................... -

 :ارتكاب املاخالفة مكان .4
  املوقع: ....... العنوان أو........................................................................................................................................... 
  ظ، نقل، حف توضيب،فيف، تل)إنتاج، مناولة، معالجة، تحويل، في مكان ارتكاب املخالفة  النشاط املزاول

 ............................................................................................... تصدير أو االستيراد(:للبيع، ، توزيع، عرض تخزين
................................................................................................................................................................................................ 

 (قالوثائاملرسل واملرسل إليه )مرجع  وتحديد هوية، مالكها، مستعملها نقلوسيلة التحديد  :2النقل وسيلة ،
 :االقتضاءعند ، الصحي أو الترخيص على املستوى  اإلشارة إلى رقم االعتماد

  

                                                           
 تغذية الحيواناتفي قطاع  تربية الحيوانات أو مقاولة أو مؤسسة في القطاع الغذائي أو في استغالليةتحديد صفة مرتكب المخالفة  1
 أثناء النقلمعاينة المخالفة في حالة  ملؤها 2

-
-

-

.
.
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 : 3للماخالفةالعناصر املكونة  .5

 : 4جو تحديد املنت -
................................................................................................................................................................................................. 

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

  التزييف:في قد تستعمل أو التي ستعملة امل املعدات أو  األدواتتحديد  -
................................................................................................................................................................................................. 

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

 (:إغفال و/أو معاينتها )أفعال ذي تمت ال تخالل ال  -
.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 
 :5خرقهاالتي تمت لتشريعية أو التنظيمية املقتضيات امراجع  .6

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

 :القتضاءمراجع التبليغات القبلية املوجهة إلى مرتكب املاخالفة، عند  .7
........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 
 : 6املتاخذة التدابير  .8

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

تمكن من  العناصر التيأو بيان  ووصفالوثيقة  )طبيعة املاخالفةمعاينة محضر باملرفقة الوثائق بالبيانات املتعلقة  .9
 (:بدقةتحديده 

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

                                                           
 .المخالف، ترتيب األحداث وفق تسلسلها الزمني)أفعال أو أخطاء( إخالل بالتزامات كل  وكذاسيما الشيء موضوع المخالفة  ال ،للعناصر المكونة للمخالفة دقيقوصف  3
ج غذائي أو مادة معدة وج األولي أو منتوالمنتأو مضاف يمكن إدماجه في  مكونحيوان حي، منتج أولي، منتج غذائي، مواد معدة لتغذية الحيوانات، تحديد إن كان األمر يتعلق  4

 لتغذية الحيوانات
التشريعية  المقتضياتاإلشارة إلى  وجب، أو مادة معدة لتغذية الحيوانات تخضع لتشريع أو تنظيمي خاصفي حالة مخالفة تتعلق باإلشهار أو العنونة لمنتج أولي أو منتج غذائي  5

 ؛28.07للقانون رقم  26و 19 المادتينالتي تم خرقها وكذا اإلشارة إلى 
 مع بيان مرجع المحضر المخصص لذلك. اإليداعالحجز أو أو إيقاف البيع أو بدون إيقاف البيع،  أخذ العينات معبيان بدقة ما إذا تم  6

بحيوان
.

.
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 :مفيدةبيانات أخرى  .10
 قتضاء، عند االباتخاذهااملوص ى والسالمة البيولوجية  الصحية تدابير النظافة: 

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

  عدة امل ملواداغذائية أو الملنتجات اولية أو األ  ملنتجاتا تجميعاملتخذة واألجل املمنوح في حالة سحب أو  التدابير
 .........................................................................................................................................................الحيوانات: لتغذية 

......................................................................................................................................................................................... 
 وأصنافها املرقمةغير  الحية عدد الحيوانات: ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 
  ضاءاملخالفة، عند االقت معاينة الحاضرين أثناءهوية وتصريحات الشهود: .............................................................. 

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

  يحبأي تصر  عدم رغبته في اإلدالءتصريحات مرتكب املخالفة أو اإلشارة: .................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 

  االقتضاء، عند 7إضافيةبيانات: ................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

 :لتوقيعا .11

 العون أو األعوان 
 محررو املحاضر

 مرتكب املاخالفة 
 أو اإلشارة إلى امتناعه عن التوقيع أو تعذر ذلك عليه

 
 
 

 

 

 
 

                                                           
لية أو منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات تتعلق بمنتجات أو 13.83من القانون رقم  27بيان ما إذا كان األمر يتعلق بحالة تلبس وفق مدلول الفصل -7 

 من القانون. 28أو إذا صدر أمر بوجوب إيقاف بيع في الحاالت المنصوص عليها في الفصل 

6 
 

 :مفيدةبيانات أخرى  .10
 قتضاء، عند االباتخاذهااملوص ى والسالمة البيولوجية  الصحية تدابير النظافة: 

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

  عدة امل ملواداغذائية أو الملنتجات اولية أو األ  ملنتجاتا تجميعاملتخذة واألجل املمنوح في حالة سحب أو  التدابير
 .........................................................................................................................................................الحيوانات: لتغذية 

......................................................................................................................................................................................... 
 وأصنافها املرقمةغير  الحية عدد الحيوانات: ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 
  ضاءاملخالفة، عند االقت معاينة الحاضرين أثناءهوية وتصريحات الشهود: .............................................................. 

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

  يحبأي تصر  عدم رغبته في اإلدالءتصريحات مرتكب املخالفة أو اإلشارة: .................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 

  االقتضاء، عند 7إضافيةبيانات: ................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

 :لتوقيعا .11

 العون أو األعوان 
 محررو املحاضر

 مرتكب املاخالفة 
 أو اإلشارة إلى امتناعه عن التوقيع أو تعذر ذلك عليه

 
 
 

 

 

 
 

                                                           
لية أو منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات تتعلق بمنتجات أو 13.83من القانون رقم  27بيان ما إذا كان األمر يتعلق بحالة تلبس وفق مدلول الفصل -7 

 من القانون. 28أو إذا صدر أمر بوجوب إيقاف بيع في الحاالت المنصوص عليها في الفصل 

-

نف2ا لقانون.

-

-

-

-

-

لعدم
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II°إجراء التحاليل املاخبريةقصد  اتمحضر أخذ العين / نموذج 
 

 رقم ...................... قصد إجراء التحاليل املاخبرية اتأخذ العينمحضر 
 
 

 ليل:االتحإجراء قصد ات هذا محضر أخذ العينبه  املاخالفة الذي يرفقمعاينة محضر  مرجع .1
............................................ 

 :قاموا، تحت مراقبته، بأخذ العيناتوبالشخص أو األشخاص الذين معلومات تتعلق باألعوان محرري املحاضر  .2

 هوية وصفة العون أو العوان محرري املحاضر والشخص أو األشخاص الذين قاموا بأخذ العينات: -
o ....................... :االسم العائلي والشخص ي.............................................................................................................. 
o ...................................... :الصفة............................................................................................................................. 
o ................ :املصلحة التابع لها................................................................................................................................. 

 :أخد العيناتالبيانات املتعلقة بمكان تحديد هوية مرتكب املاخالفة و  .3

 مرتكب املاخالفة: هوية -
o  ية )شخص اعتباري(: ............التسم .................................(: ذاتياالسم العائلي والشخص ي )شخص................ 
o ................................................... :رقم بطاقة الوطنية للتعريف............................................................................ 
o املقر )شخص اعتباري(: .... ......................................(: ذاتي العنوان )شخص...................................................... 
o 1الصفة........................................................................................................................ :......................................... 
o ................................................................................................. :االسم أو مقر مكان املخالفة............................... 
o ...................................... :رقم الهاتف/الفاكس...................................................................................................... 
o ............................................ :البريد اإللكتروني....................................................................................................... 

  :أخذ العيناتمكان  -
 ...............................................................................................................................................................أو املوقع: و/العنوان 

)إنتاج، مناولة، معالجة، تحويل، تلفيف، توضيب، نقل، حفظ، تخزين،  أخذ العيناتالنشاط املزاول في مكان 
 .....................................................................................................توزيع، عرض للبيع، تصدير أو استيراد(: .......................

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

تحديد وسيلة النقل، مالكها، مستعملها وتحديد هوية املرسل واملرسل إليه )مرجع الوثائق(، اإلشارة  :2وسيلة النقل -
 الصحي، عند االقتضاء:أو الترخيص على املستوى إلى رقم االعتماد 

  

                                                           
 تغذية الحيواناتفي قطاع  تربية الحيوانات أو مقاولة أو مؤسسة في القطاع الغذائي أو في استغالليةتحديد صفة مرتكب المخالفة  1
 أثناء النقلمعاينة المخالفة في حالة  ملؤها 2 
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II°إجراء التحاليل املاخبريةقصد  اتمحضر أخذ العين / نموذج 
 

 رقم ...................... قصد إجراء التحاليل املاخبرية اتأخذ العينمحضر 
 
 

 ليل:االتحإجراء قصد ات هذا محضر أخذ العينبه  املاخالفة الذي يرفقمعاينة محضر  مرجع .1
............................................ 

 :قاموا، تحت مراقبته، بأخذ العيناتوبالشخص أو األشخاص الذين معلومات تتعلق باألعوان محرري املحاضر  .2

 هوية وصفة العون أو العوان محرري املحاضر والشخص أو األشخاص الذين قاموا بأخذ العينات: -
o ....................... :االسم العائلي والشخص ي.............................................................................................................. 
o ...................................... :الصفة............................................................................................................................. 
o ................ :املصلحة التابع لها................................................................................................................................. 

 :أخد العيناتالبيانات املتعلقة بمكان تحديد هوية مرتكب املاخالفة و  .3

 مرتكب املاخالفة: هوية -
o  ية )شخص اعتباري(: ............التسم .................................(: ذاتياالسم العائلي والشخص ي )شخص................ 
o ................................................... :رقم بطاقة الوطنية للتعريف............................................................................ 
o املقر )شخص اعتباري(: .... ......................................(: ذاتي العنوان )شخص...................................................... 
o 1الصفة........................................................................................................................ :......................................... 
o ................................................................................................. :االسم أو مقر مكان املخالفة............................... 
o ...................................... :رقم الهاتف/الفاكس...................................................................................................... 
o ............................................ :البريد اإللكتروني....................................................................................................... 

  :أخذ العيناتمكان  -
 ...............................................................................................................................................................أو املوقع: و/العنوان 

)إنتاج، مناولة، معالجة، تحويل، تلفيف، توضيب، نقل، حفظ، تخزين،  أخذ العيناتالنشاط املزاول في مكان 
 .....................................................................................................توزيع، عرض للبيع، تصدير أو استيراد(: .......................

