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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

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
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فهرست

نصوصيعامة

بلص ديبلبح7ي.ي-يمنعيمؤقتيلص ديبمل7لينيبألزلقيوبألب ض 
بامل اهيبلبح7يةيبملغ7ا ة.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 2707.20 
صادر في 23 من ربيع األول 1442 )9 نوفمبر 2020( يتعلق باملنع املؤقت 

لصيد سمك املرلين األزرق (Makaira nigricans( وسمك املرلين األبيض 

Tetrapturus spp)7379( باملياه البحرية املغربية................................................ 

بملصامقةيعلىيموبصفاتيق اس ةيمغ7ا ة.

من  18 في  صادر   2713.20 رقم  للتقييس  املغربي  املعهد  ملدير   مقرر 
ربيع األول 1442 )4 نوفمبر 2020( القا�ضي باملصادقة على مواصفات 

 ....................................................................................... 7379قياسية مغربية.

نصوصي اصة

إنشاءيوبستغالليمزبلعيلت3ب ةيبألح اءيبلبح7ية.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في صادر   2371.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد   ووزير 

 «DAKHLA بالترخيص لشركة   )2020 )22 سبتمبر   1442 4 صفر  

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   FRUITS DE MER SNC»
من  مستخرج  وبنشر   «Dakhla Fruits de Mer» تسمى  البحرية 

7380االتفاقية املتعلقة بها............................................................................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   2373.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 »TAFTAST SNC« 4 صفر 1442 )22 سبتمبر 2020( بالترخيص لشركة

بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »Taftast« وبنشر 

7382مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها......................................................... 
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   2374.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 «DAK SEA لشركة  بالترخيص   )2020 سبتمبر   22(  1442 4 صفر 

«FOOD SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 
 .............. Dak Sea Food»7384« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   2377.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 «AM DRIGA 4 صفر 1442 )22 سبتمبر 2020( بالترخيص لشركة

«HUITER SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 
 ......... Am Driga Huiter»7386« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في  صادر   2378.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
«MER DAK SNC» 4 صفر 1442 )22 سبتمبر 2020( بالترخيص لشركة 
 »Mer Dak« بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى

7388وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.............................................. 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   2380.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 «CHAMA لشركة  بالترخيص   )2020 سبتمبر   22(  1442 صفر   4

«FISH sarl AU بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 
 .................. Chama Fish»7390« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   2381.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 «ZUITRE لشركة  بالترخيص   )2020 سبتمبر   22(  1442 صفر   4

«LKHALIJ sarl بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 
Zuître Lkhalij»7392« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها................ 

وامليـــاه القرويــــة  والتنميـــة  البحـــري  والصيـــد  الفالحـــة  لوزيـــر  مشترك   قـــرار 
2382.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير   والغابات 
لشركـــة بالترخيص   )2020 سبتمبر   22(  1442 صفـــر   4 في   صــــادر 
«BEST AQUA sarl« بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية 

 .......... 7394تسمى »Best Aqua« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   2385.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 «HUITRE ROUG 4 صفر 1442 )22 سبتمبر 2020( بالترخيص لشركة

 «DAKHLA SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
Huître Roug Dakhla «7396« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها... 

بعتداميلتيويقيبلبذوليوبألغ7بس.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 أكتوبر   8(  1442 صفر  من   20 في  صادر   2458.20  رقـم 
7398باعتماد شركة »PHYTO SIDID« لتسويق البذور النموذجية للخضر. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 أكتوبر   8(  1442 صفر  من   20 في  صادر   2459.20  رقـم 
األغراس لتسويق   »OASIS BIOTECHNOLOGIE« شركة   باعتماد 
7398املعتمدة لنخيل التمر.............................................................................. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 أكتوبر   8(  1442 صفر  من   20 في  صادر   2460.20  رقـم 
باعتماد شركة »LAEDAGRI« لتسويق البذور املعتمدة للذرة والقطاني 

7399الغذائية والقطاني العلفية والبذور النموذجية للخضر........................ 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 2461.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 
شركة » AGRIVAL « لتسويق البذور املعتمدة للحبوب الخريفية والذرة 
والشمندر  الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني 

 ...................................... 7400الصناعي والعلفي والبذور النموذجية للخضر.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 أكتوبر   8(  1442 صفر  من   20 في  صادر   2462.20  رقـم 
باعتماد شركة »RIJK ZWAAN MAROC« لتسويق البذور النموذجية 

7401للخضر..................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 2463.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 
شركة »CAPITAL GENETIC MAROC« لتسويق البذور النموذجية 

7401للخضر..................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 2464.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020(  باعتماد 
شركة »PEPINIERE EL AZZOUZIA EL HAOUZ« لتسويق األغراس 
املعتمدة للزيتون والكروم والتين والتين الشوكي والرمان والتفاحيات 
والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية 

7402لألركان...................................................................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2465.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020(  باعتماد 
شركة » PEPINIERE BNI MTIR « لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون 

 ............. 7403والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 2466.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020(  باعتماد 
للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق   »MAGHREB PESTICIDE« شركة 
للخضر  النموذجية  والبذور  العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني 

 ................................................................ 7404واألغراس املعتمدة للبطاطس.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2467.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 

 ................. 7405شركة »BOUYNSAN« لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2468.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 
املعتمدة  البذور  لتسويق   »SEMENTES VIVAS MAROC« شركة 

 ........ 7406للقطاني الغذائية والقطاني العلفية والبذور النموذجية للخضر.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2469.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 

 .............. 7407شركة »HORTIPROD« لتسويق البذور النموذجية للخضر.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2470.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 

 ................. 7407شركة »AGREMBAL« لتسويق البذور النموذجية للخضر.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 أكتوبر   8(  1442 صفر  من   20 في  صادر   2471.20  رقـم 
 «WORLD(POTATO(SEEDS(IMPORT & EXPORT» باعتماد شركة

7408لتسويق األغراس املعتمدة للبطاطس..................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2472.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 
والتين  للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق   »DOUNA« مشتل 

7409والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة..............
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والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 أكتوبر   8(  1442 صفر  من   20 في  صادر   2473.20  رقـم 
املعتمدة األغراس  لتسويق   »ISSIL  PEPINIERE« شركة   باعتماد 
7410للزيتون..................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 2474.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 
للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق   »PEPINIERE BOUHRI« شركة 
والكروم والتين والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات 

7410النواة........................................................................................................ 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 2475.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 
الخريفية  للحبوب  املعتمدة  البذور  لتسويق   »APHYSEM« شركة 
الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني  والذرة 
واألغراس  للخضر  النموذجية  والبذور  والعلفي  الصناعي  والشمندر 

 ................................................................................ 7411املعتمدة للبطاطس.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 2476.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 
والبذور  للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق   »TOP SEEDS« شركة 

7412النموذجية للخضر.................................................................................. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 أكتوبر   8(  1442 صفر  من   20 في  صادر   2477.20  رقـم 
 . 7413باعتماد شركة »VILMORIN ATLAS« لتسويق البذور النموذجية للخضر.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 أكتوبر   8(  1442 صفر  من   20 في  صادر   2478.20  رقـم 
باعتماد شركة » HORTI BIO « لتسويق األغراس املعتمدة للكروم 

 ............. 7414والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 2479.20 الصادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 
شركة » RIF INAS « لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والكروم والتين 
املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات  العطر  وورد  الشوكي  والتين 

 .............................................................................. 7415للورديات ذات النواة.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 أكتوبر   8(  1442 صفر  من   20 في  صادر   2480.20  رقـم 
 «ENTREPRISE( DE( TRAVAUX( FAHCHOUCH» شركة  باعتماد 
الشوكي  والتين  والتين  والكروم  للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق 

 ............. 7416والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 2481.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 
شركة » PEPINIERE AL KARAM « لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون 

 .. 7417والتين والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 2482.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( باعتماد 
للزيتون  املعتمدة  لتسويق األغراس   »  SUDESPACE VERT  « شركة 

 ...................... 7418والتين والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

بملعامالتيبينيبلشهامبت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2641.20 
صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7419بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2642.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7419بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2643.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7420بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2644.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7420بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2645.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7421بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2646.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7421بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2647.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7422بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2648.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7422بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2649.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7423بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2650.20 

صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 7423بين الشهادات.

عدالةيبملحددية.ي-يبلتخلييعنيملك ةيقطعيألض ة.

في  صادر   2692.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  مقرر 

16 من ربيع األول 1442 )2 نوفمبر 2020( بالتخلي عن ملكية القطع 

األرضية الالزمة ملشروع املدينة الجديدة لزناتة بجماعة عين حرودة 

7424بعمالة املحمدية...................................................................................... 

إقل ميتالومبنت.ي-يبلتخلييعنيملك ةيقطعةيألض ة.

في  صادر   2693.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  مقرر 

16 من ربيع األول 1442 )2 نوفمبر 2020( بالتخلي عن ملكية القطعة 

7434األرضية الالزمة إلحداث ثانوية عبد الـله الشفشاوني بإقليم تارودانت....
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نصوصي اصة

وزبلةيبلدب ل ة.

قرار لوزير الداخلية رقم 2270.20 صـــادر فـــــي 7 محرم 1442 )27 أغسطس 2020( 

املتساوية  اإلدارية  اللجان  في  املوظفين  لتمثيل  اإلدارة  بتعيين ممثلي 

7435األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الداخلية....................................... 

وزبلةيبلثقافةيوبلشبابيوبل7ياضة.

فـــــي  صـــادر   2579.20 رقم  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020( بتعيين ممثلي اإلدارة لتمثيل 
املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املركزية املختصة إزاء 

7435موظفي وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الشباب والرياضة -. 

وزبلةيبلصحة.

قرار لوزير الصحة رقــــم 2580.20 صادر في 2 ربيع األول 1442 )19 أكتوبر 2020( 
بتغيير قرار وزير الصحة رقم 4291.15 بتاريخ 18 من ربيع األول 1437 
(30 دسسمبر 2015( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية 

 ........................ 7436املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الصحة.
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ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات)

لقم)2707.20)صامليفي))))منيلا عيبألول))177 )9)نوفد 3)3)3)) 

 )Makaira بألزلق) بمل7ليني سدكي لص دي بملؤقتي باملنعي يتعلقي

بامل اه) ()Tetrapturus spp) (nigricans)وسدكيبمل7لينيبألب ض)

بلبح7يةيبملغ7ا ة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في

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

البحري،)كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)6)منه)؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

وسمك) ()Makaira nigricans( األزرق) املرلين  يمنع صيد سمك 

ملدة املغربية  البحرية  باملياه  ()Tetrapturus spp) األبيض)  املرلين 

خمس))5()سنوات ابتداء)من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

استثناء)من مقتضيات املادة األولى أعاله،)يمكن،)خالل فترة املنع)

املشار إليها أعاله،)الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد 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 القطع املرخص بأخذها كعينات.)سشار إلى مرجع)

الوطني) املعهد  منها  سستفيد  التي  الصيد  رخصة  في  الترخيص  هذا 

للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1442 (9)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

من (18 2713.20)صامليفي)  مق7ليملدي7يبملعهديبملغ7بييللتق يسيلقم)

بلقا�ضييباملصامقةيعلى) ()(3(3 نوفد 3) (7(  177( لا عيبألول)

موبصفاتيق اس ةيمغ7ا ة.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

بناء)على القانون رقم)12.06)املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة)

بتاريخ) (1.10.15 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

26)من صفر)1431 (11)فبراير)2010()وال سيما املواد)11)و)15)و)32 

منه)؛

بتاريخ (10  وعلى قرار مجلس إدارة املعهد املغربي للتقييس رقم)

بتفويض سلطة) املتعلق  (،)2013 دسسمبر) (23)  1435 من صفر) (19

اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة)

باملطابقة لهذه املواصفات إلى مدير معهد التقييس،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املواصفات) عليها  مصادق  مغربية  قياسية  مواصفات  تعتبر 

القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر.(1(

املادة الثانية

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن)

تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ربيع األول)1442 (4)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عبد الرحيم  الطيبي.

(1( يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6940 بتاريخ 17 ربيع 

ارخر 1442 )3 دسسمبر 2020(.

نصوصيعامة
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ق7بليمشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اه)
وبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقم)2371.20 
صامليفي)7)صف7)))177 ))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة)
وبستغالل) بإنشاء) (»DAKHLA FRUITS DE MER SNC»
 «Dakhla Fruits de تيدى) بلبح7يةي بألح اء) لت3ب ةي مزلعةي

«Mer)وانش7يميتخ7جيمنيبالتفاق ةيبملتعلقةيبها.

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

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

وعلى املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في13)من ذي الحجة))1429 
بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص) ()2008 دسسمبر) (12)

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

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

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

امتياز مزرعة تربية األحياء)البحرية كما تم تغييره وتتميمه)؛

البحرية) و استغالل مزرعة لتربية األحياء) واعتبارا التفاقية إنشاء)
رقم)DOE/068/2019)املوقعة بتاريخ)2)صفر)1441))فاتح أكتوبر)2019()
بين شركة)»DAKHLA FRUITS DE MER SNC«)ووزير الفالحة والصيد)
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل وزير)

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

املسجلة) (»DAKHLA FRUITS DE MER SNC« يرخص لشركة)
وفق) تقوم  أن  (،14231 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري  السجل  في 
الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء)و استغالل مزرعة لتربية األحياء)
1441 صفر) (2 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/068 رقم) البحرية 

بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد) ()2019 )فاتح أكتوبر)
البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات،)بإنشاء)واستغالل مزرعة)
لتربية األحياء)البحرية تسمى)»)Dakhla Fruits de Mer)«)ألجل تربية)

األصناف البحرية ارتية):

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

.«Crassostrea gigas(«(املحار املقعر(-

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،)
بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس 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
شــركــــة تمسكــــه  الـــذي  أعـــاله،) إليه  املشـــار  ()1973 نـــوفمبر) (23) 
« DAKHLA FRUITS DE MER SNC)«)جردا،)حسب الترتيب الزمني،)
لعمليات دخول و خروج من الصنفين) حسب الصنف،) وتقسيما،)
املقعر واملحار  (»Perna perna« و) (»Mytilus galloprovincialis» 

« Crassostrea gigas)«)التي تتم تربيتها.)

