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فهرست

نصوص عامة

اتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باالتفاقيات
صفحة

ظهيرشريف رقم  1.20.92صادرفي  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر)2020
بتنفيذ القانون رقم  75.19املوافق بموجبه على االتفاقية متعددة

قانون التصفية للسنة املالية .2018
ظهير شريف رقم  1.20.101صادر في  16من جمادى األولى 1442
( 31ديسمبر  )2020بتنفيذ قانون التصفية رقم  21.20املتعلق بتنفيذ
قانون املالية للسنة املالية .............................................................2018

األطراف لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باالتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل
الوعاء الضريبي ونقل األرباح ،املعتمدة بباريس في  24نوفمبر 2016والتي
617

اتفاقية بخصوص التعاون في املجال العسكري والتقني بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة اململكة األردنية الهاشمية.
ظهيرشريف رقم  1.20.89صادرفي  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر)2020
بتنفيذ القانون رقم  65.19املوافق بموجبه على االتفاقية بخصوص
التعاون في املجال العسكري والتقني بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة اململكة األردنية الهاشمية ،املوقعة بعمان في  20يوليو....2019

الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح.

وقعت عليها اململكة املغربية في  25يونيو.........................................2019

680

املعاهدة املؤسسة لوكالة األدوية األفريقية.
ظهيرشريف رقم  1.20.93صادرفي  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر)2020
بتنفيذ القانون رقم  09.20املوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة لوكالة
680

األدوية األفريقية ،املعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في  11فبراير.......2019

681

614

الجريدة الرسمية
اتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي والتقني والعلمي
والثقافي بين حكومة اململكة املغربية وحكومة تركمانستان.

ظهيرشريف رقم  1.20.94صادرفي  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر)2020
بتنفيذ القانون رقم  11.20املوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون
التجاري واالقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة تركمانستان ،املوقع بعشق آباد في  23سبتمبر.....2019

صفحة

681

اململكة املغربية وحكومة املجر :
•اتفاقية تسليم املجرمين.

ظهيرشريف رقم  1.20.95صادرفي  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر)2020
بتنفيذ القانون رقم  14.20املوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين
بين اململكة املغربية واملجر ،املوقعة بمراكش في  21أكتوبر........... .2019

682

682

اململكة املغربية واليابان :
•اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع
التهرب والغش الضريبيين.

ظهيرشريف رقم  1.20.97صادرفي  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر)2020
بتنفيذ القانون رقم  33.20املوافق بموجبه على االتفاقية بين اململكة
املغربية واليابان لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
ومنع التهرب والغش الضريبيين ،املوقعة بالرباط في  8يناير............2020

السالمة الصحية للمنتجات الغذائية - .دليل االستعماالت
الصحية الجيدة لقطاعي الفواكه الحمراء والطازجة
واللحوم املستحضرة.

صفحة

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3021.20صادر في  21من ربيع اآلخر  7( 1442ديسمبر )2020
يتعلق باملصادقة على دليل االستعماالت الصحية الجيدة لقطاع
الفواكه الحمراء الطازجة....................................................................... .

687

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  3022.20صادر في  21من ربيع اآلخر  7( 1442ديسمبر )2020
يتعلق باملصادقة على دليل االستعماالت الصحية الجيدة لقطاع
اللحوم املستحضرة..................................................................................

687

الضيعات الفالحية - .كيفيات منح مساعدة الدولة من أجل
التهيئة املائية الزراعية والتحسينات العقارية.

•اتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم.

ظهيرشريف رقم  1.20.96صادرفي  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر)2020
بتنفيذ القانون رقم  15.20املوافق بموجبه على االتفاقية بشأن نقل
األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة املجر،
املوقعة بمراكش في  21أكتوبر..........................................................2019
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682

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقـم 18.21
صادر في  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر  )2020بتمديد
العمل بمقتضيات القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري
ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم  3417.10الصادر في
 22من محرم  28( 1432ديسمبر )2010بتحديد كيفيات منح مساعدة
الدولة من أجل التهيئة املائية الزراعية والتحسينات العقارية في
الضيعات الفالحية...................................................................................

687

نصوص خاصة

•اتفاق حول تشجيع وحماية االستثمار.

ظهيرشريف رقم  1.20.98صادرفي  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر)2020
بتنفيذ القانون رقم  34.20املوافق بموجبه على االتفاق بين اململكة
املغربية واليابان حول تشجيع وحماية االستثمار ،املوقع بالرباط في
 8يناير................................................................................................2020

اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية - .تعيين عضو.

683

اتفاق مؤسس لشراكة بين اململكة املغربية واململكة املتحدة 
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
ظهيرشريف رقم  1.20.99صادرفي  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر)2020
بتنفيذ القانون رقم  37.20املوافق بموجبه على االتفاق املؤسس
لشراكة بين اململكة املغربية واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا
الشمالية ،املوقع بلندن في  26أكتوبر...............................................2019

689

إنشاء واستغالل مزارع لتربية األحياء البحرية.

683

تسميات وخصائص املنتجات املتأتية من طحن حب القمح
التي يتم تسويقها.
قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2698.20صادر في  18من ربيع األول  4( 1442نوفمبر )2020
بتحديد تسميات وخصائص املنتجات املتأتية من طحن حب القمح
التي يتم تسويقها..................................................................................... .

مرسوم رقم  2.20.923صادر في  7جمادى األولى  22( 1442ديسمبر )2020
القا�ضي بتغييراملرسوم رقم  2.17.747الصادرفي  18من ربيع األول 1439
( 7ديسمبر )2017بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. ...

684

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2375.20صادر في
 4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة «WIFAK
» HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
تسمى « »Wifak Huîtresوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها .....

689

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2376.20صادر في
 4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة «KAISAR
» HUITRE SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« »Kaisar Huîtreوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.................

691
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الجريدة الرسمية
صفحة

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2379.20صادر في
 4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة «CHIFAE
» HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
تسمى « »Chifae Huîtresوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها... .

693

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2383.20صادر في
 4صفر 22( 1442سبتمبر )2020بالترخيص لشركة «BIR ANZARAN
» HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
تسمى « »Bir Anzaran Huîtresوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة
بها..............................................................................................................

695

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2384.20صادر في
 4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة «LFAILA
» HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
تسمى « »Lfaila Huîtresوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها..... .

697

اعتماد لتسويق البذور واألغراس.
ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2880.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر  )2020باعتماد
شركــة « »AMAROCلتسويق البذور املعتمدة للذرة والقطاني الغذائية
والقطاني العلفية والنباتات الزيتية والشمندر الصناعي والعلفي
والبذور النموذجية للخضر.................................................................... .

699

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2881.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020باعتماد
شركة « »BEJO MAGHREBلتسويق البذور النموذجية للخضر......... .

700

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2882.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر  )2020باعتماد
شركة « »HI TECH SEEDS MAROCلتسويق البذور النموذجية
للخضر......................................................................................................

700

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2883.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020باعتماد
شركة « »COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSSلتسويق البذور
املعتمدة للقطاني العلفية والبذور النموذجية للخضر...........................

701

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2884.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر  )2020باعتماد
شركة « »GREEN SOLUTIONSلتسويق البذور النموذجية للخضر.. .

702

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2885.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر  )2020باعتماد
شرك ــة « »MAROSEMلتسويق البذور املعتمدة للحبوب الخريفية
والذرة والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية والبذور
النموذجية للخضرواألغراس املعتمدة للبطاطس...................................

702

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2886.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر  )2020باعتماد
شركــة « »COSUMAGRIلتسويق البذور املعتمدة للشمندر الصناعي
والعلفي وفسائل قصب السكر................................................................

703

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2887.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر  )2020باعتماد
شركــة « »JANNAT AL MAGHREBلتسويق األغراس املعتمدة
لألصناف املنتجة للفواكه الحمراء والبذور النموذجية للخضر.............

704

615
صفحة

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2888.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر  )2020باعتماد
شركة « »PEPINIERE VITIMEDلتسويق األغراس املعتمدة للكروم.....

705

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2889.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر  )2020باعتماد
مشتل « »EL BARAKAلتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والتين والتين
الشوكي والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة
والشتائل النموذجية لألركان....................................................................

705

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2890.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر  )2020باعتماد
مشتل « »OUED SROUلتسويق األغراس املعتمدة للزيتون................ .

707

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
رقـم  2891.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر  )2020باعتماد
شركــة « »ITALPHYTOلتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والكروم
والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة...............

707

ق ـرار لوزيــر الفالحــة والصيد البحــري والتنمية القرويــة وامليــاه والغابــات
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نصوص عامة
ظهيرشريف رقم  1.20.101صادرفي  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر )2020بتنفيذ قانون التصفية رقم 21.20
املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2018

ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،قانون التصفية رقم  21.20املتعلق بتنفيذ
قانون املالية للسنة املالية  ،2018كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر .)2020
ف :
وقعه بالعط 
رئيس الحكومة،
اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*
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الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم  1.20.89صادر في  16من جمادى األولى 1442
( 31ديسمبر  )2020بتنفيذ القانون رقم  65.19املوافق
بموجبه على االتفاقية بخصوص التعاون في املجال العسكري
والتقني بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة األردنية
الهاشمية ،املوقعة بعمان في  20يوليو .2019
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  65.19املوافق بموجبه على االتفاقية بخصوص التعاون
في املجال العسكري والتقني بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
اململكة األردنية الهاشمية ،املوقعة بعمان في  20يوليو  ،2019كما
وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر .)2020
وقعه بالعطف :
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ظهير شريف رقم  1.20.92صادر في  16من جمادى األولى 1442
( 31ديسمبر  )2020بتنفيذ القانون رقم  75.19املوافق
بموجبه على االتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ اإلجراءات
املتعلقة باالتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي
ونقل األرباح ،املعتمدة  بباريس في  24نوفمبر  2016والتي
وقعت عليها اململكة املغربية في  25يونيو .2019
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  75.19املوافق بموجبه على االتفاقية متعددة األطراف
لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باالتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء
الضريبي ونقل األرباح ،املعتمدة بباريس في  24نوفمبر  2016والتي
وقعت عليها اململكة املغربية في  25يونيو  ،2019كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر .)2020
وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*

قانون رقم 65.19
يوافق بموجبه على االتفاقية بخصوص التعاون
في املجال العسكري والتقني بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة اململكة األردنية الهاشمية،
املوقعة بعمان في  20يوليو 2019
مادة فريدة
يوافق على االتفاقية بخصوص التعاون في املجال العسكري
والتقني بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة األردنية
الهاشمية ،املوقعة بعمان في  20يوليو .2019

*
*

*

قانون رقم 75.19

يوافق بموجبه على االتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ اإلجراءات
املتعلقة باالتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي
ونقل األرباح ،املعتمدة بباريس في  24نوفمبر 2016
والتي وقعت عليها اململكة املغربية في  25يونيو 2019
مادة فريدة
يوافق على االتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة
باالتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح،
املعتمدة بباريس في  24نوفمبر  2016والتي وقعت عليها اململكة
املغربية في  25يونيو .2019
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ظهير شريف رقم  1.20.93صادر في  16من جمادى األولى 1442
( 31ديسمبر  )2020بتنفيذ القانون رقم  09.20املوافق
بموجبه على املعاهدة املؤسسة لوكالة األدوية األفريقية،
املعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في  11فبراير .2019
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
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ظهير شريف رقم  1.20.94صادر في  16من جمادى األولى 1442
( 31ديسمبر  )2020بتنفيذ القانون رقم  11.20املوافق
بموجبه على االتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي
والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
تركمانستان ،املوقع بعشق آباد في  23سبتمبر .2019
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،

بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  11.20املوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون
التجاري واالقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة تركمانستان ،املوقع بعشق آباد في  23سبتمبر ،2019
كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
القانون رقم  09.20املوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة لوكالة
األدوية األفريقية ،املعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في  11فبراير ،2019
كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر .)2020
وقعه بالعطف :

وحرر بفاس في  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر .)2020
وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*
*

*

*

قانون رقم 09.20

قانون رقم 11.20

يوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة لوكالة األدوية

يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون التجاري
واالقتصادي والتقني والعلمي والثقافي
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة تركمانستان،
املوقع بعشق آباد في  23سبتمبر 2019

األفريقية ،املعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا)
في  11فبراير 2019
مادة فريدة
يوافق على املعاهدة املؤسسة لوكالة األدوية األفريقية ،املعتمدة
بأديس أبابا (إثيوبيا) في  11فبراير  ،2019مع مراعاة اإلعالن التفسيري
الذي قدمته اململكة املغربية في شأنها.