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

تحديد وسيلة النقل، مالكها، مستعملها وتحديد هوية املرسل واملرسل إليه )مرجع الوثائق(، اإلشارة  :2وسيلة النقل -
 الصحي، عند االقتضاء:أو الترخيص على املستوى إلى رقم االعتماد 

  

                                                           
 تغذية الحيواناتفي قطاع  تربية الحيوانات أو مقاولة أو مؤسسة في القطاع الغذائي أو في استغالليةتحديد صفة مرتكب المخالفة  1
 أثناء النقلمعاينة المخالفة في حالة  ملؤها 2 

: )1)

مر قبتهم،

.

: 1

: 
2

.
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 : 3تحديد العينات التي تم أخذها قصد إجراء التحاليل .4
.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 
 : 4تاريخ وساعة أخذ العينات ووصف دقيق لسير العمليات واملساطر املتبعة .5

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

 بيانات أخرى مفيدة: .6
 عند االقتضاء:أثناء أخذ العينات تدابير النظافة الصحية والسالمة البيولوجية املوص ى باتخاذها ، 

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

 ............................... :بيان املختبر الذي توجه إليه العينات املأخوذة............................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 

  تصريح: ....عدم رغبته في اإلدالء بأي إلى أو اإلشارة )مع بيان هويته وتوقيعه( تصريحات مرتكب املخالفة.............. 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 5، عند االقتضاءبيانات إضافية................. :................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 

 تصريح العون أو األعوان الذين قاموا بأخذ العينات:  .7
 نا )نحن( املوقع )ون( أسفله أشهد )نشهد( أن: أ

 ول بها؛أن العينات التي تم أخذها مماثلة وأن عمليات أخذ العينات قد أنجزت في احترام تام املساطر املعم -
 حفظها في املستودع؛ (رفضقبل/)أن عينة مختومة قد تم تسليمها إلى املعني باألمر وأنه  -
تم نزعه من دفتر مرقم يبين كمية املنتوج الذي تم أخذ العينات منه وقيمة العينة املذكور التي تبلغ  أن وصال  -

 ..........................درهما والتي صرح بها املعني باألمر قد تم تسليمه لهذا األخير.
 

 التوقيع: .8
 العون أو األعوان 
 محررو املحاضر

 مرتكب املاخالفة 
 امتناعه عن التوقيع أو تعذر ذلك عليهأو اإلشارة إلى 

 
 
 

 

 

                                                           
ألحداث ترتيب ا –التي تم أخذها كعينات والتي تتكون منها المخالفة، خاصة موضوع هذه األخيرة وكل اخالل بالتزامات )أفعال أو إغفال( مرتكب المخالفة للعناصر  دقيقوصف  3

 وفق تسلسلها الزمني
 عية والتنظيمية للمسطرة المتبعة خالل أخذ العينات بيان مراجع النصوص المقتضيات التشري 4 
 .13.83من القانون رقم  28إجراء إيقاف البيع عقب القيام بأخذ العينات طبقا للفصل تطبيق بيان ما إذا صدر أمر ب-5 

-

-

-

-

للمساطر

،)

،)قد

التشريعية والتنظيمية للمس0رة املتبعة خالل أخذ العينات.

6)يش0ب على البيانات الغير مفيدة.

.

.......

.......
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III°أو أجهزة  أدواتواد معدة لتغذية الحيوانات أو ممنتجات أولية أو منتجات غذائية أو  إيداعمحضر حجز/ / نموذج
 أو يمكن استعمالها في التزييفاستعملت 

 
أو أدوات أو أو ألشياء أو ألجهزة  ملنتجات غذائية أو ملواد معدة لتغذية الحيواناتنتجات أولية أو م 1 إليداعمحضر الحجز/ا

 رقم ......................أجهزة استعملت أو يمكن استعمالها في التزييف 
 

 
 :هذا إليداعالحجز/ااملحضر به املاخالفة الذي يرفق معاينة مرجع محضر  -1

........................................................................................................................................................................................................ 
 :اعالذين قاموا بإجراء الحجز /اإليد ملعطيات املتعلقة باألعوان محرري املحاضر ا -2

 ................................................................................................................................................: .....والشخص ي االسم العائلي -
 ...........................................................................................................صفة: ........................................................................ال -
 .............................................................................................................................: .....................................التابع لهامصلحة  -

  :الحجز/اإليداع تحديد هوية مرتكب املاخالفة وكذا موقع -3

 هوية مرتكب املاخالفة: -
o  اعتباري(: .................. التسمية )شخص .................................(: ذاتياالسم العائلي والشخص ي )شخص......... 
o ................................. :رقم بطاقة الوطنية للتعريف............................................................................................. 
o  املقر )شخص اعتباري(: .................... ...................................(: ذاتيالعنوان )شخص....................................... 
o 2الصفة........................................................................................................................... :...................................... 
o .................. :االسم أو مقر مكان املخالفة.............................................................................................................. 
o ..................... :رقم الهاتف/الفاكس....................................................................................................................... 
o .......... :البريد اإللكتروني......................................................................................................................................... 

 : الحجز/اإليداعمكان  -
o  قع: ........................أو املو و/العنوان...................................................................................................................... 
o  ،النشاط املزاول )اإلنتاج، املناولة، املعالجة، التحويل، التوضيب، التلفيف، النقل، الحفظ، الحيازة

 ........................................................................اد(: ...................التوزيع، العرض عند البيع، التصدير أو االستير 

تحديد الوسيلة املستعملة، مالكها، مستعملها وتحديد هوية املرسل واملرسل إليه )مرجع املستندات(،  :3وسيلة النقل -
 الصحي )عند االقتضاء(:ملستوى أو الترخيص على ااإلشارة إلى رقم االعتماد 

- .................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

 : أو األجهزة التي تم حجزها/إيداعها األدواتأو املنتجات أو األغذية أو  الحية الحيواناتتحديد   -4
.................................................................................................................................................................................................

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

                                                           
أدوات أو أجهزة استعملت أو يمكن استعمالها في  لتغذية الحيوانات أومنتجات أولية أو منتجات غذائية أو مواد معدة مسألة إن كان األمر يتعلق بحجز أو إيداع  اإلشارة إلى 1

 .التزييف
 تغذية الحيواناتفي قطاع  تربية الحيوانات أو مقاولة أو مؤسسة في القطاع الغذائي أو في استغالليةتحديد صفة مرتكب المخالفة  2
 النقلأثناء تم القيام بالحجز أو اإليداع المخالفة في حالة  ملؤها 3

: )2)

ا:

.
.
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 :سيرهاظروفها و الحجز/اإليداع ووصف ملخص عن تاريخ وساعة  -5
.................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
أو األجهزة التي تم حجزها أو إيداعها مع اإلشارة  األدواتأو املنتجات أو األغذية أو  الحية موقع مستودع الحيوانات -6

 يها:اإلجراءات املتاخذة لحراستها وللحفاظ عل إلى
........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
 بيانات أخرى مفيدة: -7

 :املوص ى باتخاذها واألمن البيولوجي الصحية تدابير النظافة -
.................................................................................................................................................................................................

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

 عدم رغبته في اإلدالء بأي تصريح:إلى أو اإلشارة  )مع بيان هويته وتوقيعه( تصريحات مرتكب املخالفة -
.................................................................................................................................................................................................

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

 االقتضاء:بيانات إضافية، عند  -
.................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
 التوقيع: -8

 العون أو األعوان 
 محررو املحاضر

 مرتكب املاخالفة 
 ذلك عليه أو اإلشارة إلى امتناعه عن التوقيع أو تعذر 

 
 
 

 

 

 
 

 

.........

.........
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 IIرقم  ملحق
 20) 1441شوال من  28صادر في ال 1596.20 بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم

الوطني التابعين للمكتب بتحديد أشكال وكيفيات إعداد املحاضر املحررة من طرف األعوان املؤهلين  (2020 يونيو 
 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 
 بتسجيل املحاضرتعلق املسجل النموذج 

 (3ملادة )ا
 

 (التصدير )صفحة
 

 بتسجيل املحاضرتعلق املسجل ال
 (3)املادة  قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم ............ الصادر ........... ).............(()

 السنة .............................
 الصفحات من  ....... إلى .........

 
 ...........................................................ب............ للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية املصلحة التابعة

...................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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 IIرقم  ملحق
 20) 1441شوال من  28صادر في ال 1596.20 بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم

الوطني التابعين للمكتب بتحديد أشكال وكيفيات إعداد املحاضر املحررة من طرف األعوان املؤهلين  (2020 يونيو 
 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 
 بتسجيل املحاضرتعلق املسجل النموذج 

 (3ملادة )ا
 

 (التصدير )صفحة
 

 بتسجيل املحاضرتعلق املسجل ال
 (3)املادة  قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم ............ الصادر ........... ).............(()

 السنة .............................
 الصفحات من  ....... إلى .........

 
 ...........................................................ب............ للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية املصلحة التابعة

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

 

1596.20ا لصادرافيا8)امناشو لا3003ا)2)ايونيوا2)2)(ا) ملادةا3)
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قـــر رالوزيــــرا لفـــالحــــ0ال لصيــــدا لبحــــريال لتنميــــ0ا لقرليـــــ0ال مليــــاه)

 3003 حيا وذ ـــــ0) (7 فـــــي) صـــــادرا (2095.20 رقــــم) ل لغــــابــــاتا

يتعلقاباملنعا ملؤقتالصيداسمكا لقرش) ()(2(2 يوليو) ((8(

 وحريري))Carcharhinus falciformis()ل لقرشا لنهما لولود)

(Lamna nasus()باملياها لبحري0ا ملغربي0.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في

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

كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 6 منه؛

وبعد است0الع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛

وبعد استشارة أرف الصيد البحري،

قرر ما يلي:

املادة األولى

الحريري) القرش  سمك  املسماة  القرش  أصناف  صيد  يمنع 

()Lamna nasus)(والقرش النهم الولود()Carcharhinus falciformis)

باملياه البحرية املغربية ملدة خم2))5()سنوات ابتداء)من تاريخ نشر)

هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

املنع  فترة  خالل  يمكن،  أعاله،  األولى  املادة  أحكام  من  استثناء 

الصيد  في  للبحث  الوطني  للمعهد  الترخيص  أعاله،  عليها  املنصوص 

البحري، لصيد هذه األصناف باملياه البحرية املغربية من أجل أخذ 

عينات، وذلك طبقا لبرنامجه املتعلق بالبحث العلمي.