املادة الرابعة

االتفـــاقيــــة مــــن  مستخــــرج  املشتـــرك  القــــرار  بهـــــذا   يلحــق 
رقــــم)DOE/068/2019)املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)صفر)1442 (22)سبتمبر)2020(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

نصوصي اصة

*
*  *
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ملحقيبالق7بليبملشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيويبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ة)
« DAKHLA FRUITS(وإصالحيبإلمبلةيلقم)2371.20)بلصامليفي)7)صف7))177))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة 
 «DE MER SNC)بإنشاء)وبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اء)بلبح7يةيتيدى)»Dakhla Fruits de Mer«)ويبنش7يميتخ7ج

منيبالتفاق ةيبملتعلقةيبها

«Dakhla Fruits de Mer«ميتخ7جيمنيبتفاق ةيإنشاءيوبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اءيبلبح7يةيتيدىي 
 لقميDOE/368/139)يبملوقعةيبتاليخي)يصف7ي1771ي)فاتحيأكتوا7ي319)(يبينيش7كةي»يDakhla Fruits de Merي«ي

ووزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

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

 شركة »DAKHLA FRUITS DE MER SNC« الكائن مقرها بحي الرحمة، ج ر املنازل، رقم 10، الداخلة.بسميبمليتف د.

 عشر)10( سنوات، قابلة للتجديد.مدةيبالتفاق ة.

مكانيإنشاءيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بملياحة.

بلحدوميبلخالج ةيملكانيبملزلعة.

منطقةيحداية.

بإلشالبتيفييبلبح7.

على مستوى خليج الداخلة إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود
 B155.0032'56°15 غربا''10.4104’32 °23 شماال''

B248.9401'56°15 غربا ''7.0894’32 °23شماال"

 B350.7408'56°15 غربا''4.2943’32 °23 شماال''

 B456.8043'56°15 غربا''7.6150’32 °23 شماال''

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

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

نشاطيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بلتقن ةيبمليتعدلة.

وسائليبالستغالل.

تربية األصناف البحرية التالية :

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

.» Crassostrea gigas « املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

بمل7بقبةيويبلتتبعيبلتقنييويبلعلدي.

بمل7بقبةيبلب ئ ة.

تدبي3يبلنفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص 

منها.

مبلغ قار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغيبألتاوةيبمليتحقة.

مبلغيمتغي3: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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ق7بليمشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اه)
وبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقم)2373.20 
صامليفي)7)صف7))177 ))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة)
لت3ب ةيبألح اء) وبستغالليمزلعةي بإنشاء) (»TAFTAST SNC»
بالتفاق ة) مني ميتخ7جي وانش7ي (»Taftast« تيدى) بلبح7يةي

بملتعلقةيبها.

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

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في
الصيد) بتنظيم  املتعلق  ()1973 نوفمبر) (23)  1393 شوال) من  (27
البحري،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين)28)و28-1)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في13)من ذي الحجة)1429 
بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص) ()2008 دسسمبر) (12)

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في
11)من جمادى ارخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق بطلب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره و تتميمه،)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)و استغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية)
 رقم)DOE/058/2019)املوقعة بتاريخ)2)صفر)1441))فاتح أكتوبر)2019(
 بين شركة)»TAFTAST SNC«)ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
االقتصاد) وزير  قبل  من  عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية 

واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

السجل) في  املسجلة  (»TAFTAST SNC« لشركة) يرخص 
الشروط) وفق  تقوم  أن  (،14225 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري 
األحياء) لتربية  مزرعة  استغالل  و  إنشاء) اتفاقية  في  املحددة 
1441 صفر) (2 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/058 رقم)  البحرية 
بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد) ()2019 )فاتح أكتوبر)

البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات،)بإنشاء)واستغالل مزرعة)

األصناف) تربية  ألجل  (» (Taftast (« تسمى) البحرية  األحياء) لتربية 

البحرية ارتية):

 «Mytilus galloprovincialis« : بوزروك/بلح البحر من الصنفين - 

و» Perna perna « ؛

.«Crassostrea gigas(«(املحار املقعر(-

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،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس 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

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

من) (27 في) الصادر  (1.73.255 رقم) قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

شوال)1393 (23)نوفمبر)1973()املشار إليه أعاله،)الذي تمسكه شركة)

حسب) وتقسيما،) حسب الترتيب الزمني،) جردا،) (»TAFTAST SNC»

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

املقعر واملحار  (»Perna perna« و) (»Mytilus galloprovincialis» 

« Crassostrea gigas)«)التي تتم تربيتها.)

املادة الرابعة

2019/DOE/058(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)4)صفر))1442 (22)سبتمبر)2020(.
وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحقيبالق7بليبملشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيويبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ة
« TAFTAST SNC»(وإصالحيبإلمبلةيلقم)2373.20)بلصامليفي)7)صف7))177))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة 

بإنشاء)وبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اء)بلبح7يةيتيدى)»Taftast«)ويبنش7يميتخ7جيمنيبالتفاق ةيبملتعلقةيبها

«TAFTAST«ميتخ7جيمنيبتفاق ةيإنشاءيوبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اءيبلبح7يةيتيدىي 
 لقميDOE/358/319)يبملوقعةيبتاليخي)يصف7ي1771ي)فاتحيأكتوا7ي319)(يبينيش7كةي»يTaftastي«ي

ووزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

)املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 (12)دسسمبر)2008((
 شركة  »TAFTAST SNC« الكائن مقرها بحي أم التون�ضي، رقم 45، الداخلة.بسميبمليتف د.

 عشر)10( سنوات، قابلة للتجديد.مدةيبالتفاق ة.

مكانيإنشاءيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بملياحة.

بلحدوميبلخالج ةيملكانيبملزلعة.

منطقةيحداية.

بإلشالبتيفييبلبح7.

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود
 B127.5496'56°15 غربا''33.3607’32 °23 شماال''

B221.4861'56°15 غربا ''30.0397’32 °23شماال"

 B323.2872'56°15 غربا''27.2447’32 °23 شماال''

 B429.3507'56°15 غربا''30.5657’32 °23 شماال''

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

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاطيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بلتقن ةيبمليتعدلة.

وسائليبالستغالل.

تربية األصناف البحرية التالية :

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

.» Crassostrea gigas « املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

بمل7بقبةيويبلتتبعيبلتقنييويبلعلدي.

بمل7بقبةيبلب ئ ة.

تدبي3يبلنفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص 

منها

مبلغيقال: عشرون )20( درهما في السنة.مبلغيبألتاوةيبمليتحقة.

مبلغيمتغي3: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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ق7بليمشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اه)
وبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقم)2374.20 
صامليفي)7)صف7))177 ))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة)
وبستغالليمزلعةيلت3ب ة) بإنشاء) (»DAK SEA FOOD SNC»
بألح اء)بلبح7يةيتيدى)»Dak Sea Food«)وانش7يميتخ7جيمن)

بالتفاق ةيبملتعلقةيبها.

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

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في
الصيد) بتنظيم  املتعلق  ()1973 نوفمبر) (23)  1393 شوال) من  (27
البحري،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين)28)و28-1)منه)؛

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في
11)من جمادى ارخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق بطلب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره و تتميمه،)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)و استغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية)
رقم)DOE/046/2019)املوقعة بتاريخ)3)صفر)1441 (2)أكتوبر)2019()
بين شركة)»DAK SEA FOOD SNC«)ووزير الفالحة والصيد البحري)
وزير) قبل  من  عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

املسجلة في السجل) (»DAK SEA FOOD SNC« يرخص لشركة)
الشروط) وفق  تقوم  أن  (،13983 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري 
األحياء) لتربية  مزرعة  استغالل  و  إنشاء) اتفاقية  في  املحددة 
1441 صفر) (3 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/046 رقم)  البحرية 
والصيد) الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين  ()2019 أكتوبر) (2)

البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات،)بإنشاء)واستغالل مزرعة)

لتربية األحياء)البحرية تسمى)»)Dak Sea Food)«)ألجل زراعة الطحالب)

« Gracilaria gracilis((«(و(»(Gelidium sesquipedale(«(:(من األصناف 

.« Saccharina latissima((«(و

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،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس 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

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

من) (27 في) الصادر  (1.73.255 رقم) قانون  بمثابة  الشريف   الظهير 

 شوال)1393 (23)نوفمبر)1973()املشار إليه أعاله،)الذي تمسكه شركة

«DAK SEA FOOD SNC«)جردا،)حسب الترتيب الزمني،)وتقسيما،)

األصناف) من  الطحالب  وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،) حسب 

 « Saccharina(و(»(Gracilaria gracilis(«(و(«Gelidium sesquipedale »

« latissima )التي تتم زراعتها.)

املادة الرابعة

2019/DOE/046(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)4)صفر))1442 (22)سبتمبر)2020(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحقيبالق7بليبملشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيويبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ة
«DAK SEA FOOD SNC»(وإصالحيبإلمبلةيلقم)2374.20)بلصامليفي)7)صف7))177))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة 

بإنشاء)وبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اء)بلبح7يةيتيدى)»Dak Sea Food«)ويبنش7يميتخ7جيمنيبالتفاق ةيبملتعلقةيبها

«Dak Sea Food«ميتخ7جيمنيبتفاق ةيإنشاءيوبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اءيبلبح7يةيتيدىي 
 لقميDOE/376/319)يبملوقعةيبتاليخي)يصف7ي1771ي))يأكتوا7ي319)(يبينيش7كةي»يDAK SEA FOOD SNCي«ي

ووزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

)املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 (12)دسسمبر)2008((
 شركة  »DAK SEA FOOD SNC« الكائن مقرها بحي املطار، زنقة واد الذهب، الداخلة.بسميبمليتف د.

 عشر)10( سنوات، قابلة للتجديد.مدةيبالتفاق ة.

مكانيإنشاءيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بملياحة.

بلحدوميبلخالج ةيملكانيبملزلعة.

منطقةيحداية.

بإلشالبتيفييبلبح7.

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب.

هكتاران )2( .

خط الطولخط العرضالحدود
 B145.3204'57°15 غربا''39.1697’38 °23 شماال''

B251.0386'57°15 غربا ''42.9810’38 °23شماال"

 B348.9701'57°15 غربا''45.6148’38 °23 شماال''

 B443.2518'57°15 غربا''41.8034’38 °23 شماال''

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

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

نشاطيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بلتقن ةيبمليتعدلة.

وسائليبالستغالل.

.» Saccharina latissima» و » Gracilaria gracilis« و » Gelidium sesquipedale « : زراعة الطحالب من األصناف

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

بمل7بقبةيويبلتتبعيبلتقنييويبلعلدي.

بمل7بقبةيبلب ئ ة.

تدبي3يبلنفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص 

منها.

مبلغيقال: عشرون )20( درهما في السنةمبلغيبألتاوةيبمليتحقة.

مبلغيمتغي3: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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ق7بليمشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اه)
وبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقم)2377.20 
صامليفي)7)صف7))177 ))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة)
مزلعة) وبستغاللي بإنشاء) (»AM DRIGA HUITER SNC»
وانش7) (»Am Driga Huiter« بلبح7يةيتيدى) لت3ب ةيبألح اء)

ميتخ7جيمنيبالتفاق ةيبملتعلقةيبها.

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

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في
الصيد) بتنظيم  املتعلق  ()1973 نوفمبر) (23)  1393 شوال) من  (27
البحري،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين)28)و28-1)منه)؛

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في
11)من جمادى ارخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق بطلب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره و تتميمه،)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)و استغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية)
رقم)DOE/069/2019)املوقعة بتاريخ)3)صفر)1441 (2)أكتوبر)2019()
الفالحة والصيد) ووزير  (»AM DRIGA HUITER SNC« بين شركة)
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

في) املسجلة  (»AM DRIGA HUITER SNC« لشركة) يرخص 
وفق) تقوم  أن  (،14199 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري  السجل 
الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء)و استغالل مزرعة لتربية األحياء)
1441 صفر) (3 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/069 رقم)  البحرية 
والصيد) الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين  ()2019 أكتوبر) (2)

البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات،)بإنشاء)واستغالل مزرعة)

تربية) ألجل  (»Am Driga Huiter« تسمى) البحرية  األحياء) لتربية 

األصناف البحرية ارتية):)

  »Mytilus galloprovincialis« : بوزروك/بلح البحر من الصنفين -

و » Perna perna « ؛

.» Crassostrea gigas « املحار املقعر-

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،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس 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

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

من) (27 في) الصادر  (1.73.255 رقم) قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

 شوال)1393 (23)نوفمبر)1973()املشار إليه أعاله،)الذي تمسكه شركة

«AM DRIGA HUITER SNC«)جردا،)حسب الترتيب الزمني،)وتقسيما،)

بلح البحر من) (/ لعمليات دخول وخروج بوزروك) حسب الصنف،)

الصنفين)« Mytilus galloprovincialis»))و)»)Perna perna)«)واملحار)

املقعر)« Crassostrea gigas »)التي تتم تربيتها.)