مادة فريدة
يوافق على االتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي والتقني
والعلمي والثقافي بين حكومة اململكة املغربية وحكومة تركمانستان،
املوقع بعشق آباد في  23سبتمبر .2019
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ظهير شريف رقم  1.20.95صادر في  16من جمادى األولى 1442
( 31ديسمبر  )2020بتنفيذ القانون رقم  14.20املوافق
بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين بين اململكة املغربية
واملجر ،املوقعة بمراكش في  21أكتوبر .2019
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  14.20املوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين
بين اململكة املغربية واملجر ،املوقعة بمراكش في  21أكتوبر ،2019
كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
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أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  15.20املوافق بموجبه على االتفاقية بشأن نقل
األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة املجر،
املوقعة بمراكش في  21أكتوبر  ،2019كما وافق عليه مجلس النواب
ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

قانون رقم 15.20

وحرر بفاس في  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*

يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن نقل األشخاص
املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة املجر،
املوقعة بمراكش في  21أكتوبر 2019

قانون رقم 14.20

يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين بين اململكة املغربية
واملجر ،املوقعة بمراكش في  21أكتوبر 2019
مادة فريدة
يوافق على اتفاقية تسليم املجرمين بين اململكة املغربية واملجر،
املوقعة بمراكش في  21أكتوبر .2019
ظهير شريف رقم  1.20.96صادر في  16من جمادى األولى 1442
( 31ديسمبر  )2020بتنفيذ القانون رقم  15.20املوافق
بموجبه على االتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة املجر ،املوقعة بمراكش
في  21أكتوبر .2019
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،

*

مادة فريدة
يوافق على االتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة املجر ،املوقعة بمراكش في  21أكتوبر .2019
ظهير شريف رقم  1.20.97صادر في  16من جمادى األولى 1442
( 31ديسمبر  )2020بتنفيذ القانون رقم  33.20املوافق
بموجبه على االتفاقية بين اململكة املغربية واليابان لتفادي
االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب
والغش الضريبيين ،املوقعة بالرباط في  8يناير .2020
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
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أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  33.20املوافق بموجبه على االتفاقية بين اململكة املغربية
واليابان لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
ومنع التهرب والغش الضريبيين ،املوقعة بالرباط في  8يناير ،2020
كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر .)2020
وقعه بالعطف :
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أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  34.20املوافق بموجبه على االتفاق بين اململكة
املغربية و اليابان حول تشجيع وحماية االستثمار ،املوقع بالرباط في
 8يناير  ،2020كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،

رئيس الحكومة،

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*

*
*

*

*

قانون رقم 33.20
يوافق بموجبه على االتفاقية بين اململكة املغربية
واليابان لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب
على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين،
 املوقعة بالرباط في  8يناير 2020

*

قانون رقم 34.20
يوافق بموجبه على االتفاق
بين اململكة املغربية و اليابان حول تشجيع وحماية االستثمار،
 املوقع بالرباط في  8يناير 2020
مادة فريدة

مادة فريدة
يوافق على االتفاقية بين اململكة املغربية واليابان لتفادي االزدواج
الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش
الضريبيين ،املوقعة بالرباط في  8يناير .2020
ظهير شريف رقم  1.20.98صادر في  16من جمادى األولى 1442
( 31ديسمبر  )2020بتنفيذ القانون رقم  34.20املوافق
بموجبه على االتفاق بين اململكة املغربية واليابان حول
تشجيع وحماية االستثمار ،املوقع بالرباط في  8يناير .2020
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،

يوافق على االتفاق بين اململكة املغربية واليابان حول تشجيع
وحماية االستثمار ،املوقع بالرباط في  8يناير .2020
ظهير شريف رقم  1.20.99صادر في  16من جمادى األولى 1442
( 31ديسمبر  )2020بتنفيذ القانون رقم  37.20املوافق
بموجبه على االتفاق املؤسس لشراكة بين اململكة املغربية
واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ،املوقع
بلندن في  26أكتوبر .2019
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصول  42و  50و ( 55الفقرة
الثانية) منه،
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قانون رقم 37.20
يوافق بموجبه على االتفاق املؤسس
لشراكة بين اململكة املغربية واململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية،
املوقع بلندن في  26أكتوبر 2019

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  37.20املوافق بموجبه على االتفاق املؤسس لشراكة
بين اململكة املغربية واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا
الشمالية ،املوقع بلندن في  26أكتوبر  ،2019كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بفاس في  16من جمادى األولى  31( 1442ديسمبر .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

مادة فريدة
يوافق على االتفاق املؤسس لشراكة بين اململكة املغربية
واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ،املوقع بلندن
في  26أكتوبر .2019

*
*
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*

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  2698.20صادر في  18من ربيع األول 1442
( 4نوفمبر  )2020بتحديد تسميات وخصائص املنتجات
املتأتية من طحن حب القمح التي يتم تسويقها.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على املرسوم رقم  2.19.144الصادر في  8ذي القعدة 1440
( 11يوليو  )2019املتعلق بالجودة والسالمة الصحية لبعض املنتجات
الغذائية التي يتم تسويقها املتأتية من الحبوب ،ال سيما املواد  2و 3
و 4منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
طبقا ملقتضيات املادة  3من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ،2.19.144
ال يمكن تسويق املنتجات املتأتية من طحن حب القمح املعرفة في  ،2و،3
و ،4و  ،5و  6من املادة  2من املرسوم املذكور إال وفق التسميات املبينة
أدناه عندما تستجيب للخصائص املطابقة املحددة في امللحق بهذا القرار:
 - 1بالنسبة للمنتجات املتأتية من طحن حب القمح اللين :
 «دقيق القمح اللين  »....متبوعة ،حسب الحالة ،بإحدى العباراتاآلتية :الجيد ،أو الخاص بالحلويات ،أو الخاص باملعجنات،
أو الخاص بالبسكويت ،أو املمتاز ،أو الخاص بالفطائر ،أو الخاص
باالستعمال املنزلي ،أو الخاص بالخبازة ،أو املستدير الغليظ،
أو املستديرالرقيق ،أو العادي ،أو الكامل ؛
 «الدقيق الوطني من القمح اللين» ؛ «الدقيق الخاص من القمح اللين» ؛ - 2بالنسبة للمنتجات املتأتية من طحن حب القمح الصلب :
 «دقيق القمح الصلب الجيد» أو «دقيق القمح الصلب الكامل»أو «دقيق القمح الصلب العادي» ؛
*

 «السميد الغليظ» أو «السميد الرقيق» أو «الفينو» ؛ - 3بالنسبة لنخالة القمح املتأتية من طحن حب القمح« :نخالة
القمح» ؛
 - 4بالنسبة لنبت القمح املتأتي من طحن حب القمح« :نبت القمح».
املادة الثانية
تحدد على النحو التالي قائمة ونسب العناصر املنصوص عليها في
املادة  4من املرسوم رقم  2.19.144التي يمكن إضافتها لدقيق القمح
اللين ألغراض تكنولوجية :
 دقيق الصوجا بنسبة أقصاها  0,5في املائة ( )% 0,5؛ دقيق القطاني بنسبة أقصاها  2في املائة( )% 2؛ دقيق املالت بنسبة  0,3في املائة( )% 0,3؛ الغلوتين الحيوي للدقيق بنسبة أقصاها  3في املائة(.)% 3املادة الثالثة
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينسخ ،ابتداء من التاريخ املذكور ،قرار وزير الفالحة والصيد
البحري رقم  2318.09الصادر في  7رمضان  28( 1430أغسطس )2009
بتعريف منتجات القمح اللين والقمح الصلب وكذا تحديد املميزات
التي يجب أن تتوافر في منتجات القمح اللين والقمح الصلب التي
تصنعها وتبيعها املطاحن الصناعية.
غير أنه ،يمنح للفاعلين املعنيين أجل تسعة ( )9أشهر ،ابتداء من
تاريخ النشر املذكور ،من أجل االمتثال ملقتضيات هذا القرار.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  18من ربيع األول  4( 1442نوفمبر .)2020
*

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*

ملحق

بقرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  2698.20الصادر في  18من ربيع األول  4(1442نوفمبر  )2020بتحديد تسميات وخصائص
املنتجات املتأتية من طحن حب القمح التي يتم تسويقها
الجدول رقم  :1خصائص الدقيق املتأتي من القمح اللين
نسبة الباقي من
غربال ذي
( 200ميكرون)
0
0
0

نسبة االستخراج
من غربال ذي
( 355ميكرون)
-

نسبة الباقي من
غربال ذي
( 500ميكرون)
-

نسبة االستخراج من
غربال ذي
( 630ميكرون)
 25كحد أق�صى
100
100
-

نسبة الباقي من
غربال ذي
( 1110ميكرون)
0
0
-

الحموضة الدسمة القصوى عند
الخروج من املطحنة (يعبرعنها بالغرام
الواحد من الحامض الكبريتي في كل 100
غرام من املادة الجافة)
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,07
0,07

نسبة البروتينات
(النسبة املئوية ))%
من املادة الجافة)

 9,50كحد أدنى
 9,50كحد أدنى
 9,50كحد أدنى
 9,00كحد أدنى
 11.50كحد أق�صى
 9,50كحد أدنى
 9,50كحد أدنى
 9,50كحد أدنى
 9,50كحد أدنى
 9,50كحد أدنى
 9,50كحد أدنى
 9,00كحد أدنى
 9,00كحد أدنى
 9,50كحد أدنى
 9,50كحد أدنى