مدة  الخصوص،  على  أعاله،  عليه  املنصوص  الترخيص  يحدد 

الصيد  ومعدات  العينات  بأخذ  فيها  املرخص  واملناطق  صالحيته 

املستعملة وكذا عدد الق0ع املرخص بأخذها كعينات. يشار إلى مرجع 

هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها املعهد الوطني للبحث 

في الصيد البحري لهذا الغرض.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر رالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغابات)
رقم)2096.20)صادرافي)7)حيا وذ 0)3003 )8))يوليو)2)2)) 
يتعلقاباملنعا ملؤقتالصيداشوكياتا و لدامناصنفا لقنفذ)
لجمعهااباملياها لبحري0) ()paracentrotus lividus(  لبحري)

 ملغربي0.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

كما تم تغييره وتتميمه والسيما الفصل 6 منه ؛

وبعد است0الع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛

وبعد استشارة أرف الصيد البحري،

قرر ما يلي:

املادة األولى

 )paracentrotus يمنع صيد شوكيات الجلد من صنف القنفذ البحري
(lividus وجمعها باملياه البحرية املغربية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار 

بالجريدة الرسمية إلى أاية 31 ديسمبر 2020.

املادة الثانية

استثناء من أحكام املادة األولى أعاله، يمكن، خالل فترة املنع املنصوص 
عليها أعاله، الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لصيد 
 )paracentrotus lividus( البحري  القنفذ  من صنف  الجلد  شوكيات 
طبقا  وذلك  عينات،  أخذ  أجل  من  املغربية  البحرية  باملياه  وجمعها 

لبرنامجه املتعلق بالبحث العلمي.

مدة  الخصوص،  على  أعاله،  عليه  املنصوص  الترخيص  يحدد 
صالحيته واملناطق املرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد وأدوات 
الجمع املستعملة وكذا كميات القنفذ البحري املشار إليه أعاله املرخص 
بأخذها كعينات. يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي 

يستفيد منها املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1441 )28 يوليو 2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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في) صادرا (1924.20 رقم) ل لبيئ0ا ل ملعادنا لوزيرا ل0اق0ا قر را

8))مناحيا لقعدة)3003 )2))يوليو)2)2)()بتق يما ملن0ق0)

 ملنجمي0التافياللتالفجيجاإلىاغجز ء.

وزير ال0اقة واملعادن والبيئة،

 1441 بناء)على املرسوم رقم)2.18.442)الصادر في)27)من شوال)

باملن0قة) املتعلق  (74.15 رقم) القانون  بت0بيق  (.)2020 (19)يونيو)

املنجمية لتافياللت وفجيج،)ال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

ت0بيقا ملقتضيات املادة األولى من املرسوم رقم)2.18.442)املشار)

إليه أعاله،)تقسم املن0قة املنجمية لتافياللت وفجيج حسب السياق)

البنيوي ألراضيها إلى ثالثة مجاالت وهي):

- املجال I : األطل2 الكبير ؛

- املجال II :  سهول الرشيدية - بودنيب ؛

- املجال III : تافياللت - معيدر .

املادة الثانية

إلى) تقسم املجاالت الثالث املنصوص عليها في املادة األولى أعاله،)
عدة مناطق مرقمة من)1)إلى)6408)على النحو التالي):

- من املن0قة رقم 1 إلى املن0قة رقم 210 : تناهز مساحة كل واحدة 
منها 144 كلم2 ؛

- من املن0قة رقم 211 إلى املن0قة رقم 1515 : تناهز مساحة كل 
واحدة منها 16 كلم2 ؛

- من املن0قة رقم 1516 إلى املن0قة رقم 2762 : تناهز مساحة كل 
واحدة منها 4 كلم2 ؛

- من املن0قة رقم 2763 إلى املن0قة رقم 6408 : تناهز مساحة كل 
واحدة منها 1 كلم2.

تحدد اإلحداثيات الخاصة بكل من0قة من املناطق املذكورة في)
الفقرة أعاله وفق الجدول املرفق بأصل هذا القرار،)وينشر الجدول)

املذكور في املوقع اإللكتروني لوزارة ال0اقة واملعادن والبيئة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من ذي القعدة)1441 (20)يوليو)2020(.)

اإلمضاء : عزيز رباح.



05(3 الجريدة الرسميةعدد)6910 - 30)ذو الحجة)1441 (20)أأس20)2020( 

قر رامشتركالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياه)
ل لغاباتاللزير القتصادال ملالي0الإصالحا إلد رةارقم)1672.20  
بالترخيص) ()(2(2 يونيو) ((5(  3003 حيا لقعدة) (3 صادرافي)
 «COOPERATIVE DE PECHE ARTISANALE لتعالني0)
ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) بإنشاء) (AFTAS TIGUERT»
 «Coopérative de Pêche Artisanale Aftas(لبحري0ات مى 

«Tiguert)لبنشرام تخرجامنا التفاقي0ا ملتعلق0ابها.

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر)
في)11)من جمادى اآلخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق ب0لب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره وتتميمه،)و ال سيما املادة)3)منه)؛

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

كما تم تغييره وتتميمه)؛

 واعتبارا التفاقية إنشاء)واستغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية
 1440 شعبان) مـــــن  (18 بتـــــاريخ) املـــوقعـــة  (2019/SMA/017 رقــــم)
«COOPERATIVE DE PECHE تعاونية) بين  ()2019 أبريل) (24) 
ووزير الفالحة والصيد البحري) (ARTISANALE AFTAS TIGUERT»
وزير) قبل  من  عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

«COOPERATIVE DE PECHE ARTISANALE  يرخص لتعاونية)
أن) (،72-2016-209-1 رقم) تحت  املعتمدة  (AFTAS TIGUERT»
مزرعة واستغالل  إنشاء) اتفاقية  في  املحددة  الشروط  وفق  تقوم 

بتاريخ) املوقعة  (2019/SMA/017 رقم) البحرية  األحياء) لتربية 

18)من شعبان)1440 (24)أبريل)2019()بين التعاونية املذكورة ووزير)

بإنشاء) الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،)

 «Coopérative de البحرية تسمى) واستغالل مزرعة لتربية األحياء)

«Pêche Artisanale Aftas Tiguert)ألجل تربية بوزروك/بلح البحر من)

في البحر. (»Perna perna«و (»Mytilus galloprovincialis« الصنفين)

املادة الثانية

7)من املرسوم املشار) تمنح هذه الرخصة،)طبقا ملقتضيات املادة)

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

ب0لب من املستفيد منها،)وفق نف2 الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

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

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

1393 من شوال) (27 الصادر في) (1.73.255  الشريف بمثابة قانون رقم)

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

«COOPERATIVE DE PECHE ARTISANALE AFTAS TIGUERT» 

جردا،)حسب الترتيب الزمني،)وتقسيما،)حسب الصنف،)لعمليات دخول)

 «Mytilus galloprovincialis«(وخروج بوزروك/بلح البحر من الصنفين

و»Perna perna«)اللذين تتم تربيتهما.

املادة الرابعة

2019/SMA/017(يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)ذي القعدة)1441 (25)يونيو)2020(.
وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *

نصوصاخاص0



عدد)6910 - 30)ذو الحجة)1441 (20)أأس20)2020(الجريدة الرسمية     05((

 ملحقابالقر را ملشتركالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغاباتاللزيرا القتصادال ملالي0
«COOPERATIVE(0لإصالحا إلد رةارقم)1672.20) لصادرافي)3)حيا لقعدة)3003 )5))يونيو)2)2)()بالترخيصالتعالني 

 «DE PECHE ARTISANALE AFTAS TIGUERT)بإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0
ت مى)«Coopérative de Pêche Artisanale Aftas Tiguert«)لبنشرام تخرجامنا التفاقي0ا ملتعلق0ابها

 «Coopérative de Pêche Artisanale(م تخرجامنا تفاقي0اإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0ات مى
 «Aftas Tiguert)رقم)SMA/237/239)) ملوقع0ابتاريخ)38)مناشعبان)3002 )0))غبريل)239)()بيناتعالني0
 «COOPERATIVE DE PECHE ARTISANALE AFTAS TIGUERT»)للزيرا لفالح0ال لصيدا لبحري

ل لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغابات

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

 «COOPERATIVE DE PECHE ARTISANALE AFTAS TIGUERT« الكائن مقرها بأفتاس تيغرت، جماعة تامري، عمالة أكادير -اسم املستفيد.

إداوتنان.

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

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

املساحة.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

من0قة حماية.

اإلشارات في البحر.

في البحر، عرض تكرت بعمالة أكادير - إداوتنان.

خمسة عشر )15( هكتارا.

خطا ل0ولخطا لعرض وحدلد

"52.2100'47°9 أربا"58.5685'34°30 شماالB3ا

"5.8381'48°9 أربا"9.7429'35°30 شماال)Bا

"58.0913'47°9 أرباا"16.8148'35°30 شماالB3ا

ا"44.4631'47°9 أرباا"5.6400'35°30 شماالB0ا

من0قة عرضها خمسون )50( مترا تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال و نهارا بواس0ة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسائل االستغالل.

.«Perna perna«و »Mytilus galloprovincialis« تربية بوزروك/بلح البحر من الصنفين

الحبال شبه الس0حية.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

ال0مر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

مبلغاقار : سبعة آالف وخمسمائة )7.500( درهم في السنة.مبلغ األتاوة املستحقة.

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



3)05الجريدة الرسمية عدد)6910 - 30)ذو الحجة)1441 (20)أأس20)2020( 

قر رامشتركالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياه)
ل لغاباتاللزيرا القتصادال ملالي0الإصالحا إلد رةارقم)1673.20 
بالترخيص) ()(2(2 يونيو) ((5(  3003 حيا لقعدة) (3 صادرافي)
 «COOPERATIVE FEMININE DES PRODUITS لتعالني0)
لتربي0) مزرع0ا ل ستغاللا بإنشاء) (DE LA MER DOUIRA»
«Coopérative Féminine des ت مى)   ألحياء) لبحري0ا
«Produits de la Mer Douira)لبنشرام تخرجامنا التفاقي0)

 ملتعلق0ابها.

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر)
في)11)من جمادى اآلخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق ب0لب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره وتتميمه،)و ال سيما املادة)3)منه)؛

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

كما تم تغييره وتتميمه)؛

 واعتبارا التفاقية إنشاء)واستغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية
 1441 محرم) مـــــن  (19 بتـــــاريخ) املـــوقعـــة  (2019/SMA/022 رقــــم)
 «COOPERATIVE FEMININE تعاونية) بين  ()2019 سبتمبر) (19)
ووزير الفالحة والصيد) (DES PRODUITS DE LA MER DOUIRA»
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

«COOPERATIVE FEMININE DES PRODUITS(يرخص لتعاونية 
أن) (،31.2017.210.1 املعتمدة تحت رقم) (DE LA MER DOUIRA»

مزرعة واستغالل  إنشاء) اتفاقية  في  املحددة  الشروط  وفق  تقوم 

 لتربية األحياء)البحرية رقم)SMA/022/2019)املوقعة بتاريخ)19)من

محرم)1441 (19)سبتمبر)2019()بين التعاونية املذكورة ووزير الفالحة)

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،)بإنشاء)واستغالل)

 «Coopérative Féminine des البحرية تسمى) مزرعة لتربية األحياء)

ألجل تربية بوزروك/بلح البحر من) (Produits de la Mer Douira»

الصنفين)»Mytilus galloprovincialis«)و»Perna perna«)في البحر.