املادة الرابعة

2019/DOE/069(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)4)صفر))1442 (22)سبتمبر)2020(.
وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحقيبالق7بليبملشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيويبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ة
 «AM DRIGA HUITER SNC«(وإصالحيبإلمبلةيلقم)2377.20)بلصامليفي)7)صف7))177))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة

بإنشاء)وبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اء)بلبح7يةيتيدى)»Am Driga Huiter«)ويبنش7يميتخ7جيمنيبالتفاق ةيبملتعلقةيبها

ميتخ7جيمنيبتفاق ةيإنشاءيوبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اءيبلبح7يةيتيدىي»Am Driga Huiter«يلقميDOE/369/319)ي
 بملوقعةيبتاليخي)يصف7ي1771ي))يأكتوا7ي319)(يبينيش7كةي»يAM DRIGA HUITER SNCي«ي

ووزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

)املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 (12)دسسمبر)2008((
 شركة  »AM DRIGA HUITER SNC« الكائن مقرها بحي بير أنزران، رقم 46، الداخلة.بسميبمليتف د.

 عشر)10( سنوات، قابلة للتجديد.مدةيبالتفاق ة.

مكانيإنشاءيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بملياحة.

بلحدوميبلخالج ةيملكانيبملزلعة.

منطقةيحداية.

بإلشالبتيفييبلبح7.

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود
 B141.0482'56°15 غربا''12.3900’32 °23 شماال''

B234.9847'56°15 غربا "9.0690’32 °23 شماال"

 B336.7858'56°15 غربا"6.2736’32 °23 شماال''

 B442.8492'56°15 غربا"9.5946’32 °23 شماال''

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

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

نشاطيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بلتقن ةيبمليتعدلة.

وسائليبالستغالل.

تربية األصناف البحرية التالية :

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

.» Crassostrea gigas « املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

بمل7بقبةيويبلتتبعيبلتقنييويبلعلدي.

بمل7بقبةيبلب ئ ة.

تدبي3يبلنفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص 

منها.

مبلغيقال: عشرون )20( درهما في السنة.مبلغيبألتاوةيبمليتحقة.

مبلغيمتغي3: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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ق7بليمشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اه)
وبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقم)2378.20 
صامليفي)7)صف7))177 ))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة)
وبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اء) بإنشاء) (»MER DAK SNC»
وانش7يميتخ7جيمنيبالتفاق ة) (»Mer Dak« بلبح7يةيتيدى)

بملتعلقةيبها.

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

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في
الصيد) بتنظيم  املتعلق  ()1973 نوفمبر) (23)  1393 شوال) من  (27
البحري،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين)28)و28-1)منه)؛

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في
11)من جمادى ارخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق بطلب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره و تتميمه،)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  استغالل  و  إنشاء) التفاقية  واعتبارا 
1441 صفر) فاتح  بتاريخ  املوقعة  (2019/DOE/085 رقم)  البحرية 
الفالحة) ووزير  (»MER DAK SNC« بين شركة) سبتمبر2019() (30)
والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات واملصادق عليها)

من قبل وزير االقتصاد واملالية و إصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

التجاري) السجل  في  املسجلة  (»MER DAK SNC« لشركة) يرخص 
14319،)أن تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية) بالداخلة تحت رقم)
2019/DOE/085 البحرية رقم)  إنشاء)و استغالل مزرعة لتربية األحياء)
املوقعة بتاريخ فاتح صفر)1441 (30)سبتمبر2019()بين الشركة املذكورة)
والغابات، واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير 

 «Mer Dak» تسمى) البحرية  األحياء) لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء)

 « Gelidium sesquipedale » األصنـــاف) من  الطحــالب  زراعـــة  ألجـــل 

.« Saccharina latissima((«(و(»(Gracilaria gracilis(«(و

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،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس 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

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

في) الصادر  (1.73.255 رقم) قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  من 

الذي) أعاله،) إليه  املشار  ()1973 نوفمبر) (23)  1393 من شوال) (27

الزمني،) الترتيب  حسب  جردا،) (»MER DAK SNC« تمسكه شركة)

من) الطحالب  وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،) حسب  وتقسيما،)

« Gracilaria gracilis(«و («Gelidium sesquipedale»  األصنــــاف)

و)»)Saccharina latissima »)التي تتم زراعتها.)

املادة الرابعة

2019/DOE/085(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)4)صفر))1442 (22)سبتمبر)2020(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



89)7الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020( 

 ملحقيبالق7بليبملشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيويبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ة
«MER DAK SNC»(وإصالحيبإلمبلةيلقم)2378.20)بلصامليفي)7)صف7))177))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة 
بإنشاء)وبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اء)بلبح7يةيتيدى)»Mer Dak «)ويبنش7يميتخ7جيمنيبالتفاق ةيبملتعلقةيبها

«Mer Dak«ميتخ7جيمنيبتفاق ةيإنشاءيوبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اءيبلبح7يةيتيدىي 
 لقميDOE/385/319)يبملوقعةيبتاليخيفاتحيصف7ي1771ي)3)يسبتد 3ي319)(يبينيش7كة
»يMER DAK SNCي«يووزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

)املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 (12)دسسمبر)2008((
 شركة  »MER DAK SNC« الكائن مقرها بمجموعة 192، عمارة 08، رقم 01، الداخلة.بسميبمليتف د.

 عشر)10( سنوات، قابلة للتجديد.مدةيبالتفاق ة.

مكانيإنشاءيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بملياحة.

بلحدوميبلخالج ةيملكانيبملزلعة.

منطقةيحداية.

بإلشالبتيفييبلبح7.

على مستوى خليج الداخلة إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود
 B155.5710'57°15 غربا''39.9826’38 °23 شماال''

B21.2896'58°15 غربا "43.7939’38 °23 شماال"

 B359.2211'57°15 غربا"46.4280’38 °23 شماال''

 B453.5025'57°15 غربا"42.6167’38 °23 شماال''

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

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

نشاطيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بلتقن ةيبمليتعدلة.

وسائليبالستغالل.

 .» Saccharina latissima» و »Gracilaria gracilis« و » Gelidium sesquipedale « : زراعة الطحالب من األصناف

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

بمل7بقبةيويبلتتبعيبلتقنييوبلعلدي.

بمل7بقبةيبلب ئ ة.

تدبي3يبلنفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص 

منها.

مبلغيقال: عشرون )20( درهما في السنة.مبلغيبألتاوةيبمليتحقة.

مبلغيمتغي3: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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ق7بليمشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اه)
وبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقم)2380.20 
صامليفي)7)صف7))177 ))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة)
وبستغالليمزلعةيلت3ب ة) بإنشاء) (»CHAMA FISH sarl AU»
وانش7يميتخ7جيمن) (»Chama Fish« بلبح7يةيتيدى) بألح اء)

بالتفاق ةيبملتعلقةيبها.

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

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في
الصيد) بتنظيم  املتعلق  ()1973 نوفمبر) (23)  1393 شوال) من  (27
البحري،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين)28)و28-1)منه)؛

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في
11)من جمادى ارخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق بطلب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره و تتميمه،)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 
البحرية رقم)SMA/010/2019)املوقعة بتاريخ)17)من شعبان)1440 
ووزير (»CHAMA FISH sarl AU« شركة) بين  ()2019 أبريل) (23) 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق)

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

املسجلة في السجل) (» (CHAMA FISH sarl AU (« يرخص لشركة)
الشروط) وفق  تقوم  أن  (،4463 رقم) تحت  بطانطان  التجاري 
البحرية و استغالل مزرعة لتربية األحياء)  املحددة في اتفاقية إنشاء)

 1440 شعبان) من  (17 بتاريخ) املوقعة  (2019/SMA/010 رقم)
والصيد) الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين  (23)أبريل)2019()

البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات،)بإنشاء)واستغالل مزرعة)

لتربية األحياء)البحرية تسمى)»Chama Fish)«)ألجل تربية بوزروك/بلح)

«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،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس 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 تمسكه  الذي  أعاله،) إليه  املشار  ()1973 نوفمبر) (23) 

«CHAMA FISH sarl AU«)جردا،)حسب الترتيب الزمني،)و تقسيما،)

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

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

تتم تربيتهما.)

املادة الرابعة

2019/SMA/010(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)4)صفر))1442 (22)سبتمبر)2020(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحقيبالق7بليبملشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيويبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ة
«CHAMA FISH sarl AU»(وإصالحيبإلمبلةيلقم)2380.20)بلصامليفي)7)صف7))177))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة 

بإنشاء)وبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اء)بلبح7يةيتيدى)»Chama Fish«)ويبنش7يميتخ7جيمنيبالتفاق ةيبملتعلقةيبها

«Chama Fishميتخ7جيمنيبتفاق ةيإنشاءيوبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اءيبلبح7يةيتيدىي»ي 

 لقميSMA/313/319)يبملوقعةيبتاليخي17يمنيشعباني1773ي)))يأب7يلي319)) بينيش7كةي»CHAMA FISH sarl AU«ي
ووزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

)املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 (12)دسسمبر)2008((
 شركة  »CHAMA FISH sarl au« الكائن مقرها بزنقة 09 حي األمل الوطية - طانطان.بسميبمليتف د.

 عشر)10( سنوات، قابلة للتجديد.مدةيبالتفاق ة.

مكانيإنشاءيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بملياحة.

بلحدوميبلخالج ةيملكانيبملزلعة.

منطقةيحداية.

بإلشالبتيفييبلبح7.

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

خمسة عشر )15( هكتارا.

خط الطولخط العرضالحدود
 B124.5233'40°9 غربا''33.3246’7 °30 شماال''

B220.8632'40°9 غربا "49.2560’7 °30 شماال"

 B39.8706'40°9 غربا"47.3477’7 °30 شماال''

 B413.5311'40°9 غربا"31.4162’7 °30 شماال''

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

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

نشاطيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بلتقن ةيبمليتعدلة.

وسائليبالستغالل.

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

الحبال شبه السطحية.

سفن الخدمة.

بمل7بقبةيويبلتتبعيبلتقنييويبلعلدي.

بمل7بقبةيبلب ئ ة.

تدبي3يبلنفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص 

منها.

مبلغيقال: سبعة آالف و خمسمائة )7.500( درهم في السنة.مبلغيبألتاوةيبمليتحقة.

مبلغيمتغي3: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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ق7بليمشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اه)
وبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقم)2381.20 
صامليفي)7)صف7))177 ))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة)
وبستغالليمزلعةيلت3ب ة) بإنشاء) (»ZUITRE LKHALIJ sarl»
بألح اء)بلبح7يةيتيدى)»Zuître Lkhalij«)وانش7يميتخ7جيمن)

بالتفاق ةيبملتعلقةيبها.

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

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في
الصيد) بتنظيم  املتعلق  ()1973 نوفمبر) (23)  1393 شوال) من  (27
البحري،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين)28)و28-1)منه)؛

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في
11)من جمادى ارخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق بطلب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره و تتميمه،)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 30)من جمادى ارخرة) املوقعة بتاريخ) (2018/DOE/083  رقم)
(8)مارس)2019()بين شركة)»ZUITRE LKHALIJ sarl«)ووزير الفالحة)
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها)

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

السجل) في  املسجلة  (»ZUITRE LKHALIJ sarl« لشركة) يرخص 
الشروط) وفق  تقوم  أن  (،8593 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري 
البحرية و استغالل مزرعة لتربية األحياء)  املحددة في اتفاقية إنشاء)

 1440 من جمادى ارخرة) (30 املوقعة بتاريخ) (2018/DOE/083(رقم
والصيد) الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين  ()2019 (8)مارس)

البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات،)بإنشاء)واستغالل مزرعة)

ألجل تربية املحار) (»Zuître Lkhalij (« البحرية تسمى) لتربية األحياء)

.«Crassostrea gigas»(املقعر

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،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس 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

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

من) (27 في) الصادر  (1.73.255 رقم) قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

 شوال)1393 (23)نوفمبر)1973()املشار إليه أعاله،)الذي تمسكه شركة

« ZUITRE LKHALIJ  sarl)«))جردا،)حسب الترتيب الزمني،)و تقسيما،)

 «Crassostrea(حسب الصنف،)لعمليات دخول وخروج املحار املقعر

«gigas))الذي تتم))تربيته.)

املادة الرابعة

2018/DOE/083(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)4)صفر))1442 (22)سبتمبر)2020(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



)9)7الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020( 

 ملحقيبالق7بليبملشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيويبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ة
«ZUITRE LKHALIJ sarl»(وإصالحيبإلمبلةيلقم)2381.20)بلصامليفي)7)صف7))177))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة 
بإنشاء)وبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اء)بلبح7يةيتيدى)»Zuître Lkhalij«)ويبنش7يميتخ7جيمنيبالتفاق ةيبملتعلقةيبها

«Zuître Lkhalijميتخ7جيمنيبتفاق ةيإنشاءيوبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اءيبلبح7يةيتيدىي»ي 

 لقمي)DOE/38/318)يبملوقعةيبتاليخي3)يمنيجدامىيبر 7ةي1773ي)8يمالسي319)) بينيش7كة
»يZUITRE LKHALIJ sarl«يووزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

)املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 (12)دسسمبر)2008((
 شركة  »ZUITRE LKHALIJ sarl« الكائن مقرها بحي القسم  عمارة جماني- الداخلة.بسميبمليتف د.

 عشر)10( سنوات، قابلة للتجديد.مدةيبالتفاق ة.

مكانيإنشاءيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بملياحة.

بلحدوميبلخالج ةيملكانيبملزلعة.

منطقةيحداية.