نسبة املواد 
املعدنية
(النسبة املئوية ))%
من املادة الجافة)
0,45
0,50
0,55
0,65
0,65
0,65
0,70
0,65
0,79
0,79
1,25
2,50

0,79

1,10

نسبة الرطوبة
القصوى عند الخروج
من املطحنة (النسبة
املئوية) ()%

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

دقيق القمح اللين الجيد

دقيق القمح اللين الخاص بالحلويات

دقيق القمح اللين الخاص باملعجنات

دقيق القمح اللين املمتاز

دقيق القمح اللين الخاص بالفطائر

دقيق القمح اللين الخاص باالستعمال املنزلي

دقيق القمح اللين الخاص بالخبازة

دقيق القمح اللين املستديرالغليظ

دقيق القمح اللين املستديرالرقيق

دقيق القمح اللين العادي

دقيق القمح اللين الكامل

الدقيق الخاص من القمح اللين

الدقيق الوطني من القمح اللين

نسبة حجم الجسيمات ()%
مؤشر الطرح
األدنى
(الثانية)

180
180
180

-

-

0
0

دقيق القمح اللين الخاص بالبسكويت

تسمية البيع

قوة العجن
)(W

 120كحد أدنى
 120كحد أدنى
 120كحد أدنى
0
0
0
0
0
-

 25كحد أق�صى
-

15,0

180
180
180
180
180
180

-

-

-

 180كحد أق�صى
 120كحد أدنى
 280كحد أدنى
 120كحد أدنى
 200كحد أدنى
180
180
180
180
180

-

-

* * *
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نسبة االستخراج
من غربال ذي
( 630ميكرون)

25
-

نسبة الباقي من
غربال ذي
( 630ميكرون)

15
-

نسبة الباقي من
غربال ذي
( 1120ميكرون)

5
-

نسبة الحموضة
الدسمة عند الخروج
من املطحنة (يعبرعنها 
بالغرام الواحد من
الحامض الكبريتي في
كل  100غرام من املادة 
الجافة)
0,07
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07

نسبة البروتينات
الدنيا (النسبة
املئوية ( )%من
املادة الجافة)

10

10

10

10

10

10

1,20

2,50

1,80

1,00

1,00

1,10

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

دقيق القمح الصلب الجيد

دقيق القمح الصلب الكامل

دقيق القمح الصلب العادي

السميد الغليظ

السميد الرقيق

الفينو

الجدول رقم  :2خصائص الدقيق والسميد املتأتيين من القمح الصلب

نسبة الباقي من
غربال ذي
( 500ميكرون)

30
-

عند الخروج
من املطحنة
(النسبة
املئوية) ()%

نسبة الرطوبة
القصوى 

نسبة الباقي من
غربال ذي
( 425ميكرون)

20

حجم الجسيمات (النسبة ( )%القصوى)

نسبة الباقي من
غربال ذي
( 355ميكرون)

10
-

تسمية البيع

نسبة االستخراج
من غربال ذي
( 355ميكرون)

15
-

نسبة املواد املعدنية
(النسبة املئوية ()%
من املادة الجافة)

نسبة الباقي
من غربال
ذي (250
ميكرون)
10
-

املنتجات
املتأتية من
حبوب أخرى 
نسبة
االستخراج من
غربال ذي
( 150ميكرون)
15

مؤشر 
الطرح
األدنى
)الثانية)

180
180
180
180
180
180

(النسبة املئوية
القصوى ())%

3
3
3
3
3
3

* * *

تسمية البيع

نخالة القمح
نبت القمح

الجدول رقم  : 3خصائص النخالة والنبت املتأتيين من القمح
نسبة المواد المعدنية
(النسبة المئوية ( )%من المادة الجافة)

8,00
5,00
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3021.20صادر في  21من ربيع اآلخر  1442
( 7ديسمبر  )2020يتعلق باملصادقة على دليل االستعماالت
الصحية الجيدة لقطاع الفواكه الحمراء الطازجة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بن ــاء على املــرس ــوم رق ــم  2.10.473الص ــادر ف ــي  7ش ــوال 1432
( 6سبتمبر  )2011بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07
املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،وال سيما املادة 43
منه،

687

قرر ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة  43من املرسوم رقم  2.10.473املشار
إليه أعاله ،يصادق على دليل االستعماالت الصحية الجيدة لقطاع
اللحوم املستحضرة امللحق بأصل هذا القرار والذي أعدته الجمعية
الوطنية لتحويل اللحوم الحالل.
املادة الثانية
يجب على املنظمات املهنية املعنية أن تقوم بنشر هذا الدليل على
نطاق واسع يشمل جميع منخرطيها.
املادة الثالثة

قرر ما يلي :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة  43من املرسوم رقم  2.10.473املشار
إليه أعاله ،يصادق على دليل االستعماالت الصحية الجيدة لقطاع
الفواكه الحمراء الطازجة امللحق بأصل هذا القرار والذي أعدته
الفدرالية بين املهنية املغربية للفواكه الحمراء (INTERPROBERRIES
).MAROC
املادة الثانية
يجب على املنظمات املهنية املعنية أن تقوم بنشر هذا الدليل على
نطاق واسع يشمل جميع منخرطيها.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  7( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  3022.20صادر في  21من ربيع اآلخر  1442
( 7ديسمبر  )2020يتعلق باملصادقة على دليل االستعماالت
الصحية الجيدة لقطاع اللحوم املستحضرة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بن ــاء على املــرس ــوم رق ــم  2.10.473الص ــادر ف ــي  7ش ــوال 1432
( 6سبتمبر  )2011بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم  28.07املتعلق
بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،وال سيما املادة  43منه ،

وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  7( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد  واملالية وإصالح
اإلدارة  رقـم  18.21صادر في  16من جمادى األولى 1442
( 31ديسمبر  )2020بتمديد العمل بمقتضيات القرار املشترك
لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير 
االقتصاد واملالية رقم  3417.10الصادرفي  22من محرم 1432
( 28ديسمبر  )2010بتحديد كيفيات منح مساعدة الدولة
من أجل التهيئة املائية الزراعية والتحسينات العقارية في
الضيعات الفالحية.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيرالداخلية،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم رقم  2.83.752الصادر في  7جمادى األولى 1405
( 29يناير  )1985بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة من أجل
التهيئة املائية الزراعية والتحسينات العقارية في األرا�ضي الفالحية،
كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.85.891الصادر في  18من ربيع اآلخر 1406
( 31ديسمبر  )1985املحددة بموجبه إجراءات توزيع اإلعانة املالية
التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف اإلنتاج الفالحي ،كما تم تغييره
وتتميمه ؛
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وعلى القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير
الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم  3417.10الصادر في  22من
محرم  28( 1432ديسمبر  )2010بتحديد كيفيات منح مساعدة الدولة
من أجل التهيئة املائية الزراعية والتحسينات العقارية في الضيعات
الفالحية ،كما تم تمديده،
قرروا ما يلي :
املادة األولى
يمدد العمل بمقتضيات القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد
البحري ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية املشار إليه أعاله
رقم  3417.10الصادر في  22من محرم  28( 1432ديسمبر )2010
إلى غاية  31ديسمبر .2021
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من جمادى األولى  31(1442ديسمبر .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري

وزيرالداخلية،

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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نصوص خاصة
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة « »WIFAK HUITRES SNCاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،14203أن تقوم وفق الشروط املحــددة
ف ــي اتفاقي ــة إنشــاء واستغ ــالل مزرع ــة لتربي ــة األحي ــاء البحري ــة رق ــم
 2019/DOE/055املوقع ــة بتاري ــخ  2صف ــر ( 1441فاتح أكتوبر )2019
بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« »Wifak huîtresألجل زراعة الطحالب من األصناف «Gelidium
 »sesquipedaleو« »Gracilaria gracilisو«.»Saccharina latissima
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر ( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.
املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من
شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه
شركة « »WIFAK HUITRES SNCجردا ،حسب الترتيب الزمني،
وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج الطحالب من
األصناف « »Gelidium sesquipedaleو«»Gracilaria gracilis
و» «Saccharina latissimaالتي تتم زراعتها.
املادة الرابعة
يلحــق به ــذا الق ــرار املشترك مستخ ــرج م ــن االتفاقي ــة رق ــم 2019/DOE/055
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4صفر  22( 1442سبتمبر .)2020

بموجب املرسوم رقم  2.20.923الصادر في  7جمادى األولى 1442
( 22ديسمبر  )2020القا�ضي بتغيير املرسوم رقم  2.17.747الصادر
في  18من ربيع األول  7( 1439ديسمبر  )2017بتعيين أعضاء اللجنة
الوطنية للطلبيات العمومية ،يعين ،ابتداء من  7جمادى األولى 1442
( 22ديسمبر  ،)2020السيد امحمد العزوزي عضوا في الجهاز
التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية ،ممثال لقطاع الهندسة
واالستشارة ،خلفا للسيد منصف الزياني.
قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2375.20
صادرفي  4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة
« »WIFAK HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى « »Wifak Huîtresوبنشر مستخرج من
االتفاقية املتعلقة بها.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛
وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد
البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم  11( 1435نوفمبر )2013
بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات
امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2019/DOE/055املوقعة بتاريخ  2صفر ( 1441فاتح أكتوبر )2019
بين شركة « »WIFAK HUITRES SNCووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
*

*

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

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  2375.20الصادر في  4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة
» «WIFAK HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »»Wifak Huîtres
وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »«Wifak Huîtres
رقم  2019/DOE/055املوقعة بتاريخ  2صفر ( 1441فاتح أكتوبر  )2019بين شركة
» «WIFAK HUITRES SNCووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد.

شركة « »WIFAK HUITRES SNCالكائن مقرها بحي موالي رشيد ،رقم  ،824الداخلة.

مدة االتفاقية.

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة.

هكتاران (.)2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

الحدود
B1

خط العرض
" 23°39'2.1766شماال

خط الطول
" 15°58'10.8102شماال

B2
B3
B4

" 23°39'5.9875شماال
" 23°39'8.6216شماال
" 23°39'4.8107شماال

" 15°58'16.5292شماال
" 15°58'14.4606شماال
" 15°58'8.7416شماال

منطقة حماية.

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

اإلشارات في البحر.

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

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

زراعة الطحالب من األصناف « »Gelidium sesquipedaleو« »Gracilaria gracilisو«.»Saccharina latissima

التقنية املستعملة.

الحبال العائمة.

وسائل االستغالل.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبيرالنفايات.

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

مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغ قار  :عشرون ( )20درهما في السنة.
مبلغ متغير  :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2376.20
صادرفي  4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة
« »KAISAR HUITRE SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى « »Kaisar Huîtreوبنشر مستخرج من
االتفاقية املتعلقة بها.