املادة الثانية

7)من املرسوم املشار) تمنح هذه الرخصة،)طبقا ملقتضيات املادة)

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

ب0لب من املستفيد منها،)وفق نف2 الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

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

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في)27)من شوال)1393

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

 «COOPERATIVE FEMININE DES PRODUITS DE LA MER

حســـب) وتقسيـمــــــا،) الــــزمنــــي،) التـــــرتيــب  حسب  جـــــردا،) (DOUIRA»

لعمليات دخول وخروج بوزروك/بلح البحر من الصنفين  الصنف،)

«Mytilus galloprovincialis«)و»Perna perna«)اللذين تتم تربيتهما.

املادة الرابعة

2019/SMA/022(يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)ذي القعدة)1441 (25)يونيو)2020(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



عدد)6910 - 30)ذو الحجة)1441 (20)أأس20)2020(الجريدة الرسمية     05(0

 ملحقابالقر را ملشتركالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغاباتاللزيرا القتصادال ملالي0
 «COOPERATIVE(0لإصالحا إلد رةارقم)1673.20) لصادرافي)3)حيا لقعدة)3003 )5))يونيو)2)2)()بالترخيصالتعالني

 «FEMININE DES PRODUITS DE LA MER DOUIRA)بإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0
ت مى)«Coopérative Féminine des Produits de la Mer Douira«)لبنشرام تخرجامنا التفاقي0ا ملتعلق0ابها

 «Coopérative Féminine des Produits(م تخرجامنا تفاقي0اإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0ات مى
 «de la Mer Douira)رقم)))SMA/2/239)) ملوقع0ابتاريخ)39)منامحرم)3003 )39)سبتمبر)239)()بيناتعالني0
 «COOPERATIVE FEMININE DES PRODUITS DE LA MER DOUIRA»)للزيرا لفالح0ال لصيدا لبحري

ل لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغابات

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

«COOPERATIVE FEMININE DES PRODUITS DE LA MER DOUIRA« الكائن مقرها بدوار الدويرة، انشادن، إقليم اشتوكة - اسم املستفيد.

أيت باها.

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

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

املساحة.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

من0قة حماية.

اإلشارات في البحر.

في البحر، عرض تفنيت، إقليم اشتوكة - آيت باها.

خمسة عشر )15( هكتارا.

خطا ل0ولخطا لعرض وحدلد

"30.5216'40°9 أربا"30.5059'8°30 شماالB3ا

"26.8612'40°9 أربا"46.4374'8°30 شماال)Bا

"15.8668'40°9 أربا"44.5290'8°30 شماالB3ا

"19.5276'40°9 أربا"28.5976'8°30 شماالB0ا

من0قة عرضها خمسون )50( مترا تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال و نهارا بواس0ة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسائل االستغالل.

.«Perna perna«و »Mytilus galloprovincialis« تربية بوزروك/بلح البحر من الصنفين

الحبال شبه الس0حية.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

ال0مر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

مبلغاقار : سبعة آالف وخمسمائة )7.500( درهم في السنة.مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغامتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قر رامشتركالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياه)

ل لغاباتاللزير القتصادال ملالي0الإصالحا إلد رةارقم)1674.20  

بالترخيص) ()(2(2 يونيو) ((5(3003 حيا لقعدة) (3 في) صادرا

«COOPERATIVE DE PECHEURS MARINS  لتعالني0)

لتربي0) مزرع0ا ل ستغاللا بإنشاء) (AFTAS IMOUADDAR»

«Coopérative de Pêcheurs Marins(ألحياء) لبحري0ات مى  

«Aftas Imiouaddar)لبنشرام تخرجامنا التفاقي0ا ملتعلق0)

بها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر)
في)11)من جمادى اآلخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق ب0لب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)

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

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

كما تم تغييره وتتميمه)؛

 واعتبارا التفاقية إنشاء)واستغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية
1441 محـــــرم) مـــــن  (19 بتـــــاريخ) املـــوقعـــة  (2019/SMA/016  رقــــم)

 «COOPERATIVE DE PECHEURS بين تعاونية) سبتمبر2019() (19)
«MARINS AFTAS IMOUADDAR)ووزير الفالحة والصيد البحري)
وزير) قبل  من  عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

 «COOPERATIVE DE PECHEURS MARINS يرخص لتعاونية)
(،96-2016-209-1 رقم) تحت  املعتمدة  (AFTAS IMOUADDAR»
واستغالل مزرعة أن تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء)

بتاريخ) املوقعة  (2019/SMA/016 رقم) البحرية  األحياء) لتربية 

19)من محرم)1441 (19)سبتمبر2019()بين التعاونية املذكورة ووزير)

بإنشاء) الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،)

 «Coopérative de البحرية تسمى) واستغالل مزرعة لتربية األحياء)

بوزروك/بلح) تربية  ألجل  (Pêcheurs Marins Aftas Imiouaddar»

 «Perna perna«و(»Mytilus galloprovincialis«(البحر من الصنفين

في البحر.

املادة الثانية

7)من املرسوم املشار) تمنح هذه الرخصة،)طبقا ملقتضيات املادة)

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

ب0لب من املستفيد منها،)وفق نف2 الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

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

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

1393 من شوال) (27 الصادر في) (1.73.255  الشريف بمثابة قانون رقم)

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

«COOPERATIVE DE PECHEURS MARINS AFTAS IMOUADDAR» 

جردا،)حسب الترتيب الزمني،)وتقسيما،)حسب الصنف،)لعمليات دخول)

 «Mytilus galloprovincialis«(وخروج بوزروك/بلح البحر من الصنفين

و»Perna perna«)اللذين تتم تربيتهما.

املادة الرابعة

2019/SMA/016(يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)ذي القعدة)1441(25)يونيو)2020(.
وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحقابالقر را ملشتركالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغاباتاللزيرا القتصادال ملالي0
«COOPERATIVE(0لإصالحا إلد رةارقم)1674.20) لصادرافي)3)حيا لقعدة)3003)5))يونيو)2)2)()بالترخيصالتعالني 

 «DE PECHEURS MARINS AFTAS IMOUADDAR)بإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0
ت مى)«Coopérative de Pêcheurs Marins Aftas Imiouaddar«)لبنشرام تخرجامنا التفاقي0ا ملتعلق0ابها

 «Coopérative de Pêcheurs Marins(م تخرجامنا تفاقي0اإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0ات مى
 «Aftas Imiouaddar)رقم)SMA/236/239)) ملوقع0ابتاريخ)39)منامحرم)3003 )39)سبتمبر)239)()بيناتعالني0
 «COOPERATIVE DE PECHEURS MARINS AFTAS IMOUADDAR»)للزيرا لفالح0ال لصيدا لبحري

ل لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغابات

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

«COOPERATIVE DE PECHEURS MARINS AFTAS IMOUADDAR« الكائن مقرها بنق0ة التفريغ املجهزة ايمي وادار، جماعة اسم املستفيد.

تامري، عمالة أكادير - إداوتنان.

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

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

املساحة.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

من0قة حماية.

اإلشارات في البحر.

في البحر، عرض ايمي وادار، بعمالة أكادير - إداوتنان.

خمسة عشر )15( هكتارا.

خطا ل0ولخطا لعرض وحدلد

"46.8239'46°9 أربا"5.1154'34°30 شماالB3ا

"0.4884'47°9 أربا"16.2548'34°30 شماال)Bا

"52.7671'46°9 أربا"23.3465'34°30 شماالB3ا

"39.1026'46°9 أربا"12.2066'34°30 شماالB0ا

من0قة عرضها خمسون )50( مترا تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال و نهارا بواس0ة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسائل االستغالل.

.«Perna perna«و »Mytilus galloprovincialis« تربية بوزروك/بلح البحر من الصنفين

الحبال شبه الس0حية.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

ال0مر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

مبلغاقار : سبعة آالف وخمسمائة )7.500( درهم في السنة.مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغامتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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ل لتنمي0ا لقرلي0) ل لصيدا لبحريا لوزيرا لفالح0ا مشتركا قر را
لإصالحا إلد رة ل ملالي0ا للزيرا القتصادا ل لغاباتا  ل ملياها

رقم)1675.20)صادرافي)3)حيا لقعدة)3003 )5))يونيو)2)2)) 
 «COOPERATIVE AQUACULTURE لتعالني0) بالترخيصا
لتربي0ا ألحياء) مزرع0ا ل ستغاللا بإنشاء) (OUED-NOUN»
 «Coopérative(Aquaculture(Oued-Noun«(لبحري0ات مى 

لبنشرام تخرجامنا التفاقي0ا ملتعلق0ابها.

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر)
في)11)من جمادى اآلخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق ب0لب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره وتتميمه،)و ال سيما املادة)3)منه)؛

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

كما تم تغييره وتتميمه)؛

 واعتبارا التفاقية إنشاء)واستغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية
 1440 مـــــن ذي الحجـــــــة) (20 بتاريــــخ) املوقعـــــة  (2019/GON/04 رقــــم)
 «COOPERATIVE AQUACULTURE((22)أأس20)2019()بين تعاونية
«OUED-NOUN)ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية)
واملالية) االقتصاد  وزير  قبل  من  عليها  واملصادق  والغابات  واملياه 

وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

«COOPERATIVE AQUACULTURE OUED- لتعاونية) يرخص 
تقوم وفق) أن  (،1/213/1374/2018 املعتمدة تحت رقم) (NOUN»
واستغالل مزرعة لتربية األحياء) الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء)
البحرية رقم)GON/04/2019)املوقعة بتاريخ)20)من ذي الحجة)1440 

(22)أأس20)2019()بين التعاونية املذكورة ووزير الفالحة والصيد)

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،)بإنشاء)واستغالل مزرعة)

«Coopérative Aquaculture Oued- البحرية تسمى) لتربية األحياء)

«Noun)ألجل تربية الصنفين البحريين اآلتيين في البحر):

- املحار املقعر »Crassostrea gigas« ؛

 »Mytilus galloprovincialis« بوزروك/بلح البحر من الصنفين -

و»Perna perna« في البحر.

املادة الثانية

7)من املرسوم املشار) تمنح هذه الرخصة،)طبقا ملقتضيات املادة)

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

ب0لب من املستفيد منها،)وفق نف2 الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

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

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في)27)من شوال)1393

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

«COOPERATIVE AQUACULTURE OUED-NOUN»)جردا،)حسب)

الترتيب الزمني،)وتقسيما،)حسب الصنف،)لعمليات دخول وخروج)

املحار املقعر)»Crassostrea gigas«)وبوزروك/بلح البحر من الصنفين)

«Mytilus galloprovincialis«)و»Perna perna«)التي تتم تربيتها.

