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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

فهرست

نصوص ع مة

ح لة الطواضئ الصحية.

مرسوم رقم 2.21.304 صادر في 23 من رمضان 1442 )6 ماي 2021( بتمديد 
مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني 
3278ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 .............................................

الصيد البحر6. - منع مؤقت لصيد اللميمة وجمعه  بخليج 
الداخلة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار   
رقم 956.21 صادر في 24 من شعبان 1442 )7 أبريل 2021( يتعلق 

3279باملنع املؤقت لصيد اللميمة وجمعها بخليج الداخلة. ........................... 

املص دقة على مواصف ت قي سية مغربية.

1442 2 شعبان  في  743.21 صادر  للتقييس رقم   مقرر ملدير املعهد املغربي 
3281)16 مارس 2021( القا�شي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية. 

نصوص خ صة

الهيدضوك ضبوضات :

منح ضخص البحث.	 
قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 774.21 صادر في 12 من محرم 1442 
والتنمية  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  بتغيير   )2020 سبتمبر  )فاتح 
 1438 الحجة  ذي  من   17 في  الصادر   2495.17 رقم  املستدامة 
الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2017 سبتمبر   8(
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   »ANOUAL I« املسماة 
 »SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED« وشركتي 

 ...................................... .»SOUND ENERGY MERIDJA LIMITED«3282و

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 775.21 صادر في 12 من محرم 1442 
والتنمية  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  بتغيير   )2020 سبتمبر  )فاتح 
 1438 الحجة  ذي  من   17 في  الصادر   2496.17 رقم  املستدامة 
الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2017 سبتمبر   8(
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   »ANOUAL II « املسماة 
 »SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED« وشركتي 

 .......................................»SOUND ENERGY MERIDJA LIMITED«3282و
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قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 776.21 صادر في 12 من محرم 1442 
والتنمية  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  بتغيير   )2020 سبتمبر  )فاتح 
 1438 الحجة  ذي  من   17 في  الصادر   2497.17 رقم  املستدامة 
الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2017 سبتمبر   8(
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   »ANOUAL III« املسماة
 »SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED« وشركتي 

 .........................................SOUND ENERGY MERIDJA LIMITED«3283و

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 777.21 صادر في 12 من محرم 1442 
والتنمية  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  بتغيير   )2020 سبتمبر  )فاتح 
 1438 الحجة  ذي  من   17 في  الصادر   2498.17 رقم  املستدامة 
الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2017 سبتمبر   8(
للهيدروكاربورات واملعادن  الوطني  للمكتب   »ANOUAL IV« املسماة
 »SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED« وشركتي 

 ...................................... »SOUND ENERGY MERIDJA LIMITED« 3283و

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 778.21 صادر في 12 من محرم 1442 
والتنمية  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  بتغيير   )2020 سبتمبر  )فاتح 
 1438 الحجة  ذي  من   17 في  الصادر   2499.17 رقم  املستدامة 
الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2017 سبتمبر   8(
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   »ANOUAL V« املسماة 
 »SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED« وشركتي 

 ...................................... »SOUND ENERGY MERIDJA LIMITED« 3284و

من جمادى  26 في  827.21 صادر  رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  بتغيير   )2021 فبراير   9(  1442 اآلخرة 
والتنمية املستدامة رقم 1698.19 الصادر في 30 من شعبان 1440 
)6 ماي 2019( بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 
»GUERCIF ONSHORE I« للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

 ......................... .»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED« 3284وشركة

من جمادى  26 في  828.21 صادر  رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية 
املستدامة رقم 1699.19 الصادر في 30 من شعبان 1440 )6 ماي 2019( 
 »GUERCIF بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   ONSHORE II«

 ...................................... .»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED«3285

من جمادى  26 في  829.21 صادر  رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية 
املستدامة رقم 1700.19 الصادر في 30 من شعبان 1440 )6 ماي 2019( 
 »GUERCIF بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
للهيدروكاربورات واملعادن وشركة  »ONSHORE III للمكتب الوطني 

 ...................................... .»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED«3285

من جمادى  26 في  830.21 صادر  رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية 
املستدامة رقم 1701.19 الصادر في 30 من شعبان 1440 )6 ماي 2019( 
 »GUERCIF بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
»ONSHORE IV للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة 

 ...................................... .»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED«3286

إلغ ء ضخص البحث.	 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 677.21 صادر في 24 من رجب 1442 
الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخص  بإلغاء   )2021 مارس   8(

 ................................................. .»TANFIT 6« إلى »TANFIT 1« 3286املسماة

إنش ء واستغالل مزاضع لتربية األحي ء البحرية.

 قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
في  صادر   38.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
لشركة  بالترخيص   )2021 يناير   13(  1442 األولى  جمادى  من   29
»ADRES SNC« بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 

 ............................. Adres«3287« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

 قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
 ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 39.21 صادر في 29 من
 «ELITE لشركة  بالترخيص   )2021 يناير   13(  1442 األولى  جمادى 
«AQUA Sarl بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 

 .................... Elite Aqua»3289» وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

 قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
 ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 40.21 صادر في 29 من
 »THE لشركة  بالترخيص   )2021 يناير   13(  1442 األولى  جمادى 
األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   BEST OYSTERS SNC«
البحرية تسمى »The Best Oysters« وبنشر مستخرج من االتفاقية 

3291املتعلقة بها............................................................................................... 

 قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
 ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 41.21 صادر في 29 من
 »AQUA لشركة  بالترخيص   )2021 يناير   13(  1442 األولى  جمادى 
»GOLF SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 

 ..................... Aqua Golf«3293« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

 قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
 ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 42.21 صادر في 29 من
 »GADINAR جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021( بالترخيص لشركة
»SH HUÎTRES SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية 
االتفاقية  من  مستخرج  وبنشر   »Gadinar Sh Huîtres« تسمى 

3295املتعلقة بها............................................................................................... 

 قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
 ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 43.21 صادر في 29 من
 «GOLDEN جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021( بالترخيص لشركة
«BAY OYSTER SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية 
االتفاقية  من  مستخرج  وبنشر   «Golden Bay Oyster» تسمى 

3297املتعلقة بها............................................................................................... 

املع دالت بي3 الشه دات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 244.21 
صادر في 14 من جمادى اآلخرة 1442 )28 يناير 2021( بتتميم القرار 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 3299من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 435.21 
صادر في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021( بتتميم القرار 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 
بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 3299من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 436.21 

صادر في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 3300من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 437.21 

صادر في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 3301من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 438.21 

صادر في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 3301من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 439.21 

صادر في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 3302من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 440.21 

صادر في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021( بتتميم القرار 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( 

بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري املسلمة 

 ................................................ 3303من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

إعالن ت وبالغ ت

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي »من أجل سياسة لتأهيل وتنمية 

 ................................................... 3304األسواق األسبوعية بالوسط القروي«

قبل  من  املعتمدين  اإللكترونية  املصادقة  خدمات  مقدمي  بأسماء  سجل 

3318السلطة الوطنية املكلفة باعتماد ومراقبة املصادقة اإللكترونية.......... 

الوطنية  السلطة  قبل  من  املعتمدين  االفتحاص  خدمات  متعهدي  الئحة 

3319املكلفة بإدارة الدفاع الوطني )املديرية العامة ألمن نظم املعلومات(..... 
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مرسوم ضقم)363.م).))ص دض في)3))من ضمر 3))33م )))م 6)م)6)) 

بتمديد مدة سري 3 مفعول ح لة الطواضئ الصحية بس ئر)

أضج ء)التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كوضون )-)كوفيد)9م.

رئيس الحكومة،

من  28 في  الصادر   2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  على   بناء 

بحالة  أحكام خاصة  بسن  املتعلق   )2020 مارس   23(  1441 رجب 

املصادق عليه بالقانون  الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، 

بتاريخ   1.20.60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   23.20 رقم 

5 شوال 1441 )28 ماي 2020( ؛

من  29 في  الصادر   2.20.293 رقم  املرسوم  االطالع على   وبعد 

رجب 1441 )24 مارس 2020( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر 

أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

 1442 شعبان  من   25 في  الصادر   2.21.210 قم  املرسوم  وعلى 

بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية   )2021 أبريل   8(

بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

وبالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة االستمرار في اإلجراءات 

الالزمة للحد من تف�شي الجائحة مع الحرص على تناسب اإلجراءات 

والتدابير املتخذة بمختلف جهات وعماالت وأقاليم اململكة مع تطور 

الحالة الوبائية ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛

 1442 من رمضان   23 وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 

)6 ماي 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية باملادة الثانية من املرسوم بقانون 

 1441 رجب  من   28 في  الصادر   2.20.292 رقم  أعــاله  إليه  املشار 

في الساعة   2021 10 ماي  2020(، تمدد، من يوم االثنين  )23 مارس 

في الساعة   2021 يونيو   10 إلى غاية يوم الخميس  السادسة مساء 

السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر 

 2.20.293 املعلن عنها بموجب املرسوم رقم  التراب الوطني،  أرجاء 

الصادر في 29 من رجب 1441 )24 مارس 2020( بإعالن حالة الطوارئ 

 الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا -

كوفيد 19.

املادة الثانية

يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء املعطيات املتوفرة حول 

وبتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية،  الحالة الوبائية السائدة، 

وهذه  يتالءم  بما  الوطني،  الصعيد  على  املناسبة،  التدابير  كافة 

املعطيات.