املادة الثانية

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Kaisar Huîtreألجل زراعة الطحالب
من األصناف « »Gelidium sesquipedaleو«»Gracilaria gracilis
و«.»Saccharina latissima

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

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

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

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من
شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه
شركة « »KAISAR HUITRE SNCجردا ،حسب الترتيب الزمني،
وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج الطحالب من
األصناف « »Gelidium sesquipedaleو«»Gracilaria gracilis
و» «Saccharina latissimaالتي تتم زراعتها.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية،
كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2019/DOE/082املوقعة بتاريخ  2صفر ( 1441فاتح أكتوبر )2019
بين شركة « »KAISAR HUITRE SNCووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة « »KAISAR HUITRE SNCاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،14229أن تقوم وفق الشروط
املحــددة ف ــي اتفاقي ــة إنشــاء واستغ ــالل مزرع ــة لتربي ــة األحي ــاء
البحري ــة رق ــم  2019/DOE/082املوقع ــة بتاري ــخ  2صف ــر 1441
(فاتح أكتوبر  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
*

املادة الرابعة
يلحــق به ــذا الق ــرار املشترك مستخ ــرج م ــن االتفاقي ــة رق ــم 2019/DOE/082
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4صفر  22( 1442سبتمبر .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  2376.20الصادر في  4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة
» «KAISAR HUITRE SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »»Kaisar Huître
وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »«Kaisar Huître
رقم  2019/DOE/082املوقعة بتاريخ  2صفر ( 1441فاتح أكتوبر  )2019بين شركة
» «KAISAR HUITRE SNCووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد.

شركة « »KAISAR HUITRE SNCالكائن مقرها بالعمارات الحمراء ،زنقة عيق ،رقم  ،256الداخلة.

مدة االتفاقية.

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة.

هكتاران (.)2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

الحدود
B1

خط العرض
" 23°38'57.4127شماال

خط الطول
" 15°58'3.6617غربا

B2
B3
B4

" 23°39'1.2236شماال
" 23°39'3.8578شماال
" 23°39'0.0468شماال

" 15°58'9.3806غربا
" 15°58'7.3121غربا
" 15°58'1.5931غربا

منطقة حماية.

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

اإلشارات في البحر.

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

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

زراعة الطحالب من األصناف « »Gelidium sesquipedaleو« »Gracilaria gracilisو«.»Saccharina latissima

التقنية املستعملة.

الحبال العائمة.

وسائل االستغالل.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبير النفايات.

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

مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغ قار  :عشرون ( )20درهما في السنة.
مبلغ متغير  :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2379.20
صادرفي  4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة
« »CHIFAE HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى « »Chifae Huîtresوبنشر مستخرج
من االتفاقية املتعلقة بها.

املادة الثانية

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « »Chifae Huîtresألجل زراعة
الطحالب من األصناف « »Gelidium sesquipedaleو«Gracilaria
» gracilisو«.»Saccharina latissima

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

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

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

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه   في الفصل  1-28من
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من
شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه
شركة « »CHIFAE HUITRES SNCجردا ،حسب الترتيب الزمني،
وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج الطحالب من
األصناف « »Gelidium sesquipedaleو«»Gracilaria gracilis
و» «Saccharina latissimaالتي تتم زراعتها.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية،
كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2019/DOE/084املوقعة بتاريخ  2صفر ( 1441فاتح أكتوبر )2019
بين شركة « »CHIFAE HUITRES SNCووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة « »CHIFAE HUITRES SNCاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،14329أن تقوم وفق الشروط
املحــددة ف ــي اتفاقي ــة إنشــاء واستغ ــالل مزرع ــة لتربي ــة األحي ــاء
البحري ــة رق ــم  2019/DOE/084املوقع ــة بتاري ــخ  2صف ــر 1441
(فاتح أكتوبر  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
*

املادة الرابعة
يلحــق به ــذا الق ــرار املشترك مستخ ــرج م ــن االتفاقي ــة رق ــم 2019/DOE/084
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4صفر  22( 1442سبتمبر .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  2379.20الصادر في  4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة
» «CHIFAE HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »»Chifae Huîtres
وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »«Chifae Huîtres
رقم  2019/DOE/084املوقعة بتاريخ  2صفر ( 1441فاتح أكتوبر  )2019بين شركة
» «CHIFAE HUITRES SNCووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد.

شركة « »CHIFAE HUITRES SNCالكائن مقرها باملنازل الحمراء ،رقم  ،30الداخلة.

مدة االتفاقية.

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة.

هكتاران (.)2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

الحدود
B1

خط العرض
" 23°38'51.8356شماال

خط الطول
" 15°57'46.2625غربا

B2
B3
B4

" 23°38'55.6469شماال
" 23°38'58.2806شماال
" 23°38'54.4693شماال

" 15°57'51.9811غربا
" 15°57'49.9122غربا
" 15°57'44.1940غربا

منطقة حماية.

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

اإلشارات في البحر.

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

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

زراعة الطحالب من األصناف « »Gelidium sesquipedaleو« »Gracilaria gracilisو«.»Saccharina latissima

التقنية املستعملة.

الحبال العائمة.

وسائل االستغالل.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبير النفايات.

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

مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغ قار  :عشرون ( )20درهما في السنة.
مبلغ متغير  :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2383.20
صادرفي  4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة
« »BIR ANZARAN HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Bir Anzaran Huîtresوبنشر 
مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

املادة الثانية

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Bir Anzaran Huîtresألجل زراعة
الطحالب من األصناف « »Gelidium sesquipedaleو«Gracilaria
» gracilisو«.»Saccharina latissima

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

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

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

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه   في الفصل  1-28من
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من
شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه
شركة « »BIR ANZARAN HUITRES SNCجردا ،حسب الترتيب
الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج الطحالب
من األصناف « »Gelidium sesquipedaleو«»Gracilaria gracilis
و» «Saccharina latissimaالتي تتم زراعتها.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية،
كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2019/DOE/054املوقعة بتاريخ  3صفر  2( 1441أكتوبر )2019
بين شركة « »BIR ANZARAN HUITRES SNCووزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها
من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة « »BIR ANZARAN HUITRES SNCاملسجلة في
السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،14237أن تقوم وفق الشروط
املحــددة ف ــي اتفاقي ــة إنشــاء واستغ ــالل مزرع ــة لتربي ــة األحي ــاء
البحري ــة رق ــم  2019/DOE/054املوقع ــة بتاري ــخ  3صف ــر 1441
( 2أكتوبر  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
*

املادة الرابعة
يلحــق به ــذا الق ــرار املشترك مستخ ــرج م ــن االتفاقي ــة رق ــم 2019/DOE/054
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4صفر  22( 1442سبتمبر .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  2383.20الصادر في  4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة
» «BIR ANZARAN HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Bir Anzaran Huîtres
وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »«Bir Anzaran Huîtres
رقم  2019/DOE/054املوقعة بتاريخ  3صفر  2( 1441أكتوبر  )2019بين شركة
» «BIR ANZARAN HUITRES SNCووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد.

شركة « »BIR ANZARAN HUITRES SNCالكائن مقرها بحي الغفران ،الداخلة.

مدة االتفاقية.

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة.

هكتاران (.)2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

الحدود
B1

خط العرض
" 23°38'51.0223شماال

خط الطول
" 15°57'36.0115غربا

B2
B3
B4

" 23°38'54.8336شماال
" 23°38'57.4678شماال
" 23°38'53.6561شماال

" 15°57'41.7298غربا
" 15°57'39.6612غربا
" 15°57'33.9426غربا

منطقة حماية.

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

اإلشارات في البحر.

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

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

زراعة الطحالب من األصناف « »Gelidium sesquipedaleو« »Gracilaria gracilisو«.»Saccharina latissima

التقنية املستعملة.

الحبال العائمة.

وسائل االستغالل.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبير النفايات.

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

مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغ قار  :عشرون ( )20درهما في السنة.
مبلغ متغير  :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2384.20
صادرفي  4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة
« »LFAILA HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى « »Lfaila Huîtresوبنشر مستخرج من
االتفاقية املتعلقة بها.

املادة الثانية

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

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Lfaila Huîtresألجل زراعة الطحالب
من األصناف « »Gelidium sesquipedaleو«»Gracilaria gracilis
و«.»Saccharina latissima

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

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

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

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه   في الفصل  1-28من
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من
شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه شركة
« »LFAILA HUITRES SNCجردا ،حسب الترتيب الزمني ،وتقسيما،
حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج الطحالب من األصناف
« »Gelidium sesquipedaleو« »Gracilaria gracilisو«Saccharina
» latissimaالتي تتم زراعتها.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية،
كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2019/DOE/053املوقعة بتاريخ  3صفر  2( 1441أكتوبر )2019
بين شركة « »LFAILA HUITRES SNCووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة « »LFAILA HUITRES SNCاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،14055أن تقوم وفق الشروط
املحــددة ف ــي اتفاقي ــة إنشــاء واستغ ــالل مزرع ــة لتربي ــة األحي ــاء
البحري ــة رق ــم  2019/DOE/053املوقع ــة بتاري ــخ  3صف ــر 1441
( 2أكتوبر  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
*

املادة الرابعة
يلحــق به ــذا الق ــرار املشترك مستخ ــرج م ــن االتفاقي ــة رق ــم 2019/DOE/053
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4صفر  22( 1442سبتمبر .)2020
وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  2384.20الصادر في  4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020بالترخيص لشركة
» «LFAILA HUITRES SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Lfaila Huîtres
وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى »«Lfaila Huîtres
رقم  2019/DOE/053املوقعة بتاريخ  3صفر  2( 1441أكتوبر  )2019بين شركة
» «LFAILA HUITRES SNCووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد.

شركة « »LFAILA HUITRES SNCالكائن مقرها بحي كسيكسات ،زنقة معطلة ،رقم  ،50الداخلة.

مدة االتفاقية.

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة.

هكتاران (.)2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

الحدود
B1

خط العرض
" 23°38'56.5998شماال

خط الطول
" 15°57'53.4107غربا

B2
B3
B4

" 23°39'0.4108شماال
" 23°39'3.0449شماال
" 23°38'59.2336شماال

" 15°57'59.1293غربا
" 15°57'57.0607غربا
" 15°57'51.3421غربا

منطقة حماية.

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

اإلشارات في البحر.

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

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

زراعة الطحالب من األصناف « »Gelidium sesquipedaleو« »Gracilaria gracilisو«.»Saccharina latissima

التقنية املستعملة.

الحبال العائمة.

وسائل االستغالل.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبير النفايات.

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

مبلغ األتاوة املستحقة.

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

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2880.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد شركــة « »AMAROCلتسويق البذور املعتمدة للذرة 
والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية
والشمندر الصناعي والعلفي والبذور النموذجية للخضر.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي رقم  431.77الصادر
في  8شوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الشمندر الصناعي
والعلفي ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  857.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية (الفصة
والبرسيم والنفل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  858.75الصادر في
 8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوار الشمس والقرطم
والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  859.75الصادر في
 8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  862.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية (الفول
الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا) ؛
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وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر فــي
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر
فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»AMAROCالكائن مقرها االجتماعي بـ  ،152شارع
عبد اللـه بن ياسين ،الدار البيضاء ،لتسويق البذور املعتمدة للذرة
والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية والشمندر
الصناعي والعلفي والبذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »AMAROCأن تقدم التصريح املنصوص
عليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام 431.77
و 857.75و 858.75و 859.75و 862.75و ،971.75للمكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،شهريا ،بمشترياتها ومبيعاتها
من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2881.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد  شركة « »BEJO MAGHREBلتسويق البذور
النموذجية للخضر.
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املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2882.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد شركة « »HI TECH SEEDS MAROCلتسويق البذور
النموذجية للخضر.

وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر فــي
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛

قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة «  ،» BEJO MAGHREBالكائن مقرها  االجتماعي
بـ  ،14زنقة جبل  مكون ،حي سيل ،حي السالم ،20210 ،الدار البيضاء،
لتسويق البذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر  ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »BEJO MAGHREBأن تقدم التصريح
املنصوص عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم ،971.75
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،شهريا،
بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر فــي
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»HI TECH SEEDS MAROCالكائن مقرها
االجتماعي بـ  ،43زنقة عبد الكريم الدويري ،الدار البيضاء ،لتسويق
البذور النموذجية للخضر.
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املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  857.75الصادر فــي
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية (الفصة والبرسيم
والنفل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة) ؛

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

وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر فــي
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

يجب على شركة « »HI TECH SEEDS MAROCأن تقدم التصريح
املنصوص عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم ،971.75
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،شهريا،
بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،

املادة الثالثة

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة

تعتمد شركة « ،»COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSSالكائن
مقرها االجتماعي باملنطقة الصناعية ،طريق بيوغرة ،آيت ملول،
لتسويق البذور املعتمدة للقطاني العلفية والبذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2883.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد  شركة «»COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS
لتسويق البذور املعتمدة للقطاني العلفية والبذور النموذجية
للخضر.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  
رقم  1.09.20بتاريخ   22من صفر 18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر  ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSSأن
تقدم التصريح املنصوص عليه في املادة  2من القرارين املشار إليهما
أعاله ذوي الرقمين  857.75و ،971.75شهريا ،للمكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،شهريا ،بمشترياتها ومبيعاتها
من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2884.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد  شركة « »GREEN SOLUTIONSلتسويق البذور
النموذجية للخضر.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر
فــي   8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر
فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»GREEN SOLUTIONSالكائن مقرها االجتماعي
برقم  ،2قطعة ب ،1053 ،زنقة  ،19املنطقة الصناعية ،آيت ملول،
لتسويق البذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »GREEN SOLUTIONSأن تقدم التصريح
املنصوص عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم ،971.75
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،شهريا،
بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.
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املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2885.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد  شرك ــة « »MAROSEMلتسويق البذور املعتمدة 
للحبوب الخريفية والذرة  والقطاني الغذائية والقطاني
العلفية والنباتات الزيتية والبذور النموذجية للخضر 
واألغراس املعتمدة للبطاطس.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  857.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية (الفصة والبرسيم
والنفل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  858.75الصادر في
 8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوار الشمس والقرطم والسلجم
والكتان والصوجا والكاوكاو ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  859.75الصادر في
 8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء ؛
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وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  862.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية (الفول الصغير
والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر فــي
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  622.11الصادر فــي
 10ربيع اآلخر  15( 1432مارس  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2197.13الصادر في
 2رمضان  11( 1434يوليو  )2013باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور الحبوب الخريفية (القمح والشعير والخرطال والسلت
والتريتيكال واألرز) ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»MAROSEMالكائن مقرها االجتماعي بزنقة
الجندي رفييل مريسكال ،عين بورجة ،الدار البيضاء ،لتسويق البذور
املعتمدة للحبوب الخريفية والذرة والقطاني الغذائية والقطاني
العلفية والنباتات الزيتية والبذور النموذجية للخضر واألغراس
املعتمدة للبطاطس.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة «  » MAROSEMأن تقدم التصريح املنصوص
عليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام 857.75
و 858.75و 859.75و 862.75و 971.75و 622.11و ،2197.13للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي :
 آخرشهرديسمبرمن كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها مناألغراس بالنسبة للحبوب الخريفية ؛
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 كل ستة أشهر بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراسبالنسبة للبطاطس؛
 شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة لألنواع األخرىاملنصوص عليها في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2886.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد شركــة « »COSUMAGRIلتسويق البذور املعتمدة 
للشمندر الصناعي والعلفي وفسائل قصب السكر.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي رقم  431.77الصادر
في  8شوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الشمندر الصناعي
والعلفي ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  2185.01الصادر في  9شوال  25( 1422ديسمبر  )2001باملوافقة
على النظام التقني املتعلق باإلنتاج واملراقبة الحقلية لفسائل قصب
السكر ؛
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وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر
فـي  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2887.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد  شركــة « »JANNAT AL MAGHREBلتسويق
األغراس املعتمدة لألصناف املنتجة للفواكه الحمراء والبذور
النموذجية للخضر.

تعتمد شركة « ،»COSUMAGRIالكائن مقرها االجتماعي بـ ،8
زنقة املعتمد ابن عباد ،الصخور السوداء ،الدار البيضاء ،لتسويق
البذور املعتمدة للشمندر الصناعي والعلفي وفسائل قصب السكر.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »COSUMAGRIأن تقدم التصريح املنصوص
عليه في املادة  2من القرارين املشار إليهما أعاله ذوي الرقمين 431.77
و ،2185.01للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
على النحو التالي :
 شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة للشمندر الصناعيوالعلفي ؛
 شهرا واحدا بعد نهاية كل دورة غرس ،بالكميات املنتجة واملسوقةلكل صنف ولكل درجة وكذا املكان املوجهة إليه بالنسبة لفسائل
قصب السكر.

بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر فــي
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات رقم  2109.17الصادر في  25من ذي القعدة 1438
( 18أغسطس  )2017باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج
أغراس األصناف املنتجة للفواكه الحمراء (توت األرض وتوت العليق
والعنب البري والتوت والكشمش وعنب الثعلب) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :

املادة الرابعة

املادة األولى

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.

تعتمد شركة « ،»JANNAT AL MAGHREBالكائن مقرها االجتماعي
بكلم  ،15طريق الرباط ،العوامرة ،العرائش ،لتسويق األغراس املعتمدة
لألصناف املنتجة للفواكه الحمراء والبذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية

املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
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قرر ما يلي :

املادة الثالثة
يجب على شركة« »JANNAT AL MAGHREBأن تقدم التصريح
املشار إليه في املادة  2من القرارين املشار إليهما أعاله ذوي الرقمين
 971.75و 2109.17للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية ،على النحو التالي :
• شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور النموذجية للخضر؛
• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة ،بمخزوناتها من األغراس
بالنسبة لألصناف املنتجة للفواكه الحمراء.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2888.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد شركة « »PEPINIERE VITIMEDلتسويق األغراس
املعتمدة للكروم.

املادة األولى
تعتمد شركة « ،»PEPINIERE VITIMEDالكائن مقرها االجتماعي
بحي البركة ،صوفيا د ،شقة  ،18بوفكران ،مكناس ،50300 ،لتسويق
األغراس املعتمدة للكروم.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »PEPINIERE VITIMEDأن تقدم التصريح
املنصوص عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم 2100.03
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،في شهري أبريل
وسبتمبر من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس
املذكورة في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2889.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد مشتل « »EL BARAKAلتسويق األغراس املعتمدة 
للزيتون والتين والتين الشوكي والتفاحيات والبذور واألغراس
املعتمدة للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان.

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير ،)2009
وال سيما املادة  2منه ؛

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2100.03الصادر فــي
 8شـوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛
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وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2099.03الصــادر فـي
 8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر املشمش واللوز
والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  2110.05الصــادر فـي  21من رمضان  25( 1426أكتوبر )2005
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها
واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2157.11الصادر فــي
 16من شعبان  18( 1432يوليو  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2940.13الصادر فــي
 17من ذي الحجة  23( 1434أكتوبر  )2013باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  3548.13الصادر  فــي
 27من صفر  31( 1435ديسمبر  )2013باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  986.19الصادر في  21من رجب  28 (1440مارس )2019
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين الشوكي
ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،
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املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على مشتل « »EL BARAKAأن يقدم التصريح املشار إليه
في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام 2099.03
و 2110.05و 2157.11و 2940.13و 3548.13و 986.19للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،على النحو التالي :
• في شهري أبريل وسبتمبرمن كل سنة :
 بمشترياته ومبيعاته من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ بمشترياته ومبيعاته ومخزوناته من البذور واألغراس بالنسبةللتفاحيات ؛
 بمشترياته ومبيعاته ومخزوناته من البذور واألغراس بالنسبةللورديات ذات النواة ؛
 بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتين ؛• في شهر سبتمبر من كل سنة بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من
األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان ؛
• سنويا بوضعية مخزوناته من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.

قرر ما يلي :
املادة األولى
يعتمد مشتل « ،»EL BARAKAالكائن مقره االجتماعي بتالت
أزالف ،بني توزين ،ميضار ،إقليم دريوش ،لتسويق األغراس املعتمدة
للزيتون والتين والتين الشوكي والتفاحيات والبذور واألغراس
املعتمدة للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان.

املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2890.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد مشتل « »OUED SROUلتسويق األغراس املعتمدة 
للزيتون.
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املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2891.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد شركــة « »ITALPHYTOلتسويق األغراس املعتمدة 
للزيتون والكروم والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة 
للورديات ذات النواة.

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  2110.05الصــادر فـي  21من رمضان  25( 1426أكتوبر )2005
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها
واعتمادها،
قرر ما يلي :

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛

املادة األولى
يعتمد مشتل « ،»OUED SROUالكائن مقره االجتماعي بدائرة
سيدي سليمان ،مكناس املنزه ،لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على مشتل« »OUED SROUأن يقدم التصريح املنصوص
عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم  2110.05للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،في شهري أبريل
وسبتمبر من كل سنة بمشترياته ومبيعاته من األغراس املذكورة في
املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.

بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2099.03الصــادر فـي
 8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر املشمش واللوز
والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2100.03الصادر فــي
 8شـوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  2110.05الصــادر فـي  21من رمضان  25( 1426أكتوبر )2005
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها
واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2157.11الصادر فــي
 16من شعبان  18( 1432يوليو  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
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وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2892.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد  شرك ــة « »OSHI INTERNATIONALلتسويق
البذور املعتمدة للذرة الصفراء   والقطاني العلفية والبذور
النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس.

تعتمد شركة« »ITALPHYTOالكائن مقرها االجتماعي بدوار
بوستة ،أمزري الوداية ،مراكش ،لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون
والكروم والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات
النواة.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »ITALPHYTOأن تقدم التصريح املشار إليه
في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام 2099.03
و 2100.03و 2110.05و 2157.11للمكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية ،في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة على النحو
التالي :
 بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون؛ بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتفاحياتوالكروم؛
 بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبةللورديات ذات النواة.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20
بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  857.75الصادر في
 8شوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية (الفصة والبرسيم
والنفل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  859.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر فــي
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  622.11الصادر فــي
 10ربيع اآلخر  15( 1432مارس  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»OSHI INTERNATIONALالكائن مقرها
االجتماعي بـ  02حي الوالء ،فسيلة  ،1دفعة  ،6عمارة  ،20سيدي
مومن ،الدار البيضاء ،لتسويق البذور املعتمدة للذرة الصفراء
والقطاني العلفية والبذور النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة
للبطاطس.
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الجريدة الرسمية

املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »OSHI INTERNATIONALأن تقدم التصريح
املنصوص عليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات
األرقام  857.75و 859.75و 971.75و ،622.11للمكتب 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.
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وعلى قرار وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي رقم  431.77الصادر في
 8شوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الشمندر الصناعي والعلفي ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  857.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية (الفصة والبرسيم
والنفل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة) ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2197.13الصادر في
 2رمضان  11( 1434يوليو  )2013باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور الحبوب الخريفية (القمح والشعير والخرطال والسلت
والتريتيكال واألرز) ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :

املادة الرابعة

املادة األولى

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.