املادة الرابعة

2019/GON/04(يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)ذي القعدة)1441 (25)يونيو)2020(.
وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



عدد)6910 - 30)ذو الحجة)1441 (20)أأس20)2020(الجريدة الرسمية     05(8

 ملحقابالقر را ملشتركالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغاباتاللزيرا القتصادال ملالي0
 «COOPERATIVE(0لإصالحا إلد رةارقم)1675.20) لصادرافي)3)حيا لقعدة)3003 )5))يونيو)2)2)()بالترخيصالتعالني

 »AQUACULTURE(OUED-NOUN)بإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0ات مى
»Coopérative(Aquaculture(Oued-Noun«)لبنشرام تخرجامنا التفاقي0ا ملتعلق0ابها

»Coopérative(Aquaculture(Oued-(م تخرجامنا تفاقي0اإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0ات مى
 «Noun)رقم)GON/20/239)) ملوقع0ابتاريخ)2))مناحيا وذ 0)3002 ))))غأ 20)239)()بيناتعالني0

 »COOPERATIVE(AQUACULTURE(OUED-NOUN«)للزيرا لفالح0ال لصيدا لبحري
ل لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغابات

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

«COOPERATIVE AQUACULTURE OUED-NOUN« الكائن مقرها بحي تيرت العليا، الزنقة 25، رقم 19، كلميم.اسم املستفيد.

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

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

املساحة.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

من0قة حماية.

اإلشارات في البحر.

في البحر، عرض تيوأزة بإقليم سيدي إفني.

خمسة عشر )15( هكتارا.

خطا ل0ولخطا لعرض وحدلد

"33.1067'6°10 أربا"14.0376'31°29 شماالB3ا

"25.2360'6°10 أربا"28.7533'31°29 شماال)Bا

"15.1441'6°10 أربا"24.6245'31°29 شماالB3ا

"23.0152'6°10 أربا"9.9088'31°29 شماالB0ا

من0قة عرضها خمسون )50( مترا تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال و نهارا بواس0ة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسائل االستغالل.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

- املحار املقعر » )Crassostrea gigas « ؛

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

الحبال شبه الس0حية.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

ال0مر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

مبلغاقار : سبعة آالف وخمسمائة )7.500( درهم في السنة.مبلغ األتاوة املستحقة.

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



9)05الجريدة الرسمية عدد)6910 - 30)ذو الحجة)1441 (20)أأس20)2020( 

 قر رامشتركالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياه
ل لغاباتاللزيرا القتصادال ملالي0الإصالحا إلد رةارقم)1676.20 
بالترخيص) ()(2(2 يونيو) ((5(  3003 حيا لقعدة) (3 صادرافي)
ل ستغالل) بإنشاء) (»THE BLACK PEARL sarl« لشرك0)
 «The Black Pearl« ت مى) لتربي0ا ألحياء) لبحري0ا مزرع0ا

لبنشرام تخرجامنا التفاقي0ا ملتعلق0ابها.

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر)
في)11)من جمادى اآلخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق ب0لب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره وتتميمه،)و ال سيما املادة)3)منه)؛

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

كما تم تغييره وتتميمه)؛

األحياء) لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء) التفاقية  واعتبارا 
 1440 ذي الحجة) (3 املوقعة بتاريخ) (2019/GON/05 البحرية رقم)
ووزير) («THE BLACK PEARL sarl» بين شركة) ()2019 أأس20) (5)
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق)

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

في) املسجلة  («THE BLACK PEARL sarl» لشركة) يرخص 
أن تقوم وفق الشروط) (،4045 السجل التجاري بتيزنيت تحت رقم)
األحياء) لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء) اتفاقية  في  املحددة 
 1440 ذي الحجة) (3 املوقعة بتاريخ) (2019/GON/05 البحرية رقم)
بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد ()2019 أأس20) (5)

واستغــــالل بإنشـــاء) والغــابــــات،) وامليــاه  القرويـــة  والتنميـــة   البحـــري 

مزرعة لتربية األحياء)البحرية تسمى)«The Black Pearl»)ألجل تربية)

 «Mytilus galloprovincialis« الصنفين) من  البحر  بوزروك/بلح 

و»Perna perna«)في البحر.

املادة الثانية

7)من املرسوم املشار) تمنح هذه الرخصة،)طبقا ملقتضيات املادة)

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

ب0لب من املستفيد منها،)وفق نف2 الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

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

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في)27)من شوال)1393

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

«THE BLACK PEARL sarl»)جردا،)حسب الترتيب الـزمنــــي،)وتقسيـما،)

من) البحر  بوزروك/بلح  وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،) حســـب 

الصنفين)»Mytilus galloprovincialis«)و»Perna perna«)اللذين تتم)

تربيتهما.

املادة الرابعة

2019/GON/05(يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)ذي القعدة)1441 (25)يونيو)2020(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



عدد)6910 - 30)ذو الحجة)1441 (20)أأس20)2020(الجريدة الرسمية     0532

 ملحقابالقر را ملشتركالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغاباتاللزيرا القتصادال ملالي0
 لإصالحا إلد رةارقم)1676.20) لصادرافي)3)حيا لقعدة)3003 )5))يونيو)2)2)()بالترخيصالشرك0

«The Black Pearl»(بإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0ات مى(«THE BLACK PEARL sarl» 
لبنشرام تخرجامنا التفاقي0ا ملتعلق0ابها

«The Black Pearl»(م تخرجامنا تفاقي0اإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0ات مى 
 رقم)GON/25/239)) ملوقع0ابتاريخ)3)حيا وذ 0)3002 )5)غأ 20)239)()بيناشرك0

«THE BLACK PEARL sarl»)للزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغابات

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

شركة »THE BLACK PEARL sarl« الكائن مقرها برقم 04، حي املرينيين، سيدي إفني.اسم املستفيد.

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

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

املساحة.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

من0قة حماية.

اإلشارات في البحر.

في البحر، عرض تيوأزة، إقليم سيدي إفني.

خمسة عشر )15( هكتارا.

خطا ل0ولخطا لعرض وحدلد

"16.2169'6°10 أربا"7.1274'31°29 شماالB3ا

"8.3459'6°10 أربا"21.8428'31°29 شماال)Bا

"58.2544'5°10 أربا"17.7136'31°29 شماالB3ا

"6.1261'6°10 أربا"2.9982'31°29 شماالB0ا

من0قة عرضها خمسون )50( مترا تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال و نهارا بواس0ة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسائل االستغالل.

.«Perna perna«و »Mytilus galloprovincialis« تربية بوزروك/بلح البحر من الصنفين

الحبال شبه الس0حية.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

ال0مر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

مبلغاقار : سبعة آالف وخمسمائة )7.500( درهم في السنة.مبلغ األتاوة املستحقة.

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



0533الجريدة الرسمية عدد)6910 - 30)ذو الحجة)1441 (20)أأس20)2020( 

قر رامشتركالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياه)
ل لغاباتاللزيرا القتصادال ملالي0الإصالحا إلد رةارقم)1677.20 
بالترخيص) ()(2(2 يونيو) ((5(  3003 حيا لقعدة) (3 صادرافي)
لشركLA VICTOIRE SEAFOOD sarl«(0«)بإنشاء)ل ستغالل)
 «La Victoire Seafood(مزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0ات مى

«Moules)لبنشرام تخرجامنا التفاقي0ا ملتعلق0ابها.

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر)
في)11)من جمادى اآلخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق ب0لب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره وتتميمه،)و ال سيما املادة)3)منه)؛

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

كما تم تغييره وتتميمه)؛

 واعتبارا التفاقية إنشاء)واستغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية
 1440 19)من جمادى اآلخرة) املوقعة بتاريخ) (2019/SMA/013 رقم)
(25)فبراير)2019()بين شركة)«LA VICTOIRE SEAFOOD sarl»)ووزير)
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق)

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

في) املسجلة  («LA VICTOIRE SEAFOOD sarl» لشركة) يرخص 
السجل التجاري بالعيون تحت رقم)21985،)أن تقوم وفق الشروط)
البحرية) واستغالل مزرعة لتربية األحياء) املحددة في اتفاقية إنشاء)
 1440 19)من جمادى اآلخرة) املوقعة بتاريخ) (2019/SMA/013 رقم)
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين  ()2019 فبراير) (25)

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،)بإنشاء)واستغالل مزرعة)

لتربية األحياء)البحرية تسمى)«La Victoire Seafood Moules»)ألجل)

 «Mytilus galloprovincialis«(تربية بوزروك/بلح البحر من الصنفين

و»Perna perna«)في البحر.

املادة الثانية

7)من املرسوم املشار) تمنح هذه الرخصة،)طبقا ملقتضيات املادة)

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

ب0لب من املستفيد منها،)وفق نف2 الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

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

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في)27)من شوال)1393

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

«LA VICTOIRE SEAFOOD sarl»)جـــــردا،)حسب التـــــرتيــب الــــزمنــــي،)

بوزروك/بلح) لعمليات دخول وخروج  الصنف،) حســـب  وتقسيـمــــــا،)

 «Perna perna«و(»Mytilus galloprovincialis«(البحر من الصنفين

اللذين تتم تربيتهما.

املادة الرابعة

2019/SMA/013(يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)ذي القعدة)1441 (25)يونيو)2020(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحقابالقر را ملشتركالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغاباتاللزيرا القتصادال ملالي0
 لإصالحا إلد رةارقم)1677.20) لصادرافي)3)حيا لقعدة)3003 )5))يونيو)2)2)()بالترخيصالشرك0

 «LA VICTOIRE SEAFOOD sarl»)بإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0ات مى
«La Victoire Seafood Moules«)لبنشرام تخرجامنا التفاقي0ا ملتعلق0ابها

«La Victoire Seafood Moules»(م تخرجامنا تفاقي0اإنشاء)ل ستغاللامزرع0التربي0ا ألحياء) لبحري0ات مى 
 رقم)SMA/233/239)) ملوقع0ابتاريخ)39)مناجمادىا آلخرة)3002 )5))فبر ير)239)()بيناشرك0

«LA VICTOIRE SEAFOOD sarl»)للزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغابات

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

شركة »LA VICTOIRE SEAFOOD sarl« الكائن مقرها بشارع ولي العهد، املسكن رقم 03، تامر�سى - العيون.اسم املستفيد.

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

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

املساحة.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

من0قة حماية.

اإلشارات في البحر.

في البحر، عرض أكادير، عمالة أكادير - إداوتنان.

ستون )60( هكتارا.