كل في نطاق  كما يجوز لوالة الجهات وعمال العماالت واألقاليم، 

اختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء املعطيات نفسها، وفي إطار تطبيق 

،2.20.293  مقتضيات املادة الثالثة من املرسوم السالف الذكر رقم 

كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

املادة الثالثة

ويسند تنفيذه إلى وزير  ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية، 

الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1442 )6 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

نصوص ع مة
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قراض لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه))والغ ب ت)

م)6))  أبريل) )33م )7) 3))من شعب 3) م).)95)ص دض في) ضقم)

يتعلق ب ملنع املؤقت لصيد اللميمة وجمعه  بخليج الداخلة.)

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في

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

كما وقع تغييره و تتميمه والسيما الفصلين 6 و 6-1 منه ؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

املادة األولى

و جمعها بخليج   )Ruditapes deccussatus( اللميمة  يمنع صيد 

الداخلة كما هو محدد بالخط املستقيم الرابط بين رأس دورنفور 

ابتداء من تاريخ نشر هذا   )Pescador( و رأس بسكدور )Durnford(

القرار بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

غير أنه، يمكن أن يرخص، خالل مدة املنع املبينة أعاله، للمعهد 

 )Ruditapes الوطني للبحث في الصيد البحري، بممارسة صيد اللميمة

)deccussatus وجمعها بخليج الداخلة كما هو مشار إليه أعاله طبقا 

لبرنامجه املتعلق بالبحث العلمي قصد أخذ العينات. 

مدة  الخصوص،  على  أعاله،  عليها  املنصوص  الرخصة  تحدد 

الصيد ومعدات  العينات  بأخذ  فيها  املرخص  واملناطق   صالحيتها 

اللميمة  كميات  وكذا  استعمالها  يمكن  التي  الجمع  أدوات  أو 

)Ruditapes deccussatus( املرخص بأخذها كعينات. يشار إلى مرجع 

الوطني  املعهد  منها  يستفيد  التي  الصيد  رخصة  في  الترخيص  هذا 

للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.

املادة الثانية

قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  من   1-6 الفصل  تطبيقا ألحكام 

يجب أن يصرح مالكو ومستغلو  املشار إليه أعاله،  رقم 1.73.255 

 )Ruditapes اللميمة  حفظ  فيها  يتم  التي  واملحالت  املؤسسات 

التي تم صيدها أو جمعها في املنطقة البحرية املشار   deccussatus(

إليها في املادة األولى أعاله، قبل تاريخ نشر هذا القرار، بالكميات التي 

في حوزتهم والتي يتولون حفظها، لدى مندوب الصيد البحري الذي 

توجد مؤسساتهم أو محالتهم داخل دائرة نفوذه. 

ولهذا الغرض، يتوفر هؤالء على أجل سبعة )7( أيام كاملة تحتسب 

ابتداء من تاريخ النشر املذكور لإلدالء بهذا التصريح. وفي حالة عدم 

اللميمة  تعتبر  األجل،  هذا  انصرام  عند  املذكور  بالتصريح  اإلدالء 

محالتهم أو  مؤسساتهم  في  املوجودة   )Ruditapes deccussatus( 

كما لو تم صيدها أو جمعها خالل فترة املنع.

يجب أن يمسك مالكو أو مستغلو املؤسسات و املحالت املشار إليها 

من الظهير الشريف   1-6 السجل املنصوص عليه في الفصل  أعاله، 

السالف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 حسب النموذج 

امللحق بهذا القرار.

املادة الثالثة

للميمة  يمكن، خالل مدة املنع املشار إليها في املادة األولى أعاله، 

)Ruditapes deccussatus( املتأتية من مزارع تربية األحياء البحرية 

ترخيص  زال  ال  والتي  أعاله  إليه  املشار  الداخلة  بخليج  املتواجدة 

يواصل  أن  الصالحية،  جاري  اللميمة  لتربية  واستغاللها  إنشائها 

تسويقها انطالقا من املزارع السالفة الذكر وكذا من طرف املؤسسات 

واملحالت املتوفرة على االعتماد الصحي املسلم وفق أحكام القانون 

رقم 28.07 املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والنصوص 

املتخذة لتطبيقه.  

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1442 )7 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 مقرض ملدير املعهد املغربي للتقييس ضقم)م).733)ص دض في)))شعب 3))33م

))م)م ضس)م)6)))الق �شي ب ملص دقة على مواصف ت قي سية)

مغربية.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

بناء على القانون رقم 12.06 املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة 

بتاريخ   1.10.15 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

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

منه ؛

بتاريخ   10 وعلى قرار مجلس إدارة املعهد املغربي للتقييس رقم 

سلطة  بتفويض  املتعلق   )2013 ديسمبر   23(  1435 صفر  19 من 

اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة 

باملطابقة لهذه املواصفات إلى مدير معهد التقييس،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

املادة الثانية

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن 
تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1442 )16 مارس 2021(.

اإلمضاء : عبد الرحيم  الطيبي.