بإلشالبتيفييبلبح7.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود
 B121.5767'49°15 غربا''13.3913’51 °23 شماال''

B216.4212'49°15 غربا "8.9431’51 °23 شماال"

 B318.8396'49°15 غربا"6.5722’51 °23 شماال''

 B423.9952'49°15 غربا"11.0203’51 °23 شماال''

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

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

نشاطيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بلتقن ةيبمليتعدلة.

وسائليبالستغالل.

.«Crassostrea gigas « تربية املحار املقعر

 استخدام الجيوب فوق طاوالت.

سفن الخدمة.

بمل7بقبةيويبلتتبعيبلتقنييويبلعلدي.

بمل7بقبةيبلب ئ ة.

تدبي3يبلنفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص 

منها.

مبلغيقال: عشرون )20( درهما في السنة.مبلغيبألتاوةيبمليتحقة.

مبلغيمتغي3: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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ق7بليمشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اه)
وبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقم)2382.20 
صامليفي)7)صف7))177 ))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة)
«BEST AQUA sarl«)بإنشاء)وبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اء)
بلبح7يةيتيدى)»Best Aqua«)وانش7يميتخ7جيمنيبالتفاق ة)

بملتعلقةيبها.

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

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في
الصيد) بتنظيم  املتعلق  ()1973 نوفمبر) (23)  1393 شوال) من  (27
البحري،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين)28)و28-1)منه)؛

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في
11)من جمادى ارخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق بطلب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره و تتميمه،)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)
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء)البحرية))كما)

تم تغييره وتتميمه)؛

األحياء) لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء) التفاقية  واعتبارا 
1441 محرم) (3 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/002(رقم  البحرية 
الفالحة) ووزير  (»BEST AQUA sarl« بين شركة) سبتمبر2019() (3)
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها)

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

يرخص لشركة)»)BEST AQUA sarl)«)املسجلة في السجل التجاري)
بالداخلة تحت رقم)13011،)أن تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية)
2019/DOE/002(إنشاء)و استغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية رقم 
املوقعة بتاريخ)3)محرم)1441 (3)سبتمبر2019()بين الشركة املذكورة)
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،)

 «Best Aqua(«(بإنشاء)واستغالل مزرعة لتربية األحياء)البحرية تسمى

 .«Crassostrea gigas(«(ألجل تربية املحار املقعر

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،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس 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

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

من (27 في) الصادر  (1.73.255 رقم) قانون  بمثابة  الشريف   الظهير 

 )شوال)1393 (23)نوفمبر)1973()املشار إليه أعاله،)الذي تمسكه شركة

«BEST AQUA sarl«)جردا،)حسب الترتيب الزمني،)و تقسيما،)حسب)

 «Crassostrea gigas«(الصنف،)لعمليات دخول و خروج املحار املقعر

الذي تتم تربيته.

املادة الرابعة

2019/DOE/002(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)4)صفر))1442 (22)سبتمبر)2020(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحقيبالق7بليبملشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيويبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ة
«BEST AQUA sarl«(وإصالحيبإلمبلةيلقم)2382.20)بلصامليفي)7)صف7))177))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة 
بإنشاء)وبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اء)بلبح7يةيتيدى)»Best Aqua«)ويبنش7يميتخ7جيمنيبالتفاق ةيبملتعلقةيبها

«Best Aquaميتخ7جيمنيبتفاق ةيإنشاءيوبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اءيبلبح7يةيتيدىي»ي 

 لقمي)DOE/33/319)يبملوقعةيبتاليخي)يمح7مي1771ي))يسبتد 3193)) بينيش7كةي»يBEST AQUA sarl«ي
ووزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

)املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 (12)دسسمبر)2008((
 شركة  »BEST AQUA sarl« الكائن مقرها برقم 408، عمارة سمية، شارع الوالء، شقة رقم 02، الداخلة.بسميبمليتف د.

 عشر)10( سنوات، قابلة للتجديد.مدةيبالتفاق ة.

مكانيإنشاءيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بملياحة.

بلحدوميبلخالج ةيملكانيبملزلعة.

منطقةيحداية.

بإلشالبتيفييبلبح7.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود
 B120.4272'49°15 غربا''41.2116’50 °23 شماال''

B225.5882'49°15 غربا "45.6540’50 °23 شماال"

 B323.1733'49°15 غربا"48.0275’50 °23 شماال''

 B418.0124'49°15 غربا"43.5851’50 °23 شماال''

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

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

نشاطيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بلتقن ةيبمليتعدلة.

وسائليبالستغالل.

.«Crassostrea gigas « تربية املحار املقعر

 استخدام الجيوب فوق الطاوالت.

سفن الخدمة.

بمل7بقبةيويبلتتبعيبلتقنييويبلعلدي.

بمل7بقبةيبلب ئ ة.

تدبي3يبلنفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص 

منها.

مبلغيقال: عشرون )20( درهما في السنة.مبلغيبألتاوةيبمليتحقة.

مبلغيمتغي3: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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بلق7وية) وبلتند ةي بلبح7يي وبلص دي بلفالحةي لوزي7ي مشت3كي ق7بلي
بإلمبلة) وإصالحي وبملال ةي بالقتصامي ووزي7ي وبلغاباتي وبمل اهي
 ((3(3 سبتد 3) ((((  177( صف7) (7 صامليفي) (2385.20 لقم)
 «HUITRE ROUG DAKHLA SNC« لش7كة) بالت3  صي
تيدى بلبح7يةي بألح اء) لت3ب ةي مزلعةي وبستغاللي  بإنشاء)
بالتفاق ة) مني ميتخ7جي وانش7ي (»Huître Roug Dakhla  »

بملتعلقةيبها.

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

 بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في
الصيد) بتنظيم  املتعلق  ()1973 نوفمبر) (23)  1393 شوال) من  (27
البحري،)كما تم تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين)28)و28-1)منه)؛

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في
11)من جمادى ارخرة)1431 ( 26)ماي)2010()املتعلق بطلب رخصة)
إنشاء)واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية)
االمتياز ذات الصلة،)كما تم تغييره و تتميمه،)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)
رقم)DOE/071/2019)املوقعة بتاريخ)3)صفر)1441 (2)أكتوبر2019()
الفالحة) ووزير  (»HUITRE ROUG DAKHLA SNC« شركة) بين 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها)

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

يرخص لشركة)»)HUITRE ROUG DAKHLA SNC)«)املسجلة في)
السجل التجاري بالداخلة تحت رقم)14227)،)أن تقوم وفق الشروط)
البحرية) و استغالل مزرعة لتربية األحياء) املحددة في اتفاقية إنشاء)
رقم)DOE/071/2019)املوقعة بتاريخ)3)صفر)1441 (2)أكتوبر2019()

والتنمية) البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين 

األحياء) لتربية  واستغالل مزرعة  بإنشاء) والغابات،) واملياه  القروية 

الصنفين) تربية  ألجل  (»Huître Roug Dakhla« تسمى) البحرية 

البحريين ارتيين):

«Mytilus galloprovincialis« : بوزروك/بلح البحر من الصنفين - 

و »Perna perna « ؛

 .«Crassostrea gigas«(املحار املقعر(-

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،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس 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

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

في) الصادر  (1.73.255 رقم) قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  من 

 27)من شوال)1393 (23)نوفمبر)1973()املشار إليه أعاله،)الذي تمسكه شركة

حسب الترتيب الزمني، جردا،) (»HUITRE ROUG DAKHLA SNC» 

بوزروك/بلح) لعمليات دخول وخروج  الصنف،) حسب  تقسيما،) و 

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

و املحار املقعر)»Crassostrea gigas«)التي تتم تربيتها.

املادة الرابعة

2019/DOE/071(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)4)صفر))1442 (22)سبتمبر)2020(.
وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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ملحقيبالق7بليبملشت3كيلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيويبلغاباتيووزي7يبالقتصاميوبملال ةيوإصالح)
بإلمبلةيلقم)2385.20)بلصامليفي)7)صف7))177))))سبتد 3)3)3)()بالت3  صيلش7كة)»HUITRE ROUG DAKHLA SNC«)بإنشاء)

وبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اء)بلبح7يةيتيدى)»Huître Roug Dakhla«)ويبنش7يميتخ7جيمنيبالتفاق ةيبملتعلقةيبها

«Huître Roug Dakhlaميتخ7جيمنيبتفاق ةيإنشاءيوبستغالليمزلعةيلت3ب ةيبألح اءيبلبح7يةيتيدىي»ي 

 لقميDOE/371/319)يبملوقعةيبتاليخي)يصف7ي1771ي))يأكتوا7ي319)) بينيش7كةي»يHUITRE ROUG DAKHLA SNC«ي
ووزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

)املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 (12)دسسمبر)2008((
 شركة  »HUITRE ROUG DAKHLA SNC« الكائن مقرها بحي املسيرة 3، زنقة القنيطرة، رقم 03، الداخلة.بسميبمليتف د.

 عشر)10( سنوات، قابلة للتجديد.مدةيبالتفاق ة.

مكانيإنشاءيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بملياحة.

بلحدوميبلخالج ةيملكانيبملزلعة.

منطقةيحداية.

بإلشالبتيفييبلبح7.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود
 B148.1685'49°15 غربا''22.2492’43 °23 شماال''

B242.3952'49°15 غربا‹‹18.5048’43 °23 شماال"

 B344.4288'49°15 غربا‹‹15.8473’43 °23 شماال''

 B450.2021'49°15 غربا‹‹19.5917’43 °23 شماال''

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

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

نشاطيمزلعةيت7ا ةيبألح اءيبلبح7ية.

بلتقن ةيبمليتعدلة.

وسائليبالستغالل.

تربية الصنفين البحريين ارتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

 الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

بمل7بقبةيويبلتتبعيبلتقنييويبلعلدي.

بمل7بقبةيبلب ئ ة.

تدبي3يبلنفايات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص 

منها.

مبلغيقال: عشرون )20( درهما في السنة.مبلغيبألتاوةيبمليتحقة.

مبلغيمتغي3: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.



عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020(الجريدة الرسمية   7(98

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

 لقـم)2458.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))

باعتداميش7كة)»PHYTO SIDID«)لتيويقيبلبذوليبلندوذج ة)

للخض7.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي)

1977()باملصادقة على النظام التقني املتعلق) 1397 (22)سبتمبر) 8)شـوال)

بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر فـي

28)من شــوال)1413 (20)أبريل)1993()بتحديد شروط استيراد وتسويق)

البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة)»PHYTO SIDID«،)الكائن مقرها االجتماعي بتجزئة)

لتسويق البذور) تارودانت،) اوالد تايمة،) يوليوز،) (09 شارع) (،II دنيا)

النموذجية للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة)»PHYTO SIDID«)أن تقدم التصريح املنصوص)

للمكتب) (،971.75 من القرار املشار إليه أعاله رقم) (2 عليه في املادة)

بمشترياتها) شهريا  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 

ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 
1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات
 لقـم)2459.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))

 باعتداميش7كة)»OASIS BIOTECHNOLOGIE«)لتيويقيبألغ7بس
بملعتددةيلنخ ليبلتد7.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)
األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)
الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 
رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)3299.15)الصادر))
2015()باملصادقة على النظام) 1436 (2)أكتوبر) 18)من ذي الحجة) في)
وتوضيبها) ومراقبتها  التمر  نخيل  أغراس  بإنتاج  املتعلق  التقني 

واعتمادها،)كما تم تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقرها) الكائن  (،»OASIS BIOTECHNOLOGIE« شركة) تعتمد 
ASZ،)أرفود،)لتسويق) 258،)جماعة) االجتماعي بطريق الريساني،)ص.ب)

األغراس املعتمدة لنخيل التمر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)
التجديد ثالثة))3()أشهر،))على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.



99)7الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020(  

املادة الثالثة

يجب على شركة)»OASIS BIOTECHNOLOGIE«)أن تقدم التصريح)

املنصوص عليه في املادة)2)من القرار املشار إليه أعاله رقم)3299.15،)

شهري) في  الغذائية،) للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب 

نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من األغراس املذكورة في)

املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

ثبوت مخالفة) في حالة  القرار  االعتماد موضوع هذا  يمكن سحب 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.169)املشار إليه أعاله أو النصوص)

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات
 لقـم)2460.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))

باعتداميش7كة)»LAEDAGRI«)لتيويقيبلبذوليبملعتددةيللذلة)

بلندوذج ة) وبلبذولي بلعلف ةي وبلقطانيي بلغذبئ ةي وبلقطانيي

للخض7.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)857.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية))الفصة)

والبرسيم والنفل الفار�ضي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)859.75)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)862.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية))الفول)

الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا()؛

  971.75 رقم) ( الزراعي) ( واإلصالح) ( الفالحة) ( وزير) ( وعلى قـرار)

الصادر فــي))8)شـوال)1397 (22)سبتمبر))1977()باملصادقة على النظام)

التقني املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

  966.93 رقم) ( الزراعي) ( واإلصالح) ( الفالحة) ( وزير) ( وعلى قرار)

1993()بتحديد شروط) أبريل) (20) 1413 28)من شــوال) فـي) ( الصادر)

استيراد وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة)»)LAEDAGRI)«،)الكائن مقرها االجتماعي بـ)18،)20 

الدار البيضاء،)لتسويق البذور املعتمدة للذرة) زنقة إيموزار كندار،)

والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والبذور النموذجية للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،))على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

أن تقدم التصريح املنصوص) (» (LAEDAGRI (« يجب على شركة)

عليه في املادة)2)من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام):)857.75 

للمكتب الوطني للسالمة الصحية) (،971.75 و) (862.75 و) و859.75)

للمنتجات الغذائية شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة)

في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات)
لقـم)2461.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3)) 
بملعتددة) بلبذولي لتيويقي (» (AGRIVAL (« ش7كة) باعتدامي
وبلقطاني) بلغذبئ ةي وبلقطانيي وبلذلةي بلخ7يف ةي للحبوبي
وبلعلفي) بلصناعيي وبلشدندلي بلزيت ةي وبلنباتاتي بلعلف ةي

وبلبذوليبلندوذج ةيللخض7.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية 

22)من صفر1430 (18فبراير2009(،)وال سيما) بتاريخ) رقم)1.09.20)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي رقم)431.77)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شوال) (8

الصناعي) الشمندر  بذور  واعتماد  وتعبئة  ومراقبة  بإنتاج  املتعلق 

والعلفي)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)857.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية))الفصة)

والبرسيم والنفل الفار�ضي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)858.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوارالشمس والقرطم)

والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)859.75)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)862.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية))الفول)

الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي)

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2197.13)الصادر)
باملوافقة على النظام التقني) ()2013 يوليو) (11)  1434 رمضان) (2 في)
)القمح والشعير والخرطال) بإنتاج بذور الحبوب الخريفية) املتعلق 

والسلت والتريتيكال واألرز()ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)
بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي):)

املادة األولى

(،49/53 AGRIVAL)«،)الكائن مقرها االجتماعي بـ) تعتمد))شركة»)
املعتمدة) البذور  لتسويق  البيضاء،) الدار  ثيريات،) القبطان  زنقة 
العلفية) والقطاني  الغذائية  والقطاني  والذرة  الخريفية  للحبوب 
والنباتات الزيتية والشمندر الصناعي والعلفي والبذور النموذجية)

للخضر.