تعتمد شركة « ،»SHTBAالكائن مقرها االجتماعي بعملية نخيل ،4
عمارة  138مكرر ،شقة د  ،2تامنصورت ،مراكش ،لتسويق البذور
املعتمدة للحبوب الخريفية والقطاني العلفية والشمندر الصناعي
والعلفي.

املادة الخامسة

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  2893.20صادر في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر )2020
باعتماد شرك ــة « »SHTBAلتسويق البذور املعتمدة للحبوب
الخريفية والقطاني العلفية والشمندر الصناعي والعلفي.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة«   » SHTBAأن تقدم التصريح املنصوص عليه في
املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام  431.77و 857.75
و ،2197.13للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
على النحو التالي :
 آخرشهرديسمبرمن كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها مناألغراس بالنسبة للحبوب الخريفية ؛
 شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة لألنواع األخرىاملنصوص عليها في املادة األولى أعاله.
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الجريدة الرسمية
املادة الرابعة

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
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وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع اآلخر  19(1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  3023.20صادرفي  23من ربيع اآلخر  9( 1442ديسمبر)2020
باعتماد شركة » «NEW CONCEPT PEPINIERESلتسويق
األغراس املعتمدة  للتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة 
للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2099.03الصــادر فـي
 8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر املشمش واللوز
والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2157.11الصادر فــي
 16من شعبان  18( 1432يوليو  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2940.13الصادر فــي
 16من ذي الحجة  22( 1434أكتوبر  )2013باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛

تعتمد شركة « ،»NEW CONCEPT PEPINIERESالكائن مقرها
االجتماعي بالبقعة رقم  ،11التابعة لوحدة اإلنتاج الفالحي زوبيرية
الكائنة في دوار الباشا ،جماعة السعادة ،مراكش ،لتسويق األغراس
املعتمدة للتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة
والشتائل النموذجية لألركان.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة «  » NEW CONCEPT PEPINIERESأن تقدم
التصريح املشار إليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله
ذات األرقام  2099.03و 2157.11و 2940.13للمكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،على النحو التالي :
 في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة : بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتفاحيات؛ بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبةللورديات ذات النواة ؛
 في شهر سبتمبر من كل سنة بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها مناألغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  9( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  3024.20صادر في  23من ربيع اآلخر  1442
( 9ديسمبر  )2020باعتماد مشتل « »SAMIAلتسويق األغراس
املعتمدة  للتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة  للورديات
ذات النواة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2099.03الصــادر فـي
 8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر املشمش واللوز
والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2157.11الصادر فــي
 16من شعبان  18( 1432يوليو  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعتمد مشتل « »SAMIAالكائن مقره االجتماعي بآيت عمار،
آيت يحيى اوعال ،تيغريغرة ،ازرو ،لتسويق األغراس املعتمدة
للتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
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املادة الثالثة
يجب على مشتل «  » SAMIAأن يقدم التصريح املشار إليه في املادة 2
من القرارين املشار إليهما أعاله ذوي الرقمين  2099.03و2157.11
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،في شهري
أبريل وسبتمبر من كل سنة على النحو التالي :
 بمشترياته ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتفاحيات ؛ بمشترياته ومبيعاته ومخزوناته من البذور واألغراس بالنسبةللورديات ذات النواة.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  9( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  3025.20صادر في  23من ربيع اآلخر  1442
( 9ديسمبر  )2020باعتماد شركة «OLEO MEGA PLANTES
» NOURلتسويق األغراس املعتمدة  للزيتون والتفاحيات
والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى  
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2099.03الصــادر فـي
 8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر املشمش واللوز
والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  2110.05الصادر فــي  21من رمضان  25( 1426أكتوبر )2005
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها
واعتمادها ؛
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وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2157.11الصادر فــي
 16من شعبان  18( 1432يوليو  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر  فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « »OLEO MEGA PLANTES NOURالكائن مقرها
االجتماعي بدوار آيت �سي حمو ،غماسة ،شيشاوة ،لتسويق األغراس
املعتمدة للزيتون والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات
ذات النواة.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة «  » OLEO MEGA PLANTES NOURأن تقدم
التصريح املشار إليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات
األرقام  2099.03و 2110.05و 2157.11للمكتب الوطني للسالمة
الصحية 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 ؛ بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبةللورديات ذات النواة.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  9( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  3026.20صادر في  23من ربيع اآلخر  1442
( 9ديسمبر  )2020باعتماد  شركة « »SARLATلتسويق
األغراس املعتمدة  للكروم والتفاحيات والبذور واألغراس
املعتمدة للورديات ذات النواة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2099.03الصــادر فـي
 8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر املشمش واللوز
والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2100.03الصادر  فــي
 8شـوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2157.11الصادر فــي
 16من شعبان  18( 1432يوليو  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « »SARLATالكائن مقرها االجتماعي بقطعة ،29
تجزئة أمل ،طريق سيدي حرازم ،فاس ،لتسويق األغراس املعتمدة
للكروم والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات
النواة.
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املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة «  » SARLATأن تقدم التصريح املشار إليه في
املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام 2099.03
و 2100.03و 2157.11للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية ،في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة على النحو التالي :
 بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للكروموالتفاحيات؛
 بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبةللورديات ذات النواة.
املادة الرابعة
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وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية  القروية رقم  2099.03الصــادر فـي
 8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر املشمش واللوز
والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2100.03الصادر فــي
 8شـوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2157.11الصادر فــي
 16من شعبان  18( 1432يوليو  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  9( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  3027.20صادر في  23من ربيع اآلخر  1442
( 9ديسمبر  )2020باعتماد  شركة «PEPINIERE EURO
» MARE PLANTEلتسويق األغراس املعتمدة  للكروم
والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛

املادة األولى
تعتمد شركة « »PEPINIERE EURO MARE PLANTEالكائن
مقرها االجتماعي بحظيرة في دوار سمالة ،عين كرمة ،مكناس،
لتسويق األغراس املعتمدة للكروم والتفاحيات والبذور واألغراس
املعتمدة للورديات ذات النواة.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة «  » PEPINIERE EURO MARE PLANTEأن تقدم
التصريح املشار إليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات
األرقام  2099.03و 2100.03و 2157.11للمكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة
على النحو التالي :
 بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للكروموالتفاحيات؛
 بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبةللورديات ذات النواة.
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املادة الرابعة

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  9( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  3028.20صادر في  23من ربيع اآلخر  1442
( 9ديسمبر  )2020باعتماد  شركة « »SAPIAMAلتسويق
األغراس املعتمدة  للكروم والتين والتفاحيات والبذور
واألغراس املعتمدة  للورديات ذات النواة  والحوامض
والشتائل النموذجية لألركان.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر18( 1430فبراير ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2098.03الصادر في
 8شوال  3 (1424ديسمبر  ) 2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور وأغراس الحوامض ومراقبتها وتوظيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2099.03الصــادر فـي
 8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر املشمش واللوز
والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم  2100.03الصادر فــي
 8شـوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام التقني املتعلق
بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛
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وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2157.11الصادر فــي
 16من شعبان  18( 1432يوليو  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2940.13الصادر فــي
 17من ذي الحجة  23( 1434أكتوبر  )2013باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  3548.13الصادر  فــي
 27من صفر  31( 1435دسمبر  )2013باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر فـي
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد وتسويق
البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»SAPIAMAالكائن مقرها االجتماعي بـ ،325
شارع الحسن الثاني ،أكادير ،لتسويق األغراس املعتمدة للكروم
والتين والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة
والحوامض والشتائل النموذجية لألركان.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة «  » SAPIAMAأن تقدم التصريح املشار إليه
في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام ،2098.03
 2099.03و 2100.03و 2157.11و 2940.13و 3548.13للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،على النحو التالي :
• في شهري أبريل وسبتمبرمن كل سنة :
 بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للكروموالتفاحيات؛
 بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبةللورديات ذات النواة؛
 -بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين.
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• في شهري ينايرويوليو من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها
من البذور واألغراس بالنسبة للحوامض؛
• في شهر سبتمبر من كل سنة بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من
األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان.
املادة الرابعة
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 عبد الغني فنان ؛ أمينة مريني إدري�سي.• لجنة جائزة املغرب للسرد ،وتضم األعضاء التالين :
 محمد أديوان ؛ -جميل حمداوي ؛

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت مخالفة
ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله أو النصوص
املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة

 أحمد رزيق ؛ تورية اجنايني ؛ أبو القاسم الخطير.•  لجنة جائزة املغرب للعلوم اإلنسانية ،وتضم األعضاء
التالين :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  9( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

 محمد الشيخ ؛ بوعزة بنعاشر ؛الطيب بوعزة ؛

قرارلوزير الثقافة والشباب والرياضة رقم  3078.20صادرفي  29من ربيع
اآلخر  15( 1442ديسمبر  )2020بتعيين رئيس وأعضاء لجان
«جائزة املغرب للكتاب» برسم موسم .2020
وزيرالثقافة والشباب والرياضة،
بناء على املرسوم رقم  2.05.830الصادر في  26من رمضان 1427
( 19أكتوبر  )2006بإحداث «جائزة املغرب للكتاب» ،كما وقع تغييره
وتتميمه والسيما املادة  6منه ؛
وعلى القرار املشترك لوزير الثقافة ووزير االقتصاد واملالية
رقم  3470.12الصادر في  28من ذي القعدة  15( 1433أكتوبر )2012
بمنح تعويضات ألعضاء لجان «جائزة املغرب للكتاب» ،كما وقع
تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتشكل برسم موسم  ،2020لجان «جائزة املغرب للكتاب» من :

 عبد املجيد القدوري ؛ محمد جكيب.•  لجنة جائزة املغرب للعلوم االجتماعية ،وتضم األعضاء
التالين :
 عبد الغني منديب ؛ فاضمة آيت مس ؛ بن محمد قسطاني ؛ سلمان بونعمان ؛ ابراهيم بوعياد.ويعين السيد عبد الرحمان لعوينة كمختص تستعين به هذه
اللجنة في املجال الذي يرتبط به عملها.
•  لجنة جائزة املغرب للدراسات األدبية والفنية واللغوية،
وتضم األعضاء التالين :

• رئيس اللجان  :عبد اإلله بلقزيز.