بتاريخ   6984 عدد  الرسمية  للجريدة  الرسمية  الترجمة  نشرة  في  امللحق  يراجع   )1(

23 رمضان 1442 )6 ماي 2021(.
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في) ص دض  م).773) ضقم) والبيئة  واملع د3  الط قة  لوزير  قراض 
وزير) قراض  بتغيير  ()(6(6 سبتمبر) )ف تح  )33م) محرم) من  )م)
الص دض) 7م.395)) ضقم) املستدامة  والتنمية  واملع د3  الط قة 
بمنح ضخصة) 7م6)() سبتمبر) (8( 338م  من ذ6 الحجة) 7م) في)
 «ANOUAL I« املسم ة) الهيدضوك ضبوضات  مواد  عن  البحث 
 »SOUND(للمكتب الوطني للهيدضوك ضبوضات واملع د3 وشركتي
 »SOUNDو (ENERGY MOROCCO EAST LIMITED«

.ENERGY MERIDJA LIMITED«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
 )2017 )8 سبتمبر   1438 من ذي الحجة   17 الصادر في   2495.17 رقم 
 »ANOUAL I « بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
 »SOUND ENERGY للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي
 »SOUND ENERGY MERIDJA و  MOROCCO EAST LIMITED«

»LIMITED ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
في  الصادر   102.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 
بالـمــــوافقة علــــى امللحق   )2020 )فاتح سبتمبر   1442 من محرم   12
 1441 ذي القعدة   8 املبرم في   »ANOUAL« باالتفاق النفطي   2 رقم 
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2020 يونيو   30(
 »SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED« وشركتي 

،»SCHLUMBERGER SILK ROUTE SERVICES LIMITED«و

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرار املشار  املادتين األولى والثالثة من  التالي  النحو  تغير على 
 1438 الحجة  ذي  من   17 في  الصادر   2495.17 رقم  أعاله  إليه 

)8 سبتمبر 2017( :

»املادة األولى. - تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات 
 »SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED« واملعادن وشركتي«
رخصة   »SCHLUMBERGER SILK ROUTE SERVICES LIMITED«و«

».»ANOUAL I« البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة«

لفترة أولية   »ANOUAL I« تسلم رخصة البحث  »املادة الثالثة.- 
»مدتها أربع سنوات وأربعة أشهر تبتدئ من 8 سبتمبر 2017.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من محرم 1442 )فاتح سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) ص دض  م).775) ضقم) والبيئة  واملع د3  الط قة  لوزير  قراض 
بتغيير قراض وزير) ()(6(6 )ف تح سبتمبر) )33م) من محرم) )م)
الص دض) 7م.)39)) الط قة واملع د3 والتنمية املستدامة ضقم)
بمنح ضخصة) 7م6)() )8)سبتمبر) 338م  7م)من ذ6 الحجة) في)
« ANOUAL II(«  البحث عن مواد الهيدضوك ضبوضات املسم ة)
وشركتي) واملع د3  للهيدضوك ضبوضات  الوطني  للمكتب 
 «SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED»

.«SOUND ENERGY MERIDJA LIMITED«و

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
رقم 2496.17 الصادر في 17 من ذي الحجة 1438 )8 سبتمبر 2017( 
 » ANOUAL II « بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 
 »SOUND ENERGY للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي
 »SOUND ENERGY MERIDJA و   MOROCCO EAST LIMITED«

»LIMITED ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
في  الصادر   102.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 
امللحق  علــــى  باملوافقة   )2020 سبتمبر  )فاتح   1442 محرم  من   12
 1441 ذي القعدة   8 املبرم في   »ANOUAL« باالتفاق النفطي   2 رقم 
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2020 يونيو   30(
»SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED«  وشركتي 

، »SCHLUMBERGER SILK ROUTE SERVICES LIMITED«و

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرار املشار  املادتين األولى والثالثة من  التالي  النحو  تغير على 
 1438 الحجة  ذي  من   17 في  الصادر   2496.17 رقم  أعاله  إليه 

)8 سبتمبر 2017( :

الوطني  للمكتب  مشتركة  بصفة  تمنح   - األولى.  »املادة 
 »SOUND ENERGY وشركتي  واملعادن  »للهيدروكاربورات 
 »SCHLUMBERGER SILK و   MOROCCO EAST LIMITED««
مواد  عن  البحث  رخصة   ROUTE SERVICES LIMITED««

».»ANOUAL II« الهيدروكاربورات املسماة«

»املادة الثالثة. - تسلم رخصة البحث »ANOUAL II« لفترة أولية 
»مدتها أربع سنوات وأربعة أشهر تبتدئ من 8 سبتمبر 2017.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من محرم 1442 )فاتح سبتمبر 2020(.
اإلمضاء : عزيز رباح.