املادة الثانية)

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)
التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

املنصوص) التصريح  تقدم  أن  (» (AGRIVAL (« يجب على شركة)
عليه في املادة)2)من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام):)431.77 
و857.75)و858.75)و859.75)و862.75)و971.75)و2197.13،)للمكتب)

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي):

- آخر شهر دسسمبر من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من 
األغراس بالنسبة للحبوب الخريفية ؛

- شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة لألنواع األخرى 
املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 
1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.))

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

 لقـم)2462.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))

لتيويقيبلبذول) (»RIJK ZWAAN MAROC« باعتداميش7كة)

بلندوذج ةيللخض7.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي)

1977()باملصادقة على النظام التقني املتعلق) 1397 (22)سبتمبر) 8)شـوال)

بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر فـي

28)من شــوال)1413 (20)أبريل)1993()بتحديد شروط استيراد وتسويق)

البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقرها) الكائن  (،»RIJK ZWAAN MAROC« شركة) تعتمد 

(،I  17 11،)عمارة أكاديرمكتب سنتر،)قطعة) االجتماعي باملكتب رقم)

خليج النخيل،)حي فونتي،)أكادير،)لتسويق البذور النموذجية للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

أن تقدم التصريح) (»RIJK ZWAAN MAROC« يجب على شركة)

املنصوص عليه في املادة)2)من القرار املشار إليه أعاله رقم)971.75،)

شهريا) الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب 

بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات)

لقـم)2463.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3)) 

لتيويق) (»CAPITAL GENETIC MAROC« باعتداميش7كة)

بلبذوليبلندوذج ةيللخض7.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قـرار))وزير))الفالحة))واإلصالح))الزراعي))رقم)971.75))الصادر فــي

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر)؛

 وعلى قرار))وزير))الفالحة))واإلصالح))الزراعي))رقم)966.93))الصادر))فـي

استيراد) شروط  بتحديد  ()1993 أبريل) (20)  1413 شــوال) من  (28

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

الكائن مقرها) (، (»CAPITAL GENETIC MAROC« تعتمد شركة)

آيت) خميس  لبغار،) حا�ضي  بيبي  سيدي  بوراين،) بفدان  االجتماعي 

عميرة،)اشتوكة)-)آيت باها،)لتسويق البذور النموذجية للخضر.
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املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

 يجب على شركة)»CAPITAL GENETIC MAROC«)أن تقدم التصريح

املنصوص عليه في املادة)2)من القرار املشار إليه أعاله رقم)971.75،)

شهريا) الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب 

بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة)

أو) أعاله  إليه  املشار  (1.69.169 رقم) الشريف  الظهير  ملقتضيات 

النصوص املتخذة لتطبيقه.))

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات)

لقـم)2464.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))  

 «PEPINIERE EL AZZOUZIA EL HAOUZ«(باعتداميش7كة

وبلتين) وبلتيني وبلك7ومي للزيتوني بملعتددةي بألغ7بسي لتيويقي

بملعتددة) وبألغ7بسي وبلبذولي وبلتفاح اتي وبل7ماني بلشوكيي

للولمياتيذبتيبلنوبةيوبلشتائليبلندوذج ةيلأللكان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2099.03)الصــادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 دسسمبر) (3)  1424 شوال) (8 فـي)

)شجر املشمش) املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة)

ومراقبتها) واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها()

وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2100.03)الصادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 دسسمبر) (3)  1424 شـوال) (8 فــي)

املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم)2110.05

الصــادر فـي)21)من رمضان)1426 (25)أكتوبر)2005()باملصادقة على)

النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2157.11)الصادر)

فــي)16)من شعبان)1432 (18)يوليو)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2940.13)الصادر فــي

النظام) باملوافقة على  ()2013 أكتوبر) (22)  1434 16من ذي الحجة)

التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)3548.13)الصادر))

باملصادقة على النظام) ()2013 دسسمبر) (31)  1435 من صفر) (27 فــي)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

784.16))الصادر)) وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)

فــي)29)من ذي القعدة)1437 (2)سبتمبر)2016()باملصادقة على النظام)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

والغابات رقم)986.19)الصادر في)21)من رجب)1440 (28)مارس)2019()

التين الشوكي) بإنتاج أغراس  التقني املتعلق  النظام  باملصادقة على 

ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة))واإلصالح))الزراعي))رقم)966.93)الصادر))

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،
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قرر ما يلي : 

املادة األولى

 تعتمد شركة)»)PEPINIERE EL AZZOUZIA EL HAOUZ)«)،)الكائن

الجماعة القروية اوالد زراد،) مقرها االجتماعي بدوار اوالد الكرن،)

قلعة السراغنة،)لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والكروم والتين)

املعتمدة) واألغراس  والبذور  والتفاحيات  والرمان  الشوكي  والتين 

للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة)»)PEPINIERE EL AZZOUZIA EL HAOUZ)«)أن)

تقدم التصريح املشار إليه في املادة)2)من القرارات املشار إليها أعاله)

ذوات األرقام)2099.03)و2100.03)و2110.05)و2157.11)و2940.13 

الصحية) للسالمة  الوطني  للمكتب  و986.19) و784.16) و3548.13)

للمنتجات الغذائية،)على النحو التالي):

•)في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة):

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ 

واألغراس  البذور  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  - بمشترياتها 

بالنسبة للكروم والتفاحيات ؛

واألغراس  البذور  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  - بمشترياتها 

بالنسبة للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين.

• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من 

األغراس بالنسبة للرمان ؛

• في شهر سبتمبر من كل سنة بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من 

األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان ؛

• سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.))

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

لقـم)2465.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))  

باعتداميش7كة)»)PEPINIERE BNI MTIR)«)لتيويقيبألغ7بس)

بملعتددة) وبألغ7بسي وبلبذولي وبلتفاح اتي للزيتوني بملعتددةي

للولمياتيذبتيبلنوبة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2099.03)الصــادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 دسسمبر) (3)  1424 شوال) (8 فـي)

)شجر املشمش) املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة)

ومراقبتها) واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها()

وتوضيبها واعتمادها)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم)2110.05

الصــادر فـي)21)من رمضان)1426 (25)أكتوبر)2005()باملصادقة على)

النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2157.11)الصادر)

فــي)16)من شعبان)1432 (18)يوليو)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

  966.93 رقم) ( الزراعي) ( واإلصالح) ( الفالحة) وزير  قرار  وعلى 

1993()بتحديد شروط) أبريل) (20) 1413 28)من شــوال) فـي) ( الصادر)

استيراد وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،



عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020(الجريدة الرسمية   7737

قرر ما يلي : 

املادة األولى

تعتمد شركة)»PEPINIERE BNI MTIR«))الكائن مقرها االجتماعي)

الحاجب،)لتسويق) 100،)شارع الجوز،)زنقة املستشفى،) بكراج رقم)

األغراس املعتمدة للزيتون والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة)

للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،))على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

أن تقدم التصريح) (» (PEPINIERE BNI MTIR (« يجب على شركة)

من القرارات املشار إليها أعاله ذوات األرقام) (2 املشار إليه في املادة)

للمكتب الوطني للسالمة الصحية) و2157.11) و2110.05) (2099.03

للمنتجات الغذائية،)في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة على النحو)

التالي):

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ 

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتفاحيات ؛

بالنسبة  البذور واألغراس  - بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من 

للورديات ذات النواة.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات)

لقـم)2466.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))  

لتيويقيبلبذول) (»MAGHREB PESTICIDE« باعتداميش7كة)

بملعتددةيللذلةيوبلقطانييبلغذبئ ةيوبلقطانييبلعلف ةيوبلبذول)

بلندوذج ةيللخض7يوبألغ7بسيبملعتددةيللبطاطس.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)857.75)الصادر)

باملصادقة على النظام التقني) ()1977 1397 (22)سبتمبر) 8)شــوال) في)

املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية))الفصة)

والبرسيم والنفل الفار�ضي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)859.75)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)862.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية))الفول)

الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا()؛

 وعلى قـرار))وزير))الفالحة))واإلصالح))الزراعي))رقم)971.75))الصادر فــي

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر)؛

622.11))الصادر)) وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)

فــي)10)ربيع ارخر)1432 (15)مارس)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

 وعلى قرار))وزير))الفالحة))واإلصالح))الزراعي))رقم)966.93))الصادر))فـي

استيراد) شروط  بتحديد  ()1993 أبريل) (20)  1413 شــوال) من  (28

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،
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قرر ما يلي):)

املادة األولى

 تعتمد شركة)»MAGHREB PESTICIDE«)،)الكائن))مقرها االجتماعي

لتسويق البذور) 50070،)مكناس،) 8،)حي أطلس1،) زنقة) (،318 برقم)

والبذور) العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني  للذرة  املعتمدة 

النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

)أن تقدم التصريح) (»MAGHREB PESTICIDE (« جب على شركة)

ذوات) أعاله  إليها  املشار  القرارات  من  (2 املادة) في  عليه  املنصوص 

للمكتب) و622.11،) و971.75) و862.75) و859.75) (857.75 األرقام)

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي):

كل ستة أشهر بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس) (•

بالنسبة للبطاطس؛

•)شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة لألنواع األخرى)

املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

لقـم)2467.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3)) 

لتيويقيبألغ7بسيبملعتددة) (»BOUYNSAN« باعتداميش7كة)

للزيتون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـــريــــف) الظهير  بتنفيذه  الصــــادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية 

(،)2009 فبراير) (18)  1430 من صفر) (22 في) الصادر  (1.09.20 رقم)

وال سيما املادة)2)منه)؛

البحري والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار   وعلى 

()2005 أكتوبر) (25)  1426 21)من رمضان) الصادر في) (2110.05 رقم)

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها)

واعتمادها،

قرر ما يلي):

املادة األولى

تعتمد شركة)»)BOUYNSAN)«،)الكائن مقرها االجتماعي ببوينسان،)

تيغسالين،)عمالة خنيفرة،)لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادةالثالثة

يجب على شركة)»)BOUYNSAN)«)أن تقدم التصريح املنصوص)

للمكتب) (2110.05 2)من القرار املشار إليه أعاله رقم) عليه في املادة)

أبريل) شهري  في  الغذائية،) للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 

وسبتمبر من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس املذكورة في)

املادة األولى أعاله.)
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املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

لقـم)2468.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3)) 

لتيويق) (»SEMENTES VIVAS MAROC« ش7كة) باعتدامي

بلبذوليبملعتددةيللقطانييبلغذبئ ةيوبلقطانييبلعلف ةيوبلبذول)

بلندوذج ةيللخض7.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـــريــــف الظهير  بتنفيذه  الصــــادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

(،)2009 فبراير) (18)  1430 من صفر) (22 في) الصادر  (1.09.20 رقم)

وال سيما املادة)2)منه)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)857.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية))الفصة)

والبرسيم والنفل الفار�ضي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)862.75)الصادر في)

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية))الفول)

الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي):

املادة األولى

الكائن مقرها) (،» (SEMENTES VIVAS MAROC (« تعتمد شركة)

12،)أكدال،) 17،)شارع األبطال،)شقة رقم) االجتماعي بالعمارة رقم)

الرباط،)لتسويق البذور املعتمدة للقطاني الغذائية والقطاني العلفية)

والبذور النموذجية للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادةالثالثة

تقدم) أن  (» (SEMENTES VIVAS MAROC (« شركة) على  يجب 

2)من القرارات املشار إليها أعاله) التصريح املنصوص عليه في املادة)

ذوات األرقام)857.75)و)862.75)و)971.75،)للمكتب الوطني للسالمة)

الصحية للمنتجات الغذائية،)شهريا،)بمشترياتها ومبيعاتها من البذور)

املذكورة في املادة األولى أعاله.)