 -نوال بنبراهيم ؛

• لجنة جائزة املغرب للشعر ،وتضم األعضاء التالين :

 -مصطفى  سلوي ؛

 -لطيفة املسكيني ؛

 -سعاد الناصر ؛

 -سوكينة حبيب هللا ؛

 -كريمة اليتربي ؛

 -مراد القادري ؛

 -فطيمة كدو.
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ويعين السيد عبد املجيد الزهير كمختص تستعين به هذه
اللجنة في املجال الذي يرتبط به عملها.

العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر  29(1441نوفمبر )2019

• لجنة جائزة املغرب للترجمة ،وتضم األعضاء التالين :

بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية

 -خالد بن الصغير ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي

 -محمد أعفيف ؛

والبحث العلمي ؛

 -مرية التوفيق ؛

وبعد استطالع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص ورأي اللجنة الوطنية

 -عمر بحا�شي ؛

لتنسيق التعليم العالي املنعقدتين على التوالي بتاريخ  4و 6ماي 2020

 أحمد بوشرب.املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و  24و  28يوليو ، 2020

قرر ما يلي:

وحرر بالرباط في  29من ربيع اآلخر  15( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عثمان الفردوس.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  3045.20صادرفي  22من ربيع اآلخر  8( 1442ديسمبر )2020
بالترخيص بتسمية كلية خاصة.
الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

املادة األولى
ي ـ ـ ــرخــص بتس ـم ـي ــة كلية خـاصة تــحت رقـم  FP23/2/19ابـتداء من السنة
الجامعية : 2021-2020

 «الك ـلـية الخاصة لل ـم ـهــارات الحركـية وإعـادة التأهيل الوظــيف ــي»«Faculté Privée des Sciences de la Motricité et de la
» Rééducation Fonctionnelleالتابعة للجامعة الدولية ألكادير
الكائن مقرها بالعنوان التالي  :زاوية طريق مراكش وامتداد
 Barreauشرق غرب -أكادير.

بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر

املادة الثانية

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  ،)2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادة  41منه ؛

يتعين على الكلية الخاصة للمهارات الحركية وإعادة التأهيل الوظيفي

وعلى املرسوم رقم  2.10.364الصادر في  16من ذي القعدة 1431

إشهار تسمية «كلية خاصة» تحت رقم   FP23/2/19على واجهة مقرها وكذا

( 25أكتوبر  )2010بتطبيق أحكام املادة  41من القانون رقم  01.00املتعلق

في كل وثيقة كيفما كان نوعها تصدر عن املؤسسة سواء تعلق األمر بمطبوع

بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية «كلية خاصة» أو «جامعة

أو مراسلة أو ورقة إشهارية.

خاصة» ،كما وقع تغييره ،وال سيما املادة  8منه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر رقم 232.11
الصادر في  20من صفر  25( 1432يناير  )2011بتطبيق أحكام املرسوم
رقم  2.10.364الصادر في  16من ذي القعدة  25( 1431أكتوبر )2010
بتطبيق أحكام املادة  41من القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم
العالي في شأن الترخيص بتسمية «كلية خاصة» أو «جامعة خاصة» ؛

املادة الثالثة
ينشرهذا القراربالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  22من ربيع اآلخر  8( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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املحكمة الدستورية
قراررقم  111.21و.ب صادرفي  20من جمادى األولى  4( 1442يناير )2021

ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،
وإلى السيد رئيس مجلس النواب ،وبنشره في الجريدة الرسمية.

الحمد هلل وحده،

وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم االثنين  20من  
جمادى األولى  4( 1442يناير .)2021

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،
بعد اطالعها على الرسالتين الواردتين من السيدين رئيس
مجلس النواب ووزير الداخلية ،املسجلتين بأمانتها العامة في 10
و  16ديسمبر  ،2020واللتين يشعران بمقتضاهما املحكمة الدستورية
بوفاة السيد املصطفى املخنتر ،عضو مجلس النواب ،املنتخب
في االقتراع املجرى في  7أكتوبر  2016بالدائرة االنتخابية املحلية
«الجديدة» (إقليم الجديدة) ؛
وبعد االطالع على الوثيقة املدرجة في امللف ؛
وبنـاء عـلى الدستور ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91
بـتاريخ  27مــن شعبان  29( 1432يوليو  ،)2011ال سيما الفصل 132
منه ؛

اإلمضاءات  :
اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق     .الحسن بوقنطار     .أحمد السالمي اإلدري�سي     .محمد بن عبد الصادق.
موالي عبد العزيز العلوي الحافظي            .محمد األنصاري               .ندير املومني.
لطيفة الخال                 الحسين اعبو�شي           .محمد علمي             .خالد برجاوي.

قراررقم  112.21م.د صادرفي  20من جمادى األولى  4( 1442يناير )2021
الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،

وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.139بتاريخ
 16من شوال  13( 1435أغسطس  )2014؛

بعد اطالعها على الرسالة املسجلة بأمانتها العامة في  9ديسمبر ،2020
التي يطلب فيها السيد رئيس الحكومة من املحكمة الدستورية ،التصريح
بأن مقتضيات الفصل  14من املرسوم امللكي رقم  747.67الصادر في
 28من ذي القعدة  27( 1387فبراير  )1968بشأن النظام األسا�سي
للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية ،كما تم «تغييره وتتميمه»،
ال تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث
الشكل ،بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ،ويمكن ،بناء على
ذلك ،تغييرها بمرسوم ؛

حيث إنه ،يبين من االطالع على النسخة املوجزة من رسم الوفاة،
املؤرخة في  8ديسمبر  ،2020واملستخرجة من سجالت مكتب الحالة
املدنية لجماعة أوالد عي�سى (إقليم الجديدة) تحت عدد  71لسنة ،2020
أن السيد املصطفى املخنتر توفي في  7ديسمبر  2020؛

وبناء على الدستور ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91
بتاريخ  27من شعبان  29 ( 1432يوليو  ،)2011ال سيما الفصول 71
و  72و  73منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس النواب،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.165بتاريخ  16من
ذي القعدة  14( 1432أكتوبر  ،)2011كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

وحيث إنه ،تبعا ألحكام املادة  90من القانون التنظيمي املتعلق
بمجلس النواب ،يتعين التصريح بشغور املقعد الذي كان يشغله
املعني باألمر باملجلس املذكور ؛
لهذه األسباب :
أوال  -تصرح بشغور املقعد الذي كان يشغله السيد املصطفى
املخنتر بمجلس النواب بالدائرة االنتخابية املحلية «الجديدة» (إقليم
الجديدة) ،مع دعوة املترشح الذي يرد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح
املعنية بعد آخر منتخب في نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر ،تطبيقا
ألحكام املادة  90من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.139بتاريخ
 16من شوال  13( 1435أغسطس  )2014؛
و بعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛
وحيث إن الفصل  14من املرسوم امللكي املشار إليه واملستفتى
بشأنه ،ينص على إمكانية تكليف طلبة الطب الناجحين في امتحانات
السنة السادسة من الدروس الطبية والواجب عليهم قضاء التمرين
الداخلي للسنة السابعة في الطب ،بمهام داخليين ،وتعيينهم للعمل
باملستشفيات التابعة لوزارة الصحة بناء على مقرر لوزير الصحة،
وتقاضيهم ،بهذه الصفة ،تعويضا إجماليا حددت مقاديره الشهرية
في املقت�ضى املذكور ؛
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وحيث إن الدستور ينص في فصله  ،73على أنه «يمكن تغيير
النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم ،بعد موافقة املحكمة
الدستورية ،إذا كان مضمونها يدخل في مجال من املجاالت التي تمارس
فيها السلطة التنظيمية اختصاصها» ؛
وحيث إن االستعمال األمثل لهذه اإلمكانية ،تحقيقا للغاية
املتوخاة منها وصيانة لتوزيع االختصاص بين مجال القانون واملجال
التنظيمي على النحو الذي أقره الدستور ،يقت�ضي من جانب الحكومة،
إحالة النص املعني إلى املحكمة الدستورية ،كلما تراءت لها ضرورة
التحقق من صبغته التشريعية أو التنظيمية ،قبل أن تعمد الحكومة
كما في الحالة املعروضة ،إلى تغييره بمرسوم أو إدخال تعديالت عليه
من منطلق صالحياتها التنظيمية ؛
وحيث إنه ،يبين في نطاق التحقق من الطبيعة القانونية للفصل ،14
املستفتى في شأنه ،أنه أتى ،بمقت�ضى املادة األولى من املرسوم
رقم  2.16.46بتاريخ  14من جمادى اآلخرة  24( 1437مارس ،)2016
ناسخا ومعوضا ألحكام الفصل  14من املرسوم امللكي رقم 747.67
الصادر في  28من ذي القعدة  27( 1387فبراير  )1968؛
وحيث إن املحكمة الدستورية ،حين تبت طبقا ألحكام الفصل 73
من الدستور ،فإنها تنظر في صيغة النص كما هو قائم ،أي في صيغته
املعروضة ؛

عدد 4 - 6953رخآلا ىدامج 4مج (1( 4اني ((18 (18

وحيث إنه يبين من املقتضيات املتضمنة في الفصل  14املحال،
أنها ال تتناول �أيا من املواد التي يختص بها القانون ،ال سيما بمقت�ضى
الفصل  71من الدستور ؛
وحيث إنه ،تأسيسا على ما سلف بيانه ،تكون هذه املقتضيات
مندرجة في مجال السلطة التنظيمية طبقا ألحكام الفصل  72من
الدستور ؛
لهذه األسباب :
أوال  -تصرح بأن مقتضيات الفصل  14من املرسوم امللكي
رقم  747.67الصادر في  28من ذي القعدة  27( 1387فبراير )1968
بشأن النظام األسا�سي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية،
كما تم تغييره ،تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،
وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم االثنين  20من
جمادى األولى  4( 1442يناير .)2021
اإلمضاءات  :
اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق     .الحسن بوقنطار     .أحمد السالمي اإلدري�سي     .محمد بن عبد الصادق.
موالي عبد العزيز العلوي الحافظي           .محمد األنصاري           .ندير املومني.
لطيفة الخال           .الحسين اعبو�شي         .محمد علمي           .خالد برجاوي.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة

يجب أن ترد طلبات الترشيح على املجلس ،داخل اآلجال القانونية
املحددة من طرفه.

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

املادة 2

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2916.20صادر في
 4ربيع اآلخر   20( 1442نوفمبر  )2020بتحديد شروط
وإجراءات وبرامج امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة مهندس
معماري من الدرجة املمتازة باملحاكم املالية.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  401.67الصادر في  13من ربيع األول 1387
( 22يونيو  ) 1967بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات الخاصة
بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.11.471الصادر في  15من شوال 1432
( 14سبتمبر  )2011بشأن النظام األسا�سي الخاص بهيئة املهندسين
واملهندسين املعماريين املشتركة بين الوزارات ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وباقتراح من الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفتح سنويا امتحان للكفاءة املهنية لولوج درجة مهندس معماري
من الدرجة املمتازة بقرار  للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،
ويتضمن هذا القرار ما يلي :
 تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛ شروط املشاركة في االمتحانات ؛ عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛ األجل املحدد إليداع الترشيحات واملصلحة املختصة باستقبالها.ينشر   هذا القرار وجوبا خمسة عشر ( )15يوما ،على األقل،
قبــل آخ ــر أج ــل إلي ــداع الترشيح ــات ،ببواب ــة التشغيل العم ــوم ــي
 www.emploi-public.maوعلى املوقع اإللكتروني للمجلس األعلى
للحسابات ،كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.