نصوص خ صة



83)3الجريدة الرسمية عدد 6984 -)23 رمضان 1442 )6 ماي 2021(  

في) ص دض  م).)77) ضقم) والبيئة  واملع د3  الط قة  لوزير  قراض 
بتغيير قراض وزير) ()(6(6 )ف تح سبتمبر) )33م) من محرم) )م)
الص دض) 7م.397)) الط قة واملع د3 والتنمية املستدامة ضقم)
بمنح ضخصة) 7م6)() )8)سبتمبر) 338م  7م)من ذ6 الحجة) في)
« ANOUAL III(«(البحث عن مواد الهيدضوك ضبوضات املسم ة 
وشركتي) واملع د3  للهيدضوك ضبوضات  الوطني  للمكتب 
 «SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED «

.« SOUND ENERGY MERIDJA LIMITED(«و

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
رقم 2497.17 الصادر في 17 من ذي الحجة 1438 )8 سبتمبر 2017( 
 » ANOUAL III « بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 
 »SOUND ENERGY للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي
 » SOUND ENERGY MERIDJAو  MOROCCO EAST LIMITED«

»LIMITED ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
في  الصادر   102.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 
امللحق  علــــى  باملوافقة   )2020 سبتمبر  )فاتح   1442 محرم  من   12
 1441 ذي القعدة   8 املبرم في   »ANOUAL« باالتفاق النفطي   2 رقم 
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2020 يونيو   30(
»SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED«  وشركتي 

،»SCHLUMBERGER SILK ROUTE SERVICES LIMITED«و

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرار املشار  املادتين األولى والثالثة من  التالي  النحو  تغير على 
 1438 الحجة  ذي  من   17 في  الصادر   2497.17 رقم  أعاله  إليه 

)8 سبتمبر 2017( :

»املادة األولى. - تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات 
 »SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED« واملعادن وشركتي«
رخصة   »SCHLUMBERGER SILK ROUTE SERVICES LIMITED«و«

».»ANOUAL III« البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة«

»املادة الثالثة. - تسلم رخصة البحث »ANOUAL III« لفترة أولية 
»مدتها أربع سنوات وأربعة أشهر تبتدئ من 8 سبتمبر 2017.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من محرم 1442 )فاتح سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) ص دض  م).777) ضقم) والبيئة  واملع د3  الط قة  لوزير  قراض 
بتغيير قراض وزير) ()(6(6 )ف تح سبتمبر) )33م) من محرم) )م)
الص دض) 7م.398)) الط قة واملع د3 والتنمية املستدامة ضقم)
بمنح ضخصة) 7م6)() )8)سبتمبر) 338م  7م)من ذ6 الحجة) في)
«ANOUAL IV«(البحث عن مواد الهيدضوك ضبوضات املسم ة 
وشركتي) واملع د3  للهيدضوك ضبوضات  الوطني  للمكتب 
 «SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED»

.«SOUND ENERGY MERIDJA LIMITED«و

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
رقم 2498.17 الصادر في 17 من ذي الحجة 1438 )8 سبتمبر 2017( 
 » ANOUAL IV « بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 
 »SOUND ENERGY للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي
 »SOUND ENERGY MERIDJA و  MOROCCO EAST LIMITED«

»LIMITED؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
في  الصادر   102.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 
امللحق  علــــى  باملوافقة   )2020 سبتمبر  )فاتح   1442 محرم  من   12
 1441 ذي القعدة   8 املبرم في   »ANOUAL« باالتفاق النفطي   2 رقم 
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2020 يونيو   30(
»SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED«  وشركتي 

،»SCHLUMBERGER SILK ROUTE SERVICES LIMITED«و

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرار املشار  املادتين األولى والثالثة من  التالي  النحو  تغير على 
 1438 الحجة  ذي  من   17 في  الصادر   2498.17 رقم  أعاله  إليه 

)8 سبتمبر 2017( :

»املادة األولى. - تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات 
 »SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED« واملعادن وشركتي«
رخصة   »SCHLUMBERGER SILK ROUTE SERVICES LIMITED«و«

.»ANOUAL IV« البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة«

»املادة الثالثة. - تسلم رخصة البحث »ANOUAL IV« لفترة أولية 
»مدتها أربع سنوات وأربعة أشهر تبتدئ من 8 سبتمبر 2017«.

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من محرم 1442 )فاتح سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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في) ص دض  م).778) ضقم) والبيئة  واملع د3  الط قة  لوزير  قراض 
بتغيير قراض وزير) ()(6(6 )ف تح سبتمبر) )33م) من محرم) )م)
الص دض) 7م.399)) الط قة واملع د3 والتنمية املستدامة ضقم)
بمنح ضخصة) 7م6)() )8)سبتمبر) 338م  7م)من ذ6 الحجة) في)
 « ANOUAL V » البحث عن مواد الهيدضوك ضبوضات املسم ة)
 »SOUND(للمكتب الوطني للهيدضوك ضبوضات واملع د3 وشركتي
 »SOUNDو (ENERGY MOROCCO EAST LIMITED«

.ENERGY MERIDJA LIMITED«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
رقم 2499.17 الصادر في 17 من ذي الحجة 1438 )8 سبتمبر 2017( 
 » ANOUAL V « بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 
 »SOUND ENERGY للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي
 »SOUND ENERGY MERIDJAو  MOROCCO EAST LIMITED«