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

لقـم)2469.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3)) 

باعتداميش7كة)»HORTIPROD«)لتيويقيبلبذوليبلندوذج ة)

للخض7.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـــريــــف الظهير  بتنفيذه  الصــــادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي):

املادة األولى

HORTIPROD)«،)الكائن مقرها االجتماعي برقم) تعتمد شركة)»)

ملول،) آيت  السادس،) محمد  شارع  (،2 الطابق) لحرش،) عمارة  (،5

أكادير،)لتسويق البذور النموذجية للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادةالثالثة

يجب على شركة)»)HORTIPROD)«)أن تقدم التصريح املنصوص)

للمكتب) (،971.75 من القرار املشار إليه أعاله رقم) (2 عليه في املادة)

بمشترياتها) شهريا،) الغذائية،) للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 

ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.)

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

لقـم)2470.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3)) 

لتيويقيبلبذوليبلندوذج ة) (»AGREMBAL« باعتداميش7كة)

للخض7.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـــريــــف الظهير  بتنفيذه  الصــــادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي):

املادة األولى

الكائن مقرها االجتماعي برقم) (،» (AGREMBAL (« تعتمد شركة)

البذور) لتسويق  أكادير،) ملول،) آيت  الصناعية،) املنطقة  (،672 ب)

النموذجية للخضر.



عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020(الجريدة الرسمية   7738

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادةالثالثة

AGREMBAL)«)أن تقدم التصريح املنصوص) يجب على شركة)»)

للمكتب) (،971.75 من القرار املشار إليه أعاله رقم) (2 عليه في املادة)

بمشترياتها) شهريا،) الغذائية،) للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 

ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.)

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

 لقـم)2471.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))

 «WORLD POTATO SEEDS IMPORT & باعتداميش7كة)

«EXPORT)لتيويقيبألغ7بسيبملعتددةيللبطاطس.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)622.11)الصادر فــي

10)ربيع ارخر)1432 (15)مارس)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 »WORLD( POTATO( SEEDS( IMPORT( & شركة) تعتمد 

زنقة) (،30 الكائن مقرها االجتماعي بحي سوق الجملة،) (،EXPORT«

لتسويق) البيضاء،) الدار  (،25 رقم) كراون،) زاوية  لكندار،) إيموزار 

األغراس املعتمدة للبطاطس.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

 »WORLD( POTATO( SEEDS( IMPORT( & شركة) على  يجب 

2)من القرار) »EXPORT)أن تقدم التصريح املنصوص عليه في املادة)

للمكتب الوطني للسالمة الصحية) (،622.11 إليه أعاله رقم) املشار 

للمنتجات الغذائية،)كل ستة أشهر،)بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها)

من األغراس املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



7739الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020(  

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

 لقـم)2472.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))

 باعتداميمشتل)»DOUNA«)لتيويقيبألغ7بسيبملعتددةيللزيتون

 وبلتينيوبلتفاح اتيوبلبذوليوبألغ7بسيبملعتددةيللولمياتيذبت

بلنوبة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2099.03)الصــادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 دسسمبر) (3)  1424 شوال) (8 فـي)

)شجر املشمش) املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة)

ومراقبتها) واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها()

وتوضيبها واعتمادها)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم)2110.05

الصــادر فـي)21)من رمضان)1426 (25)أكتوبر)2005()باملصادقة على)

النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2157.11)الصادر)

فــي)16)من شعبان)1432 (18)يوليو)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)3548.13)الصادر))

باملصادقة على النظام) ()2013 دسمبر) (31)  1435 من صفر) (27 فــي)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

  966.93 رقم) ( الزراعي) ( واإلصالح) ( الفالحة) وزير  قرار  وعلى 

1993()بتحديد شروط) أبريل) (20) 1413 28)من شــوال) فـي) ( الصادر)

استيراد وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

سعتمد مشتل)»DOUNA«))الكائن مقره االجتماعي بكلم)07،)لندا)

للزيتون) املعتمدة  األغراس  لتسويق  خنيفرة،) (،11 ص.ب) القباب،)

والتين والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

أن يقدم التصريح املشار إليه في (» (DOUNA («  يجب على مشتل)

 2099.03 (: األرقام) ذات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من  (2 املادة)

و2110.05)و2157.11)و3548.13)للمكتب الوطني للسالمة الصحية)

للمنتجات الغذائية،)في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة على النحو)

التالي):

- بمشترياته ومبيعاته من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ 

- بمشترياته ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتفاحيات ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناته  ومبيعاته  بمشترياته   -

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتين.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

 لقـم)2473.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))

بألغ7بس لتيويقي (»ISSIL  PEPINIERE« ش7كة)  باعتدامي

)بملعتددةيللزيتون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم)2110.05

الصــادر فـي)21)من رمضان)1426 (25)أكتوبر)2005()باملصادقة على)

النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها واعتمادها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن مقرها االجتماعي) (،» (ISSIL PEPINIERE (« تعتمد شركة)

لتسويق) مراكش،) ريف واد إسيل،) شارع أمرشيش،) (،19 بالقطعة)

األغراس املعتمدة للزيتون.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،))على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

التصريح) تقدم  أن  (» (ISSIL PEPINIERE (« شركة) على  يجب 

املنصوص عليه في املادة)2)من القرار املشار إليه أعاله رقم)2110.05 

للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،)في شهري أبريل)

وسبتمبر من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس املذكورة في)

املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات)

لقـم)2474.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))  

لتيويقيبألغ7بس) (»PEPINIERE BOUHRI« باعتداميش7كة)

وبلبذول) وبلتفاح اتي وبلتيني وبلك7ومي للزيتوني بملعتددةي

وبألغ7بسيبملعتددةيللولمياتيذبتيبلنوبة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى)) (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم) بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية 

22)من صفر1430 (18فبراير2009(،)وال سيما) بتاريخ) رقم)1.09.20)

املادة)2)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2099.03)الصــادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 دسسمبر) (3)  1424 شوال) (8 فـي)

)شجر املشمش) املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة)

ومراقبتها) واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها()

وتوضيبها واعتمادها)؛

  2100.03 رقم) ( القروية) ( والتنمية) ( الفالحة) ( وزير) ( قرار) ( وعلى)

الصادر))فــي))8)شـوال)1424 (3)دسسمبر)2003()باملوافقة على النظام)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها)؛

البحري) والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

()2005 1426 (25)أكتوبر) رقم)2110.05)الصــادر فـي)21)من رمضان)

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها)

واعتمادها)؛
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وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2157.11)الصادر)

فــي)16)من شعبان)1432 (18)يوليو)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)3548.13)الصادر))

باملصادقة على النظام) ()2013 دسسمبر) (31)  1435 من صفر) (27 فــي)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة))واإلصالح))الزراعي))رقم)966.93)الصادر))

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي)):)

املادة األولى

الكائن مقرها االجتماعي) (»PEPINIERE BOUHRI« تعتمد شركة)

لتسويق) مكناس،) مجاط،) بريدية،) مو�ضى  علي  آيت  دوار  (،1 برقم)

والبذور) والتفاحيات  والتين  والكروم  للزيتون  املعتمدة  األغراس 

واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،))على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

أن تقدم التصريح) (» (PEPINIERE BOUHRI (« يجب على شركة)

(: 2)من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام) املشار إليه في املادة)

للمكتب) و3548.13) و2157.11) و2110.05) و2100.03) (2099.03

أبريل) شهري  في  الغذائية،) للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 

وسبتمبر من كل سنة على النحو التالي):

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون؛ 

للكروم  بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

والتفاحيات؛

بالنسبة  البذور واألغراس  - بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من 

للورديات ذات النواة؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات)
لقـم)2475.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3)) 

بملعتددة) بلبذولي لتيويقي (»APHYSEM« ش7كة) باعتدامي

وبلقطاني) بلغذبئ ةي وبلقطانيي وبلذلةي بلخ7يف ةي للحبوبي

وبلعلفي) بلصناعيي وبلشدندلي بلزيت ةي وبلنباتاتي بلعلف ةي

وبلبذوليبلندوذج ةيللخض7يوبألغ7بسيبملعتددةيللبطاطس.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية 

22)من صفر1430 (18فبراير2009(،)وال سيما) بتاريخ) رقم)1.09.20)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)431.77)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شوال) (8

الصناعي) الشمندر  بذور  واعتماد  وتعبئة  ومراقبة  بإنتاج  املتعلق 

والعلفي)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)857.75)الصادر في

التقني) النظام  باملصادقة على  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية))الفصة)

والبرسيم والنفل الفار�ضي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)858.75)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  سبتمبر1977() (22)  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوارالشمس والقرطم)

والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو)؛
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 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)859.75)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  سبتمبر1977() (22)1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)862.75)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  سبتمبر1977() (22)  1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية))الفول)

الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا()؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي)

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)622.11)الصادر))فــي)

10)ربيع ارخر)1432 (15)مارس)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2197.13)الصادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2013 يوليو) (11)  1434 رمضان) (2 في)

)القمح والشعير والخرطال) بإنتاج بذور الحبوب الخريفية) املتعلق 

والسلت والتريتيكال واألرز()ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي):)

املادة األولى

)تعتمد شركة)»APHYSEM«،)الكائن مقرها االجتماعي بـ)17،)زنقة)

الحسيمة،)أطلس،)فاس،)لتسويق البذور املعتمدة للحبوب الخريفية)

الزيتية) والنباتات  العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني  والذرة 

والشمندر الصناعي والعلفي والبذور النموذجية للخضر واألغراس)

املعتمدة للبطاطس.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

أن تقدم التصريح املنصوص) (» (APHYSEM (« يجب على شركة)

األرقام) ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من  (2 املادة) في  عليه 

431.77)و857.75)و858.75)و859.75)و862.75)و971.75)و622.11 

الغذائية) للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  و2197.13،)

على النحو التالي):

- آخر شهر دسسمبر من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من 

األغراس بالنسبة للحبوب الخريفية ؛

األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها  أشهر  ستة  كل   -

بالنسبة للبطاطس ؛

- شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة لألنواع األخرى 

املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة)

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات)

لقـم)2476.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3)) 

باعتداميش7كة)»TOP SEEDS«)لتيويقيبلبذوليبملعتددةيللذلة)

وبلبذوليبلندوذج ةيللخض7.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية 

22)من صفر1430 (18فبراير2009(،)وال سيما) بتاريخ) رقم)1.09.20)

املادة)2)منه)؛
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 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم)859.75)الصادر في

التقني) النظام  على  باملصادقة  سبتمبر1977() (22)1397 شــوال) (8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء)؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)971.75)الصادر فــي)

التقني) النظام  على  باملصادقة  ()1977 سبتمبر) (22)  1397 شـوال) (8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر)؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي):

املادة األولى

(،21 بـ) ( الكائن مقرها االجتماعي) (،» (TOP SEEDS تعتمد شركة»)

لتسويق البذور) الرباط،) أكدال،) (،8 شقة) ساحة أبو بكر الصديق،)

املعتمدة للذرة والبذور النموذجية للخضر.

املادة))الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة)

«)أن تقدم التصريح املنصوص) (TOP SEEDS (« يجب على شركة)

عليه في املادة)2)من القرارين املشار إليهما أعاله ذوي الرقمين)859.75 

الغذائية) للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  (،971.75 و)

شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.)))

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

 لقـم)2477.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))

باعتداميش7كة)»VILMORIN ATLAS«)لتيويقيبلبذوليبلندوذج ة)

للخض7.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

وعلى قـرار))وزير))الفالحة))واإلصالح))الزراعي))رقم)971.75))الصادر)

فــي))8)شـوال)1397 (22)شتنبر)1977()باملصادقة على النظام التقني املتعلق)

بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

 وعلى قرار))وزير))الفالحة))واإلصالح))الزراعي))رقم)966.93))الصادر))فـي

28)من شــوال)1413 (20)أبريل)1993()بتحديد شروط استيراد وتسويق)

البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة)»)VILMORIN ATLAS)«)،)الكائن مقرها االجتماعي)

 B109،(B108 (: مكاتب أرقام) (،6 ورقم) (3 زنقة رقم) بطريق وازيس،)

الدار البيضاء،)لتسويق البذور) وM02،)وازيس جنوب،)حي وازيس،)

النموذجية للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،))على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

التصريح) أن تقدم  ( (» (VILMORIN ATLAS (« يجب على شركة)

املنصوص عليه في املادة)2)من القرار املشار إليه أعاله رقم)971.75،)

شهريا) الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب 

بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.
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املادة الرابعة

ثبوت مخالفة) في حالة  القرار  االعتماد موضوع هذا  يمكن سحب 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.169)املشار إليه أعاله أو النصوص)

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

 لقـم)2478.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3))

لتيويقيبألغ7بسيبملعتددة) (» (HORTI BIO (« باعتداميش7كة)

للولميات) بملعتددةي وبألغ7بسي وبلبذولي وبلتفاح اتي للك7ومي

ذبتيبلنوبة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2099.03)الصــادر فـي

8)شوال)1424 (3)دسسمبر)2003()باملوافقة على النظام التقني املتعلق)

)شجر املشمش واللوز) بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة)

والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها()ومراقبتها وتوضيبها)

واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2100.03)الصادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 دسسمبر) (3)  1424 شـوال) (8 فــي)

املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2157.11)الصادر)

فــي)16)من شعبان)1432 (18)يوليو)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

  966.93 رقم) ( الزراعي) ( واإلصالح) ( الفالحة) وزير  قرار  وعلى 

1993()بتحديد شروط) أبريل) (20) 1413 28)من شــوال) فـي) ( الصادر)

استيراد وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن مقرها االجتماعي بمركز) (،»HORTI BIO« تعتمد شركة)

والتفاحيات) للكروم  املعتمدة  األغراس  لتسويق  ميدلت،) بومية،)

والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

من) ابتداء) سنوات،) ()5( تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب) يقدم  أن  شريطة  املدة،) لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