خطا ل0ولخطا لعرض وحدلد

"33.9546'46°9 أربا"16.9349'34°30 شماالB3ا

"47.6191'46°9 أربا"28.0747'34°30 شماال)Bا

"39.8971'46°9 أربا"35.1664'34°30 شماالB3ا

"26.2326'46°9 أربا"24.0262'34°30 شماالB0ا

"21.0306'46°9 أربا"28.8034'34°30 شماالB5ا

"34.6951'46°9 أربا"39.9436'34°30 شماالB6ا

"26.9728'46°9 أربا"47.0348'34°30 شماالB7ا

'"13.3082'46°9 أربا"35.8946'34°30 شماالB8ا

"52.9586'46°9 أربا"32.4275'34°30 شماالB9ا

"6.6242'47°9 أربا"43.5666'34°30 شماالB32ا

'"58.9026'46°9 أربا"50.6586'34°30 شماالB33ا

"45.2370'46°9 أربا"39.5191'34°30 شماال)B3ا

"40.0346'46°9 أربا"44.2967'34°30 شماالB33ا

"53.7006'46°9 أربا"55.4362'34°30 شماالB30ا

"45.9782'46°9 أربا"2.5278'35°30 شماالB35ا

"32.3126'46°9 أربا"51.3880'34°30 شماالB36ا

من0قة عرضها مائة )100( متر تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال و نهارا بواس0ة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

التقنية املستعملة.

وسائل االستغالل.

.«Perna perna«و »Mytilus galloprovincialis« تربية بوزروك/بلح البحر من الصنفين

الحبال.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

ال0مر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

مبلغاقار : ثالثون ألف )30.000( درهما في السنة.مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغامتغير : واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قر رالوزيرا لفالح0ال لصيدا لبحريال لتنمي0ا لقرلي0ال ملياهال لغابات)

رقم)1707.20)صادرافي)32)حيا لقعدة)3003 )))يوليو)2)2)) 

بتحديداقائم0ا ألعو نا ملؤهليناللبحثالامعاين0ا ملخالفات)

سفنا لصيد) باقتناء) 59.14) ملتعلقا رقم) ألحكاما لقانونا

لمباشرةابنائهاالاترميمها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1441 شعبان) (2 في) الصادر  (2.20.147 رقم) املرسوم  على   بناء)

59.14)املتعلق باقتناء)سفن) 2020()بت0بيق القانون رقم) (27)مارس)

الصيد ومباشرة بنائها وترميمها وال سيما املادة)24)منه)؛

و على املرسوم رقم)2.15.890)الصادر في)14)من جمادى اآلخرة)1437 

الفالحة) وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  ()2016 مارس) (24)

والصيد البحري-)ق0اع الصيد البحري-)؛

و على قرار وزير الصيد البحري و الشؤون اإلدارية و العالقة مع)

 البرملان رقم)2964.97)الصادر في)18)من رجب)1418 (19)نوفمبر)1997(

البحري كما وقع) الصيد  تنظيم مندوبيات  في شأن اختصاصات و 

تغييره و تتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  من  (24 املادة) ملقتضيات  ت0بيقا 

2.20.147،)تحدد،)كما يلي،)قائمة األعوان املؤهلين للبحث عن) رقم)

سفن الصيد) املتعلق باقتناء) (59.14 املخالفات ألحكام القانون رقم)

ومباشرة بنائها وترميمها ونصوصه الت0بيقية ومعاينتها):

-)مندوبو الصيد البحري واملندوبون الفرعيون للصيد البحري)؛

- رئي2 مصلحة سالمة سفن الصيد ومالحتها والوقاية من التلوث 

التابعة ملديرية الصيد البحري املنصوص عليها في املادة 3 من 

املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.15.890 ؛

بمندوبيات  التلوث  والوقاية من  املالحة  - رؤساء مصالح سالمة 

الصيد البحري ؛

سلم  تماثل  درجة  في  األقل  على  املرتبون  املرسمون  املوظفون   -

األجور 8 واملزاولون بمصالح سالمة املالحة والوقاية من التلوث 

بمندوبيات الصيد البحري منذ مدة ال تقل عن سنتين ؛

سلم  تماثل  درجة  في  األقل  على  املرتبون  املرسمون  املوظفون   -

األجور 10 واملزاولون، منذ مدة ال تقل عن سنتين، بقسم بنيات 

الصيد أو بقسم أس0ول الصيد البحري التابعين ملديرية الصيد 

البحري السالفة الذكر.

املادة)2

يجب على األشخاص املشار إليهم في املادة األولى أعاله أن يتابعوا،)

بق0اع الصيد البحري أو في إحدى مؤسسات التكوين البحري التابعة)

وترميم سفن الصيد البحري وتحرير) تكوينا في مجاالت البناء) له،)

املحاضر.

تحدد السل0ة الحكومية املكلفة بالصيد البحري،)بمقرر،)برنامج)

ومقر التكوين املشار إليه أعاله.

اليمين) املذكورون  األعوان  يؤدي  التكوين،) هذا  انتهاء) عقب 

القانونية وفق التشريع الجاري به العمل وتسلم لهم بهذه املناسبة)

شارة مميزة تمكن من التعرف على هويتهم واملصلحة التي ينتمون إليها.

املادة)3

)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)ذي القعدة)1441 (2)يوليو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)
  لعاليال لبحثا لعلميا ملكلفابالتعليما لعاليال لبحثا لعلمي

رقم)1806.20)صادرافي)37)مناحيا لقعدة)3003 )9)يوليو)2)2)) 
بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملس0رة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 (7)يونيو)
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية امل0ابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
(29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة الق0اعية للعلوم القانونية واالقتصادية)
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :
املـادة األولى

 : Droit, science politique(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–(Diplôme( de( master( droit,( science( politique,( à( finalité(
recherche, mention : justice et procès, spécialité : sciences 
sociales de la justice, préparé et délivré au siège de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne-Ecole normale 
supérieure Paris - Paris - France - le 9 novembre 2015, 
assorti du diplôme de licence droit, sciences politiques et 
sociales, mention : droit, préparé et délivré au siège de la 
même université - le 8 octobre 2013,

و بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1441 (9)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادري2 اعويشة.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)

  لعاليال لبحثا لعلميا ملكلفابالتعليما لعاليال لبحثا لعلمي

رقم)1807.20)صادرافي)37)مناحيا لقعدة)3003 )9)يوليو)2)2)) 

بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملس0رة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 (7)يونيو)

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية امل0ابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

(29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة الق0اعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit(تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في

– Diplôme de licence droit, économie, gestion, mention : 

droit,( délivré( par( l’Université( de( Nice( )( membre( de( la(

Comue Université Côte d’Azur) - France - le 18 novembre 

2019,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1441 (9)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادري2 اعويشة.
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قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)

  لعاليال لبحثا لعلميا ملكلفابالتعليما لعاليال لبحثا لعلمي

رقم)1808.20)صادرافي)37)مناحيا لقعدة)3003 )9)يوليو)2)2)) 

بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملس0رة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 (7)يونيو)

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية امل0ابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

(29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة الق0اعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :
املـادة األولى

 : Droit public(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en droit public, spécialité : droit 
portuaire,(délivré(par(l’Université(de(Nantes()membre(de(
la Comue Université Bretagne-Loire) - Nantes - France - 
le( 9( janvier( 2019,( assorti( du(diplôme(de(master( filière( : 
droit des transports, délivré par la Faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales - Ain Chock - Casablanca.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1441 (9)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادري2 اعويشة.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)

 لعاليال لبحثا لعلميا ملكلفابالتعليما لعاليال لبحثا لعلمي)
 رقم)1809.20)صادرافي)37)مناحيا لقعدة)3003 )9)يوليو)2)2)) 

بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملس0رة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 (7)يونيو)

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية امل0ابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

(29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة الق0اعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Ressources(: تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في)

 : humaines

– Grade académique de master en sciences du travail, 

à( finalité( spécialisée( )( gestion( de( la( formation( et( de( la(

transition professionnelle), domaine : sciences politiques 

et sociales, préparé et délivré au siège de l’Université Libre 

de Bruxelles, Faculté de philosophie et sciences sociales-

Belgique, en l’année académique 2016/2017.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1441 (9)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادري2 اعويشة.
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قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)

  لعاليال لبحثا لعلميا ملكلفابالتعليما لعاليال لبحثا لعلمي

رقم)1810.20)صادرافي)37)مناحيا لقعدة)3003 )9)يوليو)2)2)) 

بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملس0رة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 (7)يونيو)

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية امل0ابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

(29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة الق0اعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Administration(des(affaires

– Gradum statumque baccalaurei in administratione 

negotiorum esse consecutum, préparé et délivré au siège 

de l’Université Bishop’s - Canada,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1441 (9)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادري2 اعويشة.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)
ل لبحث) بالتعليما لعاليا ل لبحثا لعلميا ملكلفا  لعاليا
 3003 حيا لقعدة) منا (37 في) صادرا (1811.20 رقم)  لعلميا

)9)يوليو)2)2)()بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملس0رة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 (7)يونيو)
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية امل0ابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
(29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة الق0اعية للعلوم القانونية واالقتصادية)
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Métiers du الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)
 : management

– Diplôme de master droit, économie, gestion, mention : 
économie, gestion administration, spécialité : métiers du 
management,(à(finalité(professionnelle,(préparé(et(délivré(
au siège de l’Université d’Artois-France - le 15 mars 2017,

العلوم) (: مسلك) األساسية،) الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 
كلية) املقاوالت املسلمة من  تدبير  (: تخصص) االقتصادية والتدبير،)

متعددة التخصصات)-)الجديدة)-)جامعة شعيب الدكالي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1441 (9)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادري2 اعويشة.



0537الجريدة الرسمية عدد)6910 - 30)ذو الحجة)1441 (20)أأس20)2020( 

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)

  لعاليال لبحثا لعلميا ملكلفابالتعليما لعاليال لبحثا لعلمي

رقم)1812.20)صادرافي)37)مناحيا لقعدة)3003 )9)يوليو)2)2)) 

بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملس0رة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 (7)يونيو)

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية امل0ابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

(29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة الق0اعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

 : Administration des entreprises

–(Titulo(universitario(oficial(de(graduada(en(administracion(

y direccion de empresas, préparé et délivré au siège de la 

Universidad de Granada - Espagne - le 17 juillet 2017,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1441 (9)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادري2 اعويشة.

قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)

  لعاليال لبحثا لعلميا ملكلفابالتعليما لعاليال لبحثا لعلمي

رقم)1813.20)صادرافي)37)مناحيا لقعدة)3003 )9)يوليو)2)2)) 

بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملس0رة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 (7)يونيو)

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية امل0ابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

(29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة الق0اعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit international(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

– Diplôme de master droit, économie, gestion, mention : 
droit international, préparé et délivré au siège de 
l’Université de Bordeaux - France - le 23 octobre 2018, 
assorti du diplôme de licence de droit, économie, gestion, 
mention : droit et science politique, préparé et délivré au 
siège de la même université - le 19 novembre 2015,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1441 (9)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادري2 اعويشة.
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قر راللوزيرا ملنتدبالدىالزيرا لتربي0ا لوطني0ال لتكوينا ملنهيال لتعليم)

 لعاليال لبحثا لعلميا ملكلفابالتعليما لعاليال لبحثا لعلمي)

 رقم)1814.20)صادرافي)37)مناحيا لقعدة)3003 )9)يوليو)2)2)) 

بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملس0رة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 (7)يونيو)

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية امل0ابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

(29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة الق0اعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences de gestion(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en sciences de gestion, préparé 
et délivré au siège de l’Université de Lille - France - le 
24 janvier 2020,

االقتصادية،) العلوم  في  املتخصص  املاستر  بدبلوم  مشفوعة 

كلية) من  املسلم  (marketing et action commerciale (: تخصص)

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بس0ات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي القعدة)1441 (9)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادري2 اعويشة.

 إلحنابممارس0ا لهندس0ا ملعماري0

في صادر  (2121.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
 4605 يرخص تحت عدد) ()2020 يوليو) (22)  1441 فاتح ذي الحجة)
للسيد يون2 حرد الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)
الدرا�سي املوسم  أثناء) ببلجيكا  للوفان  الكاثوليكية  الجامعة   من 
الهندسة) ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  (،2016-2017
بمدينة) مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالق0اع  املعمارية 

الرباط.

*
*  *

في صادر  (2122.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
 4604 يرخص تحت عدد) ()2020 يوليو) (22)  1441 فاتح ذي الحجة)
لدبلوم مهندس معماري مسلم من) الحاملة  للسيدة حميدة معقور 
(،1999 يناير) (14 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالق0اع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة جرسيف.

*
*  *

في صادر  (2123.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
28)من ذي القعدة)1441 (20)يوليو)2020()يرخص تحت عدد)4603 
للسيد فيصل حايبر الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)
أوكرانيا) (- من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)
ويزاول) معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  (،2018 يونيو) (30 بتاريخ)
الهندسة املعمارية بالق0اع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة س0ات.

*
*  *

في صادر  (2124.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
28)من ذي القعدة)1441 (20)يوليو)2020()يرخص تحت عدد)4602 
من) مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  لبحر  سكينة  للسيدة 
للرباط) الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول) (،2019 ديسمبر) (24 بتاريخ)
الهندسة املعمارية بالق0اع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة طنجة.

*
*  *

في صادر  (2125.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
4606 عدد) تحت  يرخص  ()2020 يوليو) (23)  1441 الحجة) ذي  (2 
للسيدة خولة كدام الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة)
أوكرانيا) (- من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)
وتزاول) معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  (،2018 يونيو) (30 بتاريخ)
الهندسة املعمارية بالق0اع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة مراكش.
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قر رارقما107.20ام.داصادرافيا36امناحيا وذ 0ا3003ا)6اغأ 20ا2)2))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،)

بعد اطالعها على)»مقترح يق�سي بتغيير وتتميم النظام الداخلي«،)
املسجل) املستشارين  رئي2 مجل2  السيد  كتاب  رفقة  إليها  املحال 
2020،)للبت في م0ابقته للدستور،)عمال) 24)يوليو) بأمانتها العامة في)
منه، الثانية() )الفقرة  و132) األولى() )الفقرة  (69 الفصلين)  بأحكام 
باملحكمة) املتعلق  التنظيمي  القانون  من  األولى() )الفقرة  (22 واملادة)

الدستورية)؛)

وبعد تسجيل عدم توصل هذه املحكمة بأية مالحظات كتابية،)في)
إطار املادة)25)من القانون التنظيمي املتعلق بها)؛)

وبعد االطالع على باقي الوثائق املدرجة في امللف)؛

وبناء)على الدستور،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.11.91 
بتاريخ)27)من شعبان)1432 (29)يوليو)2011()؛

باملحكمة) املتعلق  (066.13 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)
بتاريخ (1.14.139  الدستورية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

16)من شوال)1435(13)أأس20)2014()؛

93/19 األرقــــام) ذات  الدستورية  املحكمة  قــــرارات  على   وبناء)
 (9)يوليو)2019(،)و)96/19 (2)سبتمبر)2019()و102/20 (2)مارس)2020(،
في شأن البت في م0ابقة النظام الداخلي ملجل2 املستشارين للدستور)؛)

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون)؛

يبين من االطالع على التعديالت املدخلة على النظام) حيث إنه،)
الجلسة محضر  وعلى  الدستورية،) املحكمة  إلى  املحالة   الداخلي،)
رقم)304)املتعلق بمداوالت مجل2 املستشارين بتاريخ)23)يوليو)2020،)
املدرج في امللف،)أن التعديالت املذكورة،)كما وافق عليها هذا املجل2)
في جلسته العامة املنعقدة في التاريخ املشار إليه،)ُجمعت في ست مواد،)

همت):

النظام  من   51 و  األولى  للمادتين  تعديالت  تضمنت  أولى  مادة   -
الداخلي، وردت في شكل تعديالت على الصيغة األصلية للمادتين 

املذكورتين، دون تضمين نصهما الكامل،

ب   يتعلق  عشر  حادي  باب  استحداث  تضمنت  ثانية  ومادة   -
21 مادة  يتألف من  العادية«،  باألحوال أير  الخاصة  »املساطر 

)املواد من 149-1 إلى 21-149(،

ومادة ثالثة تضمنت استحداث باب ثاني عشر يتعلق ب »ت0بيق  (-

تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق   26.16 رقم  التنظيمي  القانون 

التعليم  مجال  في  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية  الرسمي  ال0ابع 

 وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية«، يتألف من 11 مادة

)املواد من 149-22 إلى 32-149(،

ألحكام  متمم  خام2  »فرع  استحداث  تضمنت  رابعة  ومادة   -

الباب الخام2 من الجزء الرابع من النظام الداخلي«، يتعلق ب 

 »قانون املالية املعدل«، يتألف من سبعة مواد )املواد من 1-250

إلى 7-250(،

- ومادة خامسة تضمنت استحداث »فرع سادس متمم ألحكام 

يتعلق  الداخلي«  النظام  من  الرابع  الجزء  من  الخام2  الباب 

باملالية بإحداث حسابات خصوصية  املكلفة  اللجنة  ب »إخبار 

للخزينة خالل السنة املالية«، يتألف من خمسة مواد )املواد من 

250-8 إلى 12-250(،

- ومادة سادسة تستبدل عبارة »الكاتب العام للمجل2« ب »األمين 

العام للمجل2« في جميع مواد النظام الداخلي ؛

استحداث ترتب عما أدخله املجل2 من تعديالت،) إنه،)  وحيث 

وتعديل مادتين من النظام) مجمعة في ست مواد،) مادة جديدة،) (45

املحكمة) صرحت  التي  املقتضيات  على  واإلبقاء) الساري،) الداخلي 

الدستورية بم0ابقتها للدستور،)بموجب قراراتها املشار إليها أعاله)؛)

)وحيث إنه،)من جهة،)تجب اإلشارة إلى أحكام الفقرة الثانية من)

الفصل)69)من الدستور التي تنص على أنه)»يتعين على املجلسين،)في)

ضمانا) تناسقهما وتكاملهما،) مراعاة  الداخليين،) لنظاميهما  وضعهما 

لنجاعة العمل البرملاني«)؛)

لئن كان ملجل2 املستشارين حرية إدخال أي تعديل) وحيث إنه،)

على نظامه الداخلي،)وتقدير الظروف التي تستلزمه،)تبعا الستقالليته)

في تدبير شؤونه الداخلية،)ومراعاة لخصوصية تكوينه،)فإن ما يت0لبه)

يبقى قيدا يتعين على كل مجل2 من) الدستور من تناسق وتكامل،)

مجل�سي البرملان مراعاته،)سواء)عند وضع نظامه الداخلي أو بمناسبة)

تعديله،)ال سيما فيما يهم إعمال األحكام الدستورية املتعلقة بممارسة)

)الفقرة األولى من) املجلسين لحقهم الشخ�سي في التصويت) أعضاء)

واجباتهم في املشاركة الفعلية في) وبأداء) من الدستور(،) (60 الفصل)

أعمال اللجان والجلسات العامة))البند الثاني من الفقرة األخيرة من)

الفصل)69)من الدستور()مما أوكل الدستور تنظيمه وتحديد كيفياته)

إلى النظام الداخلي)؛)

 ملحكم0ا لدستوري0
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إلى املحكمة الدستورية أمر) يعود  من جهة أخرى،) إنه،) وحيث 

التثبت والتحقق من مدى احترام مراعاة مت0لبات التناسق والتكامل،)

في) للبت  إليها  البرملان  ملجل�سي  الداخلية  األنظمة  إحالة  بمناسبة 

دستوريتها)؛

رسالة) في  إليه  املستند  الدستور،) من  (69 الفصل) إن  وحيث 

اإلحالة،)يلزم،)كال من مجل�سي البرملان بوضع نظامه الداخلي وإقراره)

بالتصويت)؛

ورد في العديد من أحكام) »النظام الداخلي«) وحيث إن مص0لح)

للنظام املذكور،) بصيغة املفرد املفيد للوحدة العضوية  الدستور،)

 السيما في األحكام التي تم التنصيص عليها في الفصول،)10)و)61)و)68

و)69)من الدستور)؛

ملجل2) الداخلي  النظام  مشموالت  حدد  الدستور،) إن  وحيث 

في) الواردة  تلك  منها  سيما  ال  أحكامه  من  العديد  في  املستشارين 

الفصول املشار إليها،)وهو تحديد أتى على سبيل املثال ال الحصر،)مما)

تنظيم أي اختصاص موكول ملجل�سي) مبدئيا،) يتيح للنظام الداخلي،)

البرملان)؛)

وحيث إنه،)يستفاد مما أسند الدستور تنظيمه إلى النظام الداخلي،)

بموجب الفصول السالفة الذكر،)بصفة خاصة،)أن تحقيق الغايات)

الدستورية املناطة بامليادين املوكل تحديدها إلى النظام املذكور،)سواء)

التشريعية أو الرقابية أو التقييمية منها،)يتوقف على احترام الوحدة)

العضوية للنظام الداخلي،)املتكامل في مواده واملترابط في مقتضياته،)

والتقيد بها،)سواء)بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله أو إقراره)

م0ابقته) في  للبت  الدستورية  املحكمة  إلى  إحالته  أو  بالتصويت 

للدستور)؛)

»بتغيير وتتميم النظام الداخلي«، القا�سي) »املقترح«)  وحيث إن)