»LIMITED ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
في  الصادر   102.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 
امللحق  علــــى  باملوافقة   )2020 سبتمبر  )فاتح   1442 محرم  من   12
 1441 ذي القعدة   8 املبرم في   »ANOUAL« باالتفاق النفطي   2 رقم 
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2020 يونيو   30(
»SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED«  وشركتي 

،»SCHLUMBERGER SILK ROUTE SERVICES LIMITED«و

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرار املشار  املادتين األولى والثالثة من  التالي  النحو  تغير على 
 1438 الحجة  ذي  من   17 في  الصادر   2499.17 رقم  أعاله  إليه 

)8 سبتمبر 2017( :

»املادة األولى. - تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات 
 »SOUND ENERGY MOROCCO EAST LIMITED« واملعادن وشركتي«
رخصة   »SCHLUMBERGER SILK ROUTE SERVICES LIMITED«و«

».»ANOUAL V« البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة«

»املادة الثالثة. - تسلم رخصة البحث »ANOUAL V« لفترة أولية 
»مدتها أربع سنوات وأربعة أشهر تبتدئ من 8 سبتمبر 2017.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من محرم 1442 )فاتح سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

 قراض لوزير الط قة واملع د3 والبيئة ضقم)م).7)8)ص دض في))))من جم دى

الط قة) وزير  قراض  بتغيير  م)6)() فبراير) (9( )33م  اآلخرة)

من (36 الص دض في) 9م.98)م)  واملع د3 والتنمية املستدامة ضقم)

بمنح ضخصة البحث عن مواد) 9م6)() م 6) ((( 336م  شعب 3)

الهيدضوك ضبوضات املسم ة)»GUERCIF ONSHORE I«)للمكتب)

 »PREDATOR GAS الوطني للهيدضوك ضبوضات واملع د3 وشركة)

.VENTURES LIMITED«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

2019( بمنح  1440 )6 ماي  30 من شعبان  1698.19 الصادر في  رقم 

 »GUERCIF املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة 

للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة   ONSHORE I«

»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED« ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

من  26 الصادر في   499.21  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

1 باملوافقة على امللحق رقم   )2021 فبراير   9(  1442  جمادى اآلخرة 

ربيع من   11 في  املبرم   »GUERCIF ONSHORE« النفطي   باالتفاق 

اآلخر 1442 )27 نوفمبر 2020( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات 

،»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED« واملعادن وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة الثالثة من القرار املشار إليه أعاله 

رقم 1698.19 الصادر في 30 من شعبان 1440 )6 ماي 2019( :

 »GUERCIF ONSHORE I« املادة الثالثة. - تسلم رخصة البحث«

»لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدئ من 6 ماي 2019.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.



85)3الجريدة الرسمية عدد 6984 -)23 رمضان 1442 )6 ماي 2021(  

في) ص دض  م).8)8) ضقم) والبيئة  واملع د3  الط قة  لوزير  قراض 

)))من جم دى اآلخرة))33م )9)فبراير)م)6)()بتغيير قراض وزير)

الط قة واملع د3 والتنمية املستدامة ضقم)9م.99)م)الص دض في)

36)من شعب 3)336م )))م 6)9م6)()بمنح ضخصة البحث عن)

 «GUERCIF ONSHORE II«(مواد الهيدضوك ضبوضات املسم ة 

وشركة) واملع د3  للهيدضوك ضبوضات  الوطني  للمكتب 

.«PREDATOR GAS VENTURES LIMITED»

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

2019( بمنح  1440 )6 ماي  30 من شعبان  1699.19 الصادر في  رقم 

 »GUERCIF املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة 

للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة   ONSHORE II«

»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED« ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

من  26 الصادر في   499.21  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

1 باملوافقة على امللحق رقم   )2021 فبراير   9(  1442  جمادى اآلخرة 

ربيع من   11 في  املبرم   »GUERCIF ONSHORE« النفطي   باالتفاق 

اآلخر 1442 )27 نوفمبر 2020( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات 

،»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED« واملعادن وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة الثالثة من القرار املشار إليه أعاله 

رقم 1699.19 الصادر في 30 من شعبان 1440 )6 ماي 2019( :

 »GUERCIF ONSHORE II« املادة الثالثة. - تسلم رخصة البحث«

»لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدئ من 6 ماي 2019.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) ص دض  م).9)8) ضقم) والبيئة  واملع د3  الط قة  لوزير  قراض 

)))من جم دى اآلخرة))33م )9)فبراير)م)6)()بتغيير قراض وزير)

الط قة واملع د3 والتنمية املستدامة ضقم)9م.766م)الص دض في)

36)من شعب 3)336م )))م 6)9م6)()بمنح ضخصة البحث عن)

 «GUERCIF ONSHORE III«(مواد الهيدضوك ضبوضات املسم ة 

وشركة) واملع د3  للهيدضوك ضبوضات  الوطني  للمكتب 

.«PREDATOR GAS VENTURES LIMITED»