HORTI BIO)«)أن تقدم التصريح املشار إليه) يجب على شركة)»)

 2099.03 من القرارات املشار إليها أعاله ذوات األرقام) (2 في املادة)

للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات) و2157.11) و2100.03)

الغذائية،)في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة على النحو التالي):

للكروم  بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

والتفاحيات ؛

بالنسبة  البذور واألغراس  - بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من 

للورديات ذات النواة.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات)

لقـم)2479.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3)) 

بملعتددة) بألغ7بسي لتيويقي (» (RIF INAS (« باعتداميش7كة)

للزيتونيوبلك7وميوبلتينيوبلتينيبلشوكييوولميبلعط7يوبلتفاح ات)

وبلبذوليوبألغ7بسيبملعتددةيللولمياتيذبتيبلنوبة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى)) (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم) بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

الوطني) املكتب  بإحداث  القا�ضي  (25.08 رقم) القانون  وعلى 

الظهير) بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات  الصحية  للسالمة 

22)من صفر1430 (18فبراير2009(،) بتاريخ) (1.09.20 الشريف رقم)

وال سيما املادة)2)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2099.03)الصــادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 دسسمبر) (3)  1424 شوال) (8 فـي)

)شجر املشمش) املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة)

ومراقبتها) واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها()

وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2100.03)الصادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 دسسمبر) (3)  1424 شـوال) (8 ( فــي)

املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها)؛

البحري) والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

رقم)2110.05)الصــادر فـي)21)من رمضان)1426 (25)أكتوبر)2005()

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها)

واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2157.11)الصادر)

فــي)16)من شعبان)1432 (18)يوليو)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)3548.13)الصادر))

باملصادقة على النظام) ()2013 دسسمبر) (31)  1435 من صفر) (27 فــي)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1679.15)الصادر)

التقني) النظام  باملصادقة على  ()2015 ماي) (25)  1436 شعبان) (6 في)

املتعلق بإنتاج أغراس ورد العطر ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

 )2019 1440 (28)مارس) 21)من رجب) 986.19)الصادر في) والغابات رقم)

التين الشوكي) بإنتاج أغراس  التقني املتعلق  النظام  باملصادقة على 

ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي):)

املادة األولى

زنقة) (17 الكائن مقرها االجتماعي بـ) (»RIF INAS« تعتمد شركة)

املعتمدة) األغراس  لتسويق  وجدة،) يحيى،) �ضي  أكدال  حي  براري،)

والتفاحيات) العطر  الشوكي وورد  والتين  والتين  والكروم  للزيتون 

والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادةالثالثة

أن تقدم التصريح املشار إليه) (» (RIF INAS (« يجب على شركة)

 2099.03 (: من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام) (2 في املادة)

و986.19  و1679.15) و3548.13) و2157.11) و2110.05) و2100.03)

النحو) على  الغذائية،) للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب 

التالي):

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ 

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للكروم 

والتفاحيات ؛

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبة 

للورديات ذات النواة ؛
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- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة لورد العطر.

• سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن  (

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات

((3(3 أكتوا7) (8(  177( منيصف7) ((3 في) صاملي (2480.20  لقـم)

 «ENTREPRISE DE TRAVAUX FAHCHOUCH»(باعتداميش7كة

لتيويقيبألغ7بسيبملعتددةيللزيتونيوبلك7وميوبلتينيوبلتينيبلشوكي)

وبلتفاح اتيوبلبذوليوبألغ7بسيبملعتددةيللولمياتيذبتيبلنوبة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى)) (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم) بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2099.03)الصــادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 دسسمبر) (3)  1424 شوال) (8 فـي)

)شجر املشمش) املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة)

ومراقبتها) واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها()

وتوضيبها واعتمادها)؛

 وعلى))قرار))وزير))الفالحة))والتنمية))القروية))رقم)2100.03))الصادر))فــي

8)شـوال)1424 (3)دسسمبر)2003()باملوافقة على النظام التقني املتعلق)

بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها)؛

البحري) والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

()2005 1426 (25)أكتوبر) رقم)2110.05)الصــادر فـي)21)من رمضان)

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها)

واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2157.11)الصادر)

فــي)16)من شعبان)1432 (18)يوليو)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)3548.13)الصادر))

باملصادقة على النظام) ()2013 دسسمبر) (31)  1435 من صفر) (27 فــي)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

والغابات رقم)986.19)الصادر في)21)من رجب)1440 ( 28)مارس)2019( 

التين الشوكي) بإنتاج أغراس  التقني املتعلق  النظام  باملصادقة على 
ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)
بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

  « ENTREPRISE(DE(TRAVAUX(FAHCHOUCH(«(تعتمد شركة
الكائن مقرها االجتماعي بالجماعة)111)شارع درفوفي،)الطابق األول،)
لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والكروم) وجدة،) (،4 شقة رقم)
املعتمدة) واألغراس  والبذور  والتفاحيات  الشوكي  والتين  والتين 

للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)
التجديد ثالثة))3()أشهر،)على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

 «ENTREPRISE(DE(TRAVAUX(FAHCHOUCH(«(يجب على شركة
أن تقدم التصريح املشار إليه في املادة)2)من القرارات املشار إليها أعاله)
ذات األرقام):)2099.03)و2100.03)و2110.05)و2157.11)و3548.13 
و986.19)للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،)على)

النحو التالي):

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون  ؛ 
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- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للكروم 

والتفاحيات ؛

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبة 

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين.

• سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.

املادة الرابعة)

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات)

لقـم)2481.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3)) 

باعتداميش7كة)»)PEPINIERE AL KARAM)«)لتيويقيبألغ7بس)

وبألغ7بس) وبلبذولي وبلتفاح اتي وبلتيني للزيتوني بملعتددةي

بملعتددةيللولمياتيذبتيبلنوبة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى)) (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم) بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2099.03)الصــادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 دسسمبر) (3)  1424 شوال) (8 فـي)

)شجر املشمش) املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة)

ومراقبتها) واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها()

وتوضيبها واعتمادها)؛

البحري) والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 
رقم)2110.05)الصــادر فـي)21)من رمضان)1426 (25)أكتوبر)2005()
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها)

واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)2157.11)الصادر)
فــي)16)من شعبان)1432 (18)يوليو)2011()باملوافقة على النظام التقني)

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)3548.13)الصادر))
باملصادقة على النظام) ()2013 دسسمبر) (31)  1435 من صفر) (27 فــي)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)
بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي):)

املادة األولى

تعتمد شركة»)PEPINIERE AL KARAM)«)الكائن مقرها االجتماعي)
األغراس) لتسويق  الحاجب،) أغوري،) سعزم  آيت  إيكو،) آيت  بدوار 
املعتمدة) واألغراس  والبذور  والتفاحيات  والتين  للزيتون  املعتمدة 

للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة،)شريطة أن يقدم طلب)
التجديد ثالثة))3()أشهر،))على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة)»)PEPINIERE AL KARAM)«)أن تقدم التصريح)
من القرارات املشار إليها أعاله ذوات األرقام) (2 املشار إليه في املادة)
2099.03)و2110.05)و2157.11)و3548.13)للمكتب الوطني للسالمة)

الصحية للمنتجات الغذائية،)على النحو التالي):

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون؛ 

بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -
للتفاحيات؛

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبة 
للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين.
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املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق7بليلوزي7يبلفالحةيوبلص ديبلبح7ييوبلتند ةيبلق7ويةيوبمل اهيوبلغابات)

لقـم)2482.20)صامليفي)3))منيصف7))177 )8)أكتوا7)3)3)) 

لتيويقيبألغ7بس) (» (SUDESPACE VERT (« باعتداميش7كة)

بملعتددةيللزيتونيوبلتينيوبلبذوليوبألغ7بسيبملعتددةيللولميات)

ذبتيبلنوبة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى)) (10 الصادر في) (1.69.169 على الظهير الشريف رقم) بناء)

األولى)1389 (25)يوليو)1969()املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور)

واألغراس،)كما وقع تغييره،)وال سيما الفصول األول و2)و5)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،) للمنتجات   الصحية 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430 (18)فبراير)2009(،)وال سيما)

املادة)2)منه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم)2099.03)الصــادر)

باملوافقة على النظام التقني) ()2003 دسسمبر) (3)  1424 شوال) (8 فـي)

)شجر املشمش) املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة)

ومراقبتها) واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها()

وتوضيبها واعتمادها)؛

البحري) والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

رقم)2110.05)الصــادر فـي)21)من رمضان)1426 (25)أكتوبر)2005()

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها)

واعتمادها)؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)3548.13)الصادر))

باملصادقة على النظام) ()2013 دسسمبر) (31)  1435 من صفر) (27 فــي)

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها)؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)966.93)الصادر)

بتحديد شروط استيراد) ()1993 أبريل) (20)  1413 28)من شــوال) فـي)

وتسويق البذور،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي):)

املادة األولى

الكائن مقرها االجتماعي) (» (SUDESPACE VERT (« تعتمد شركة)

لتسويق) مراكش،) شارع موالي عبد هللا،) عمارة املهدي،) (،17 برقم)

املعتمدة) واألغراس  والبذور  والتين  للزيتون  املعتمدة  األغراس 

للورديات ذات النواة.

املادة الثانية)

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس))5()سنوات،)ابتداء)من)

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب)

التجديد ثالثة))3()أشهر،))على األقل،)قبل انتهاء)مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة)»)SUDESPACE VERT)«)أن تقدم التصريح املشار)

إليه في املادة)2)من القرارات املشار إليها أعاله ذوات األرقام)2099.03 

للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات) و3548.13) و2110.05)

الغذائية،)على النحو التالي):

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون؛ 

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبة 

للورديات ذات النواة؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين.

املادة الرابعة

ثبوت) حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن  (

1.69.169)املشار إليه أعاله) مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من صفر)1442 (8)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ق7بليللوزي7يبملنتدبيلدىيوزي7يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)

لقم)2641.20)صامليفي)6)لا عيبألول))177 ))))أكتوا7)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعامالتيبينيبلشهامبت.

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 واملسطرة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 ارخر) 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 القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

: Economie

– Diplôme de licence économie et management, préparé 

et(délivré(au(siège(de(l’Université(d’Aix-Marseille(II(-(Aix-

en-Provence - France - le 17 février 2011,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما سعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 (23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق7بليللوزي7يبملنتدبيلدىيوزي7يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)

لقم)2642.20)صامليفي)6)لا عيبألول))177 ))))أكتوا7)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعامالتيبينيبلشهامبت.

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 واملسطرة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 ارخر) 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 القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences politiques(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

– Degree of master of arts in political science, préparé et 

délivré au siège de Shanghai Jiao - Tong University - Chine - 

le 30 juin 2018,

دراسات دولية) (: مشفوعة بشهادة باكالوريوس فنون،)تخصص)

املسلمة من جامعة األخوين بإفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 (23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق7بليللوزي7يبملنتدبيلدىيوزي7يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)

لقم)2643.20)صامليفي)6)لا عيبألول))177 ))))أكتوا7)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعامالتيبينيبلشهامبت.

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 واملسطرة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 ارخر) 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 القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

(،)BAC+5((تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية):

–(Diplôme(ICN/master’s(degree,(préparé(et(délivré(au(siège(

de ICN de Nancy - Nancy - France - le 11 janvier 2019,

وبشهادة) التحضيرية  األقسام  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما سعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 (23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق7بليللوزي7يبملنتدبيلدىيوزي7يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)

لقم)2644.20)صامليفي)6)لا عيبألول))177 ))))أكتوا7)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعامالتيبينيبلشهامبت.

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 واملسطرة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 ارخر) 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 القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Management(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–(Diplôme(de( l’EDHEC(programme(grande(Ecole( )master(

in management), préparé et délivré au siège de EDHEC 

business School - Lille - France - le 26 janvier 2018,

مشفوعة بشهادة باكالوريوس في إدارة األعمال املسلمة من جامعة)

األخوين بإفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 (23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



1)77الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020(  

ق7بليللوزي7يبملنتدبيلدىيوزي7يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)
لقم)2645.20)صامليفي)6)لا عيبألول))177 ))))أكتوا7)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعامالتيبينيبلشهامبت.

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 واملسطرة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 ارخر) 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 القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Relations internationales(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–( Qualification( de( master( dans( la( spécialité( relations(

internationales, préparée et délivrée au siège de 

l’Université(d’Etat(S.A.(ESENIN(de(Riazan(-(Fédération(de(

Russie - le 30 juin 2020,

مشفوعة بشهادة اإلجازة األساسية،)مسلك):)االقتصاد والتدبير،)

التدبير املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية) (: تخصص)

واالجتماعية)-)السوي�ضي))-)الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 (23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق7بليللوزي7يبملنتدبيلدىيوزي7يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)

لقم)2646.20)صامليفي)6)لا عيبألول))177 ))))أكتوا7)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعامالتيبينيبلشهامبت.

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 واملسطرة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 ارخر) 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 القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في االقتصاد اإلسالمي):

 : قسم  من  اإلسالمي  االقتصاد  في  )املاجستير(  العاملية  درجة   -

باملدينة  اإلسالمية  الجامعة  من  املسلم  اإلسالمي  االقتصاد 

 1441 حزيران   22 بتاريخ  السعودية  العربية  اململكة   - املنورة 

هجرية مشفوعة بدرجة البكالوريوس املسلمة من كلية الشريعة، 

الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 (23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق7بليللوزي7يبملنتدبيلدىيوزي7يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)

لقم)2647.20)صامليفي)6)لا عيبألول))177 ))))أكتوا7)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعامالتيبينيبلشهامبت.

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 واملسطرة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 ارخر) 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 القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Tourisme(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–(Titulo(oficial(de(master(universitario(en(turismo(urbano,(

préparé et délivré au siège de la Universitat de Barcelona - 

Espagne - le 20 mars 2017, assorti du titulo universitario 

oficial(de(graduado(en(turismo,(préparé(et(délivré(au(siège(

de la Universitat de Girona - Espagne - le 20 juillet 2015,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 (23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق7بليللوزي7يبملنتدبيلدىيوزي7يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)
بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)
لقم)2648.20)صامليفي)6)لا عيبألول))177 ))))أكتوا7)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعامالتيبينيبلشهامبت.

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 واملسطرة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 ارخر) 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 القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

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

droit(fiscal,(délivré(par(l’Université(Toulouse(1()membre(de(

l’Université( fédérale(Toulouse(Midi-Pyrénées(( -( France( - 

le 24 octobre 2017, assorti du diplôme de licence droit 

économie, gestion, mention : droit, préparé et délivré au 

siège(de(la(même(université(au(titre(de(l’année(universitaire(

2014-2015,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 (23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



))77الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020(  

ق7بليللوزي7يبملنتدبيلدىيوزي7يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)

لقم)2649.20)صامليفي)6)لا عيبألول))177 ))))أكتوا7)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعامالتيبينيبلشهامبت.

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 واملسطرة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 ارخر) 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 القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

: Gestion

– Diplôme de comptabilité et de gestion grade de 

licence,( délivré( par( l’Académie( de( Bordeaux( -( France( - 

le 10 septembre 2019,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 (23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق7بليللوزي7يبملنتدبيلدىيوزي7يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)
بلعالييوبلبحثيبلعلدييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعلدي)
لقم)2650.20)صامليفي)6)لا عيبألول))177 ))))أكتوا7)3)3)) 

بتحديديبعضيبملعامالتيبينيبلشهامبت.

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 واملسطرة الخاصة بمنح) (21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 ارخر) 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 القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)24)سبتمبر)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Gestion(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

–( Qualification( master( degree( program( subject( area 

management educational program business administration, 

préparée( et( délivrée( au( siège( de( l’Université( nationale(

d’économie( de( Kharkiv( -( Simon( Kuznets( -( Ukraine( -( le(

30 juin 2020,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية،)مسلك):)العلوم)

االقتصادية والتدبير،)مسار):)التدبير املسلمة من كلية العلوم القانونية)

واالقتصادية واالجتماعية بسطات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع األول)1442 (23)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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مق7ليلوزي7يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقمي2692.20يصامليفيي16يمنيلا عيبألولي)177ي))ينوفد 3ي3)3)(يبالتخلييعني

ملك ةيبلقطعيبأللض ةيبلالزمةيملش7وعيبملدينةيبلجديدةيلزناتةيبجداعةيعينيح7ومةيبعدالةيبملحددية

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء)على القانون رقم)

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 (6)ماي)1982()؛

 وعلى القانون رقم)12.90)املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.92.31)بتاريخ)15)من ذي الحجة)1412

(17)يونيو)1992()كما وقع تغييره وتتميمه ال سيما الفصل)28)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 (16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

باملوافقة على التصميم والنظام) ()2015 سبتمبر) (3)  1436 من ذي القعدة) (18 الصادر في) (2.15.595 وعلى املرسوم رقم)

املتعلق به املوضوعين لتهيئة قطاع عين حرودة املركز بالجماعة الحضرية لعين حرودة بعمالة املحمدية وباإلعالن أن في ذلك)

منفعة عامة)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)28)يونيو إلى)28)أغسطس)2017)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة ملشروع املدينة الجديدة لزناتة بجماعة عين حرودة بعمالة املحمدية املبينة في)

الجدول أسفله واملرسومة حدودها بخط أحمر في التصميم التجزيئي امللحق بأصل هذا املقرر):



5)77الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020( 

ألقاميبلقطعيبأللض ة)
بالتصد ميبلتجزيئي

أسداء)وعناوينيبملالكيبملفت3ضينيوأصحابيبلحقوقيبلع ن ةم7بجعهايبلعقالية
 مياحتها

باملت3يبمل7بع

الملك المسمى »أرض أوالد العالم« 
 موضوع الرسم العقاري

عدد 8121/ س

468
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7)77الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020( 
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9)77الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020( 



عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020(الجريدة الرسمية     77(3



1)77الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020( 



عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020(الجريدة الرسمية     77((



))77الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020( 

املادة الثانية).-)يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الثالثة).-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1442 (2)نوفمبر)2020(.
اإلمضاء : محمد بنشعبون.



عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020(الجريدة الرسمية     77(7

 مق7ليلوزي7يبالقتصاميوبملال ةيوإصالحيبإلمبلةيلقمي2693.20يصامليفيي16يمنيلا عيبألولي)177ي))ينوفد 3ي3)3))
بالتخلييعنيملك ةيبلقطعةيبأللض ةيبلالزمةيإلحدبثيثانويةيعبديبلـلهيبلشفشاونييبإقل ميتالومبنت

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف (7.81 على القانون رقم)  بناء)
رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 (6)ماي)1982()؛

 1412 15)من ذي الحجة) بتاريخ) (1.92.31 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (12.90 وعلى القانون رقم)
(17)يونيو)1992()كما وقع تغييره وتتميمه ال سيما الفصل)28)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 (16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.11.189)الصادر في)23)من جمادى األولى)1432 (27)أبريل)2011()باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق)
به املوضوعين لتهيئة مدينة أوالد تايمة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)7)أغسطس إلى)8)أكتوبر)2019)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطعة األرضية الالزمة إلحداث ثانوية عبد الـله الشفشاوني بجماعة أوالد تايمة بإقليم تارودانت املبينة)
بالجدول أسفله واملرسومة حدودها بخط أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املقرر):

مياحتهايباملت3يبمل7بع أسداءيوعناوينيبملالكيوذوييبلحقوقيبملفت3ضين بسميبمللكيوم7بجعهيبلعقالية بل7قميبلت3ت بييللقطعة
1684 - الباع�ضي ابراهيم بن يوسف ؛

- التوماتيك محمد بن الحسين ؛

- صفية بنت عبد الرحمن ؛

- بوحلو امنة بنت الحاج سعيد ؛

- مسروري لحسن بن الحاج لحسن ؛

- أوصالح لحسن بن أحمد ؛

- أوصالح الطاهر بن لحسن ؛

- أوصالح أحمد بن لحسن ؛

- أوصالح نجاة بنت لحسن ؛

- أوصالح نعيمة بنت لحسن ؛

- أوصالح مريم بنت لحسن ؛

- أوصالح جميلة بنت لحسن ؛

- بوحلو خديجة بنت الحاج سعيد ؛

- بوحلو فاضمة بنت الحاج سعيد ؛

- بوحلو الحاج علي بن الحاج سعيد ؛

- محمد بن أحمد بن سعيد ؛

- عائشة بنت محمد بن سعيد،

الساكنون جميعا بجماعة أوالد تايمة تارودانت.

أصحابيبلحقوقيبلع ن ةيوبلتحدالتيبلعقاليةي:

بصفته  بتارودانت  تايمة  بأوالد  الفالحي  للقرض  الجهوي  الصندوق   -

مستفيدا من رهن رسمي على كافة الحقوق املشاعة العائدة لكل من 

السيد بوحلو علي والسيدتين بوحلو خديجة وبوحلو فاطمة.

امللك املسمى »رمضان« موضوع مطلب 

التحفيظ عدد 13329/س )ج(

1

املادة الثانية.-)يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الثالثة.)-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع األول 1442 )2 نوفمبر 2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون. 
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نصوصي اصة

وزارة الداخلية

177( مح7م) (7 فـــــي) صـــاملي (2270.20 لقم) بلدب ل ةي لوزي7ي  ق7بلي
3)3)()بتع ينيمدثلييبإلمبلةيلتدث ليبملوظفين) )7))أغيطس)
موظفي) بملختصةيإزبء) فييبللجانيبإلمبليةيبملتياويةيبألعضاء)

وزبلةيبلدب ل ة.

وزير الداخلية،

بناء)على املرسوم رقم)2.59.0200)الصادر في)26)من شوال)1378 
(5)ماي)1959()بتطبيق الفصل)11)من الظهير الشريف رقم)1.58.008 
بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية)
املتساوية األعضاء،)كما تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)28)منه)؛

من (28 في) الصادر  (4162.15 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 
واملوظفين اإلدارة  ممثلي  بتعيين  ()2015 دسسمبر) (10)  1437  صفر)
موظفي وزارة) املختصة إزاء) في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)

الداخلية)؛

وحيث إنه تعذر اجتماع اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء)رقم)
بعمالة مقاطعات موالي رشيد)) املتصرفين  إطار  إزاء) املختصة  ()2)
بسبب إحالة املمثل الرسمي للموظفين ونائبه على التقاعد لبلوغ حد)

السن)؛

انتخابات ممثلي املوظفين الرسميين والنواب) وفي انتظار إجراء)
باللجان اإلدارية املتساوية األعضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

عمال بأحكام الفقرة األخيرة من الفصل)28)من املرسوم املشار إليه)
أعاله رقم)2.59.0200)الصادر في)26)من شوال)1378 (5)ماي)1959(،)
املتساوية) اإلدارية  اللجان  في  املوظفين  لتمثيل  ثالثية  لجنة  تحدث 
العامة) للميزانية  املنتمين  املتصرفين  إطار  إزاء) املختصة  األعضاء)
التالية) اإلدارة  وتتألف من ممثلي  مقاطعات موالي رشيد،) بعمالة 

أسماؤهم):

-)السيد عزيز كنيز)،)رئيسا)؛

-)السيدة فاطمة نجيب،)عضوا)؛

-)السيد محمد املتقي،)عضوا.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)محرم)1442 (27)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

فـــــي) صـــاملي (2579.20 لقم) وبل7ياضةي وبلشبابي بلثقافةي لوزي7ي ق7بلي
بتع ينيمدثلييبإلمبلة) ()(3(3 أكتوا7) (19(  177( لا عيبألول) ((
بألعضاء) بملتياويةي بإلمبليةي بللجاني فيي بملوظفيني لتدث لي
وبلشباب) بلثقافةي وزبلةي موظفيي إزبء) بملختصةي بمل7كزيةي

وبل7ياضة)-)قطاعيبلشبابيوبل7ياضة)-.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء)على املرسوم رقم)2.59.0200)الصادر في)26)من شوال)1378 
(5)ماي)1959()بتطبيق الفصل)11)من الظهير الشريف رقم)1.58.008 
بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية)

املتساوية األعضاء،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

في) الصادر  (174.16 رقم) والرياضة  الشباب  وزير  قرار  وعلى 
3)ربيع ارخر)1437 (14)يناير)2016()بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين)
في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء))املركزية املختصة إزاء)موظفي)

وزارة الشباب والرياضة،)كما تم تغييره)؛

األعضاء) املتساوية  اإلدارية  اللجنة  اجتماع  تعذر  إنه  وحيث 
التقنيين بسبب أن) إطار املساعدين  املختصة إزاء) (6 املركزية رقم)
املوظفين املعنيين بالترقي ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة التي ينتمي)

إليها ممثلي املوظفين في اللجنة املذكورة.

اللجنة اإلدارية) في  انتخابات ممثلي املوظفين  انتظار إجراء) وفي 
املتساوية األعضاء)املذكورة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 عمال بأحكام الفقرة األخيرة من الفصل)28)من املرسوم رقم)2.59.0200
املشار إليه أعاله،) ()1959 ماي) (5)  1378 من شوال) (26 الصادر في)
املتساوية) اإلدارية  اللجنة  في  املوظفين  لتمثيل  ثالثية  لجنة  تحدث 
األعضاء)املختصة إزاء)إطار املساعدين التقنيين،)وتتألف من ممثلي)

اإلدارة ارتية أسماؤهم):

نظاميموظفييبإلمبلبتيبلعامة
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-)السيد العلوي سيدي ادريس،)بصفته رئيسا)؛

-)السيدة فدوى الزهري،)بصفتها عضوا)؛

-)السيد هشام بوقشوش،)بصفته عضوا.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 (19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

وزارة الصحة

ق7بليلوزي7يبلصحةيلقــــم)2580.20)صامليفي)))لا عيبألول))177 )19)أكتوا7)3)3)()بتغ ي3يق7بليوزي7يبلصحةيلقم)4291.15)بتاليخ)

بتع ينيمدثلييبإلمبلةيوبملوظفينيفييبللجانيبإلمبليةيبملتياويةيبألعضاء) ()(315 مسيد 3) ((3(  17(7 18)منيلا عيبألول)

بملختصةيإزبء)موظفييوزبلةيبلصحة.

وزير الصحة،

2015()بتعيين ممثلي اإلدارة) 1437 (30)دسسمبر) 18)من ربيع األول) 4291.15)الصادر في) بناء)على قرار وزير الصحة رقم)

واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)املختصة إزاء)موظفي وزارة الصحة،)كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

في) الصادر  (4291.15 رقم) أعاله،) إليه  املشار  الصحة  وزير  قرار  من  األولى  املادة  مقتضيات  التالي،) النحو  على  تغير،)

18)من ربيع األول)1437 (30)دسسمبر)2015():

»املادة األولى. - سعين ............................................................................................................................، على النحو التالي :



7)77الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020( 

«I)-)بإلمبلةيبمل7كزية):
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9)77الجريدة الرسمية عدد)6940 - 17)ربيع ارخر)1442 (3)دسسمبر)2020( 

»جهةيفاس)-)مكناس

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

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ربيع األول)1442 (19)أكتوبر)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.