يفتح امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة مهندس معماري من
الدرجة املمتازة في وجه املهندسين املعماريين من الدرجة األولى الذين
قضوا أربع سنوات على األقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
املادة 3
تتألف لجنة االمتحان من ثالثة ( )3أعضاء على األقل ،من بينهم
رئيس ،يعينون بقرار للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات من
بين موظفين ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة املمتحن بشأنها ،يتم
اختيارهم بناء على كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية املتوفرة
لديهم في مواد االختبارات.
ويمكن أن تضم اللجنة أعضاء آخرين يزاولون عملهم بإدارات
أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.
املادة 4
تتألف لجنة الحراسة من ثالثة ( )3أعضاء على األقل من بينهم
رئيس ،يعينون بقرار للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات.
املادة 5
يشتمل االمتحان على اختبارين كتابيين واختبار شفوي تحدد
مواضيعها ومددها ومعامالتها كالتالي :
املعامل

االختبار

املدة

 - 1اختبار كتابي عام  :موضوع ذو صلة
باختصاصات املحاكم املالية ،يحرر وجوبا باللغة
العربية.

ثالث ( )3ساعات

2

 - 2اختبار كتابي خاص  :موضوع يدخل ضمن
تخصص الهندسة املعمارية.

أربع ( )4ساعات

5

 - 3اختبار شفوي  :تناقش فيه لجنة االمتحان مع
املترشح التقريرالذي يهم مجال نشاطه املنهي.

مابين  30و  45دقيقة

3

يراعى في تحديد املواضيع املطروحة في إطار هذه االختبارات
طبيعة ومتطلبات ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة
املمتحن بشأنها.
املادة 6
تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح بين ( )0و  ،20وتعتبر
إقصائية كل نقطة تقل عن  5من .20
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املادة 7

يتأهل الجتياز االختبار الشفوي املترشحون الحاصلون على معدل
ال يقل عن  10على  20في االختبارين الكتابيين دون الحصول على
نقطة إقصائية.
املادة 8

وعلى املرسوم رقم  2.11.471الصادر في  15من شوال 1432
( 14سبتمبر  )2011بشأن النظام األسا�سي الخاص بهيئة املهندسين
واملهندسين املعماريين املشتركة بين الوزارات ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وباقتراح من الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،

تضاف إلى معدل النقط املحصل عليها في االختبارين الكتابيين
واالختبار الشفوي ،نقطة مهنية عددية ،تطابق معدل النقط املهنية
املمنوحة للمترشح برسم السنوات األربع( )4األخيرة املطلوبة
للمشاركة في االمتحان ،تتراوح بين  0و .20
ويتم احتساب املعدل النهائي على النحو التالي :
املعدل النهائي =
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(معدل نقط االمتحان × ( + )70معدل النقطة املهنية × )30
100

املادة 9
تحصر لجنة االمتحان الئحة املترشحين الناجحين ،في حدود
عدد املناصب املمتحن بشأنها ،مرتبين حسب االستحقاق ،من بين
املترشحين الحاصلين على معدل نهائي ال يقل عن  12من  ،20دون
الحصول على نقطة إقصائية.
املادة 10
يعلن عن الئحة املترشحين الناجحين بصفة نهائية ،مع مراعاة
مقتضيات املادة  9أعاله ،وتنشر على املوقع اإللكتروني للمجلس األعلى
للحسابات وتعلق بمقر املجلس وباألماكن التي أجريت بها االختبارات.
املادة 11
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4ربيع اآلخر  20( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء :محمد بنشعبون.

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2917.20صادر في
 4ربيع اآلخر   20( 1442نوفمبر  )2020بتحديد شروط
وإجراءات وبرامج امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة مهندس
الدولة من الدرجة املمتازة باملحاكم املالية.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  401.67الصادر في  13من ربيع األول 1387
( 22يونيو  ) 1967بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات الخاصة
بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية ،حسبما وقع
تغييره وتتميمه ؛

قرر ما يلي :
املادة األولى
يفتح سنويا امتحان للكفاءة املهنية لولوج درجة مهندس الدولة
من الدرجة املمتازة بقرار للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،
ويتضمن هذا القرار ما يلي :
 تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛ شروط املشاركة في االمتحان ؛ عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛ األجل املحدد إليداع الترشيحات وعنوان املصلحة املختصةباستقبالها.
ينشر   هذا القرار وجوبا خمسة عشر ( )15يوما ،على األقل،
قب ــل آخ ــر أجـ ــل إليـ ــداع الترشيح ــات ،ببــواب ــة التشغيــل العم ــومـ ــي
 www.emploi-public.maوعلى املوقع اإللكتروني للمجلس األعلى
للحسابات ،كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.
يجب أن ترد طلبات الترشيح على املجلس ،داخل اآلجال القانونية
املحددة من طرفه.
املادة 2
يفتح امتحان الكفاءة املهنية لولوج درجة مهندس الدولة من
الدرجة املمتازة في وجه مهند�سي الدولة من الدرجة األولى الذين
قضوا أربع سنوات على األقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يجب أن يختار املترشحون إحدى التخصصات التالية :
 التحليل ونظم املعلومات ؛ نظام تدبير قاعدة املعطيات ؛ نظم االستغالل ؛ اإلحصاء الوصفي ؛ االقتصاد القيا�سي ؛ الشبكات ؛ الصيانة املعلوماتية ؛ -الهندسة املدنية.
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املادة 8

املادة 3
تتألف لجنة االمتحان من ثالثة ( )3أعضاء على األقل ،من بينهم

تضاف إلى معدل النقط املحصل عليها في االختبارين الكتابيين

رئيس ،يعينون بقرار للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات من

واالختبار الشفوي ،نقطة مهنية عددية ،تطابق معدل النقط املهنية

بين موظفين ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة املمتحن بشأنها ،يتم
اختيارهم بناء على كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية املتوفرة
لديهم في مواد االختبارات.
ويمكن أن تضم اللجنة أعضاء آخرين يزاولون عملهم بإدارات

املمنوحة للمترشح برسم السنوات األربع ( )4األخيرة املطلوبة
للمشاركة في االمتحان ،تتراوح بين  0و .20
ويتم احتساب املعدل النهائي على النحو التالي :

أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.

(معدل نقط االمتحان × ( + )70معدل النقطة املهنية × )30
املعدل النهائي =

املادة 4
تتألف لجنة الحراسة من ثالثة ( )3أعضاء على األقل من بينهم
رئيس ،يعينون بقرار للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات.
املادة 5
يشتمل االمتحان على اختبارين كتابيين واختبار شفوي تحدد
مواضيعها ومددها ومعامالتها كالتالي :

املادة 9
تحصر لجنة االمتحان الئحة املترشحين الناجحين ،في حدود
عدد املناصب املمتحن بشأنها ،مرتبين حسب االستحقاق ،من بين
املترشحين الحاصلين على معدل نهائي ال يقل عن  12من  ،20دون
الحصول على نقطة إقصائية.

االختبار

املدة

 - 1اختبار كتابي عام  :موضوع ذو صلة
باختصاصات املحاكم املالية ،يحرر وجوبا باللغة
العربية.

ثالث ( )3ساعات

2

 - 2اختبار كتابي خاص  :في إحدى التخصصات
املشارإليها في املادة  2أعاله.

أربع ( )4ساعات

5

 - 3اختبار شفوي  :تناقش فيه لجنة االمتحان مع
املترشح التقريرالذي يهم مجال نشاطه املنهي.

مابين  30و  45دقيقة

3

املعامل

يراعى في تحديد املواضيع املطروحة في إطار هذه االختبارات
طبيعة ومتطلبات ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة
املمتحن بشأنها.
املادة 6
تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح بين صفر  0و  ،20وتعتبر
إقصائية كل نقطة تقل عن  5من .20
املادة 7
يتأهل الجتياز االختبار الشفوي املترشحون الحاصلون على
معدل ال يقل عن  10على  20في االختبارين الكتابيين دون الحصول
على نقطة إقصائية.

100

املادة 10
يعلن عن الئحة املترشحين الناجحين بصفة نهائية ،مع مراعاة
مقتضيات املادة  9أعاله ،وتنشر على املوقع اإللكتروني للمجلس األعلى
للحسابات وتعلق بمقر املجلس وباألماكن التي أجريت بها االختبارات.
املادة 11
يعمل بهذا القرار ،ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار الوزير املنتدب لدى الوزير
األول املكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  1620.08الصادر في
 26من شعبان  28( 1429أغسطس  )2008بتحديد نظام امتحان
األهلية املهنية للترقي من الدرجة األولى إلى الدرجة املمتازة بإطار
مهند�سي الدولة باملحاكم املالية.
وحرر بالرباط في  4ربيع اآلخر  20( 1442نوفمبر .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  3008.20صادر
في  18من ربيع اآلخر  4( 1442ديسمبر  )2020بتعيين ممثلي
اإلدارة لتمثيل املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء
املختصة إزاء موظفي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء ،
بناء على املرسوم رقم  2.59.0200الصادر في  26من شوال 1378
( 5ماي  )1959بتطبيق الفصل  11من الظهير الشريف رقم 1.58.008
بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية
املتساوية األعضاء ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 3182.15
الصادر في  16من رمضان  3( 1436يوليو  )2015بتعيين ممثلي اإلدارة
واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ؛
وحيث إنه تعذر انعقاد اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء رقم 113
املختصة إزاء أطر املحررين واملساعدين اإلداريين واملساعدين
التقنيين بسبب فقدان عضوية عدد من ممثلي اإلدارة وممثلي
املوظفين بهذه اللجنة على إثر إحالتهم  على التقاعد ؛
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وفي انتظار إجراء انتخابات ممثلي املوظفين في اللجنة اإلدارية
املتساوية األعضاء املذكورة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
عمال بأحكام الفقرة األخيرة من الفصل  28من املرسوم املشار إليه
أعاله رقم  2.59.0200الصادر في  26من شوال  5( 1378ماي ،)1959
تحدث لجنة ثالثية لتمثيل املوظفين في اللجنة اإلدارية املتساوية
األعضاء املختصة إزاء   أطر  :املحررين واملساعدين اإلداريين
واملساعدين التقنيين ،وتتألف من ممثلي اإلدارة اآلتية أسماؤهم :
 السيد محمد بن عبو ،متصرف من الدرجة األولى ،بصفته رئيسا ؛ السيد عبد الرحمان الخمخامي ،تقني من الدرجة األولى ،بصفتهعضوا ؛
 السيدة جميلة بكوي ،تقنية من الدرجة الثالثة ،بصفتها عضوة.املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  18من ربيع اآلخر   4( 1442ديسمبر   .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