بما أدخله من مواد مستحدثة،)وما أيره من مقتضيات،)وما ترتب عنه)

من إبقاء)ملقتضيات النظام الداخلي الساري،)يندرج في حكم النظام)

الداخلي املعدل،)الذي تخضع مناقشته والتصويت عليه،)ملقتضيات)

الجزء)العاشر من النظام الداخلي للمجل2)؛)

جرى) وحيث إن مس0رة إقرار تعديالت على نظام داخلي سار،)

التصريح بم0ابقته للدستور،)يتعين أن تجري وفق مقتضيات النظام)

الداخلي املشار إليها،)وال تحول دون احتفاظ مجل2 املستشارين بعدد)

من مقتضيات النظام الداخلي الساري التي أقرت املحكمة الدستورية)

بم0ابقتها للدستور)؛

كان يجب إحالة التعديالت الواردة في هذه الحالة،)  وحيث إنه،)

على النحو) بعد املصادقة على النص برمته،) (، على النظام الداخلي)

إلى) العاشر من النظام الداخلي املذكور،) املحدد في مقتضيات الجزء)

احتراما) املحكمة الدستورية،)مضمنة في النص الكامل لهذا النظام،)

للوحدة العضوية للنظام الداخلي املستخلصة من أحكام الدستور)

املشار إليها)؛)

وحيث إنه،)لئن كان مجل2 املستشارين قد تقيد في وضع تعديالت)

فإن إحالته،) العاشر املشار إليه،) النظام الداخلي بمقتضيات الجزء)

مواد) شكل  في  الدستورية،) املحكمة  إلى  املعدل  الداخلي  للنظام 

مستحدثة متممة للنظام الداخلي الساري،)وتعديالت على مواد أخرى)

منه،)دون تضمينه النص الكامل لكافة مواده،)لم تحترم فيها الوحدة)

العضوية للنظام الداخلي املستخلصة من أحكام الدستور السالفة)

الذكر،)ولم تراع في وضعه أحكام الفصل)69)من الدستور)؛)

وحيث إنه،)بناء)على ما سبق بيانه،)يتعذر على املحكمة الدستورية،)

أن تبت على الحال في موضوع النظام الداخلي املعروض،

لهذه األسباب):

أوال)-)تصرح بأن)»مقترح يق�سي بتغيير وتتميم النظام الداخلي«،)

املعروض على أنظار املحكمة الدستورية،)يتعذر البت،)على الحال،)في)

م0ابقته للدستور)؛)

ثانيا)-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئي2 مجل2)

املستشارين،)وبنشره في الجريدة الرسمية.

الخمي2) يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

16)من ذي الحجة)1441  (6)أأس20)2020(.

اإلمضاءات)):

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.)))))الحسن بوقن0ار.)))))أحمد السالمي اإلدري�سي.)))))محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.))))))))))))محمد األنصاري.)))))))))))))))ندير املومني.

ل0يفة الخال.)))))))))))الحسين اعبو�سي.)))))))))))))محمد علمي.)))))))))))خالد برجاوي.
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نصوصاعام0

قــــــــر رالوزيرا القتصادال ملالي0الإصالحا إلد رةارقم)1000.20)صادرافي)

5))منارجــــب)3003 )2))مــــــــــارس)2)2)()بتغييرالتتـــميما لقــــر ر)

رقم)977.13) لصادرافي)7)جمادىا ألللى)3030 )39)مارس)233)) 

في) عليهاا أيرا ملنصوصا قائم0ا لشهاد تا لوطني0ا بتحديدا

مناطرفا و امعات) ل مل لم0ا  ألنظم0ا ألساسي0ا وخاص0ا

لمؤس اتا لتعليمال لتكوينا ألخرىا لتابع0اللق0اعا لعام،)

 مل0لوب0الولوجامختلفادرجاتا لوظيف0ا لعمومي0.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الحكومة) رئي2  لدى  املنتدب  الوزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

الصادر) (977.13 العمومية وتحديث اإلدارة رقم) بالوظيفة  املكلف 

2013()بتحديد قائمة الشهادات) 1434(19)مارس) 7)جمادى األولى) في)

الوطنية أير املنصوص عليها في األنظمة األساسية الخاصة واملسلمة)

من طرف الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين األخرى التابعة)

امل0لوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية،) للق0اع العام،)

كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

قائمة الشهادات املحددة في املادة) تغير وتتمم،)على النحو التالي،)

1434 األولى) جمادى  (7 في) الصادر  (977.13 رقم) القرار  من   األولى 

(19)مارس)2013()املشار إليه أعاله):

»املادة األولى.-)تحدد.......................................................كما يلي):

..........................................................................................................»

»)	)درج0امتصرفامنا لدرج0ا لثاني0):

..........................................................................................................»

» - شھادة الدراسات العليا في ................................ للتھیئة والتعمير؛

» - دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير املسلم بعد 10 فصول 
»من الدراسة ؛

» - إجازة  )Brevet( ربان ........................... مدیریة املالحة التجاریة ؛

..........................................................................................................»

»	)درج0اقائدامربياممتاز:

..........................................................................................................»

»- دبلوم مترجم تحریري ........................................ للترجمة ب0نجة ؛

» - دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير املسلم بعد 10 فصول 

»من الدراسة ؛

» - شھادة ماجستير علوم في مالیة املقاوالت ........................ بإفران ؛

..........................................................................................................»

»	)درج0اقائداس ناممتاز:

»)-).....................................................................................................؛

»)-)دبلوم مجموعة املعھد العالي).............................)بدرجة ماستر؛

» - دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير املسلم بعد 10 فصول 

»من الدراسة ؛

»)-)شھادة إعالمي).....................................................)علوم اإلعالم)؛

..........................................................................................................»

»)	)درج0امتصرفامنا لدرج0ا لثالث0):

..........................................................................................................»

»)	)درج0اقائدامربي):

..........................................................................................................»

»)	)درج0امفتشا ملالي0):

..........................................................................................................»

» -  دبلوم الدراسات العلیا ...................................................... املعھد 

»العالي لإلعالم واالتصال ؛

» - دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير املسلم بعد 10 فصول 

»من الدراسة ؛

»-)دبلوم ال0ور)..................................................)وإدارة املقاوالت)؛

..........................................................................................................»

نظاماموظفيا إلد ر تا لعام0
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»)	)درج0اتقنيامنا لدرج0ا لثالث0):

......................................................................................................... »

»)	)درج0اضابطامربياممتاز:

......................................................................................................... »

»)	)درج0اضابطامربي):

..........................................................................................................»

»)	)درج0اتقنيامنا لدرج0ا لر بع0):

..........................................................................................................»

»)	)درج0امحرراقضائيامنا لدرج0ا لثالث0):

..........................................................................................................»

»)	)درج0اغستاحا لتعليما لثانويا لتأهيليامنا لدرج0ا ألللى):

..........................................................................................................»

» - شھادة املاستر في العلوم .............................................. و التقنیات؛

» - دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير املسلم بعد 10 فصول 

» من الدراسة ؛

» - دبلوم الدراسات العلیا في ................................................ الوطني 

»للتھیئة و التعمير.

»	)درج0اممونامنا لدرج0ا ألللى):

»)-)شھادة التأھیل)........................................)دار الحدیث الحسنیة)؛

» - دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير املسلم بعد 10 فصول 

»من الدراسة.

»)	درج0اغستاحا لتعليما البتد ئي):

......................................................................................................... »

»)	)درج0اغستاحا لتعليما لثانويا إلعد ديامنا لدرج0ا لثاني0):

..........................................................................................................»

»)	)درج0املحقا القتصادال إلد رةامنا لدرج0ا لثاني0):

..........................................................................................................»

»)	)درج0املحقاتربويامنا لدرج0ا لثاني0):

.........................................................................................................»

»)	)درج0امنتدباقضائيامنا لدرج0ا لثاني0):

»)-)....................................................................................................)؛

»-)دبلوم ال0ور)..................................................)وإدارة املقاوالت)؛

» - دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير املسلم بعد 10 فصول 

»من الدراسة ؛

» - دبلوم الدراسات العليا املتخصصة ......................... دار الحدیث 

»الحسنیة ؛

.........................................................................................................»

» - دبلوم مترجم تحريري ....................................... للترجمة ب0نجة ؛

» - شهادة املاستر املتخصص في األمن السيبراني املسلمة من املعهد 

»الوطني للبريد واملواصالت ؛

» - شهادة املاستر تخصص ديداكتيك املواد االجتماعية والتواصل 

»املسلمة من كلية علوم التربية ؛

العالي لإلعالم  املعهد  املسلمة من  املتخصص  املاستر  - شهادة   «

»واالتصال ؛

» - شهادة املاستر املسلمة من املعهد العالي لإلعالم واالتصال ؛

والصحافة  والتواصل  الترجمة  في  املتخصص  املاستر  - شهادة   «

»املسلمة من مدرسة امللك فهد العليا للترجمة ؛

» - دبلوم مترجم فوري املسلم  من مدرسة امللك فهد العليا للترجمة ؛

» - شهادة املاستر  املتخصص املسلمة من مدرسة علوم املعلومات ؛

» -شهادة املاستر املسلمة من مدرسة علوم املعلومات.

»)	)درج0امنتدباقضائيامنا لدرج0ا لثالث0):

......................................................................................................... »

»)-)اإلجازة العلیا)....................................)طرف جامعة القرویين؛

»- شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية -مسلك الدراسات الفقهية 

»والقانونية- املسلمة من جامعة القرويين ؛

» - شهادة اإلجازة املهنية مسلك تقنيات املحاسبة واملالية املسلمة 

»من املدارس الوطنية للتجارة والتسيير؛

كلية  من  املسلمة  والتقنيات،  العلوم  في   »maîtrise« - شهادة   «

»العلوم والتقنيات ؛
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» - شهادة اإلجازة املهنية مسلك تكنولوجيا التربية واالبتكار التربوي 

»املسلمة من كلية علوم التربية ؛

» - شهادة اإلجازة العليا في اللغة العربية )الليسان2( املسلمة من 

»جامعة القرويين كلية اللغة العربية ؛

» - شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية املسلمة من املعهد العالي 

»لإلعالم واالتصال ؛

» - شهادة اإلجازة املهنية املسلمة من املعهد العالي لإلعالم واالتصال؛

» - دبلوم السلك العادي في اإلعالم واالتصال املسلم من املعهد 

»العالي لإلعالم واالتصال.

»)	)درج0امحرراقضائيامنا لدرج0ا لر بع0):

..........................................................................................................»

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.)أير أن)

مفعوله يسري،)بالنسبة للمعنيين باألمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ)

من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات) ابتداء) النشر املذكور،)

الواردة في هذا القرار.

وحرر بالرباط في)25)من رجب)1441 (20)مارس)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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