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

2019( بمنح  1440 )6 ماي  30 من شعبان  1700.19 الصادر في  رقم 

 »GUERCIF املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة 

»ONSHORE III للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة 

»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED« ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

من  26 الصادر في   499.21  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

1 باملوافقة على امللحق رقم   )2021 فبراير   9(  1442  جمادى اآلخرة 

ربيع من   11 في  املبرم   »GUERCIF ONSHORE« النفطي   باالتفاق 

اآلخر 1442 )27 نوفمبر 2020( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات 

،»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED« واملعادن وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة الثالثة من القرار املشار إليه أعاله 

رقم 1700.19 الصادر في 30 من شعبان 1440 )6 ماي 2019( :

 »GUERCIF ONSHORE III« املادة الثالثة. - تسلم رخصة البحث«

»لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدئ من 6 ماي 2019.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.



عدد 6984 -)23 رمضان 1442 )6 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3(8(

من ((( ص دض في) م).836)  قراض لوزير الط قة واملع د3 والبيئة ضقم)
وزير) قراض  بتغيير  م)6)() فبراير) (9( )33م  اآلخرة) جم دى 
9م.م76م ضقم) املستدامة  والتنمية  واملع د3   الط قة 
9م6)()بمنح ضخصة) 336م )))م 6) 36)من شعب 3) الص دض في)
 »GUERCIF املسم ة) الهيدضوك ضبوضات  مواد  عن  البحث 
»ONSHORE IV)للمكتب الوطني للهيدضوك ضبوضات واملع د3)

.«PREDATOR GAS VENTURES LIMITED»(وشركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
2019( بمنح  1440 )6 ماي  30 من شعبان  1701.19 الصادر في  رقم 
 »GUERCIF املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة 
»ONSHORE IV للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة 

»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED« ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
من  26 الصادر في   499.21  االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 
1 باملوافقة على امللحق رقم   )2021 فبراير   9(  1442  جمادى اآلخرة 
ربيع من   11 في  املبرم   »GUERCIF ONSHORE« النفطي   باالتفاق 
اآلخر 1442 )27 نوفمبر 2020( بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات 

،»PREDATOR GAS VENTURES LIMITED« واملعادن وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة الثالثة من القرار املشار إليه أعاله 
رقم 1701.19 الصادر في 30 من شعبان 1440 )6 ماي 2019( :

 »GUERCIF ONSHORE IV« املادة الثالثة. - تسلم رخصة البحث«
»لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدئ من 6 ماي 2019.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.
اإلمضاء : عزيز رباح.

من ((3 ص دض في) م).77))  قراض لوزير الط قة واملع د3 والبيئة ضقم)
بإلغ ء)ضخص البحث عن مواد) م)6)() م ضس) (8( )33م  ضجب)

 .«TANFIT («(إلى(»TANFIT الهيدضوك ضبوضات املسم ة)»م

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 
 ،)1992 أبريل  )فاتح   1412 من رمضان   27 بتاريخ   1.91.118 رقم 
كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير 2000( 

وال سيما املادة 7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 
،21.90 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  لتطبيق   )1993 نوفمبر   3( 
في الصادر   2.99.210 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره  وقع   كما 

9 ذي الحجة 1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 12 منه ؛

املستدامة  والتنمية  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
 1439 رجب   8 في  الصادر   885.18 رقم  واملالية  االقتصاد  ووزير 
املبرم في  »TANFIT« باملوافقة على االتفاق النفطي   )2018 مارس   26( 
الوطني  املكتب  بين   )2018 فبراير   6(  1439 األولى  جمادى  من   19
 »Repsol Exploracion Tanfit, S.L« للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي

و»Shell Exploration et Production du Maroc GMBH« ؛

املستدامة  والتنمية  واملعادن  الطاقة  وزير  قرارات  وعلى 
 1439 رجب  من   12 في  الصادرة   1143.18 إلى   1138.18 رقم 
بمنح رخص البحث عن مواد الهيدروكاربورات   )2018 مارس   30(
 املسماة »TANFIT 1« إلى »TANFIT 6« للمكتب الوطني للهيدروكاربورات

 »Shellو  »Repsol Exploracion Tanfit, S.L« وشركتي  واملعادن 
»Exploration et Production du Maroc GMBH ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
في  الصادر   1564.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 
امللحق  على  باملوافقة    )2020 يونيو   11(  1441 شوال  من   19
 1441 رجب  فاتح  في  املبرم   »TANFIT« النفطي  باالتفاق   1 رقم 
واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين   )2020 فبراير   25(
»Shell Explorationو  »Repsol Exploracion Tanfit S.L«  وشركتي 

»et Production du Maroc GMBH ؛

وعلى طلب التخلي على رخص البحث عن مواد الهيدروكاربورات 
بتاريخ  به  تقدم  الذي   ،»TANFIT 6  « إلى   »TANFIT 1  « املسماة 
 25 نوفمبر 2020، املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي

 »Shell Exploration etو  »Repsol Exploracion Tanfit, S.L«
،Production du Maroc GMBH«

قرر ما يلي :

املادة األولى

مواد  عن  البحث  رخص   2020 نوفمبر   26 من  ابتداء  تلغى 
التي تخلى   »TANFIT 6« إلى   »TANFIT 1« الهيدروكاربورات املسماة 
 »Repsol وشركتي  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  عنها 
 »Shell Exploration et Production duو Exploracion Tanfit, S.L«

.Maroc GMBH«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من رجب 1442 )8 مارس 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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قراض مشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه)

م).38  والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم)

م)6))  ين ير) )3م) )33م  األولى) جم دى  من  ((9 في) ص دض 

ب لترخيص لشركة)«ADRES SNC»)بإنش ء)واستغالل مزضعة)

وبنشر مستخرج من) («Adres» البحرية تسمى) لتربية األحي ء)

االتف قية املتعلقة به .

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر   1.73.255 على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  بناء 

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

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصلين 28 و 28-1 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 

بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص   )2008 ديسمبر   12(

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1643.10 الصادر 

في 11 من جمادى اآلخرة 1431 )26 ماي 2010( املتعلق بطلب رخصة 

إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية 

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

الفالحة  ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 1435 محرم   7 في  الصادر   3151.13 رقم  البحري  والصيد 

السنوية  األتاوة  أداء  وكيفيات  مبالغ  بتحديد   )2013 نوفمبر   11(

البحرية األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم   املستحقة 

كما تم تغييره وتتميمه ؛

واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية 

رقم DOE/088/2019 املوقعة بتاريخ 3 صفر 1441 )2 أكتوبر 2019( 

بين شركة »ADRES SNC« ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

االقتصاد  وزير  قبل  من  عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية 

واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

التجاري السجل  في  املسجلة   »ADRES SNC« لشركة   يرخص 

املحددة الشروط  وفق  تقوم  أن   ،14303 رقم  تحت   بالداخلة 

البحريــــــة األحيـــــاء  لتربيــــــة  مزرعــــة  واستغــــالل  إنشــــاء  اتفاقيــــة   فـــي 

رقم DOE/088/2019 املوقعة بتاريخ 3 صفر 1441 )2 أكتوبر 2019( 

بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

البحرية  لتربية األحياء  واستغالل مزرعة  بإنشاء  والغابات،  واملياه 

 »Gelidium األصناف  من  الطحالب  زراعة  ألجل   »Adres« تسمى 

.»Saccharina Latissima«و »Gracilaria Gracilis«و Sesquipedale«

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393

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

حسب وتقسيما،  الزمني،  الترتيب  حسب  جــــردا،   »ADRES SNC« 

األصنــــــــاف مــــــن  الطحـــــــالب  وخــــــروج  دخـــــول  لعمليـــــات   الصنــف، 

 »Saccharinaو  »Gracilaria Gracilis«و  »Gelidium  Sesquipedale«

»Latissima التي تتم زراعتها.

املادة الرابعة

 2019/DOE/088 يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحق ب لقراض املشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية
 «ADRES SNC»(وإصالح اإلداضة ضقم)م).38)الص دض في)9))من جم دى األولى))33م )3م)ين ير)م)6)()ب لترخيص لشركة

بإنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى)«Adres«)وبنشر مستخرج من االتف قية املتعلقة به 

«Adres»(مستخرج من اتف قية إنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى 
«ADRES SNC»(9م6))املوقعة بت ضيخ)3)صفر)م33م )))أكتوبر)9م6)()بي3 شركة/DOE/688(ضقم 

ووزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

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

شركة »ADRES SNC« الكائن مقرها بحي أم التون�شي، رقم 258، الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة االتف قية.

مك 3 إنش ء مزضعة تربية األحي ء البحرية.

املس حة.

الحدود الخ ضجية ملك 3 املزضعة.

منطقة حم ية.

اإلش ضات في البحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود

 B50.3075'57°15 غربا"0.5504'39°23 شماالم"

 B(56.0264'57°15 غربا"4.3618'39°23 شماال"

 B353.9575'57°15 غربا"6.9959'39°23 شماال"

 B348.2389'57°15 غربا"3.1846'39°23 شماال"

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

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

نش ط مزضعة تربية األحي ء البحرية.

التقنية املستعملة.

وس ئل االستغالل.

»Saccharina Latissima«و »Gracilaria Gracilis«و »Gelidium Sesquipedale« زراعة الطحالب من األصناف

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النف ي ت.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ ق ض : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ األت وة املستحقة.

مبلغ متغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قراض مشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه)
م).39  والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم)

م)6))  ين ير) )3م) )33م  األولى) جم دى  من  ((9 في) ص دض 
واستغالل) بإنش ء) («ELITE AQUA Sarl» ب لترخيص لشركة)
وبنشر) («Elite Aqua» البحرية تسمى) مزضعة لتربية األحي ء)

مستخرج من االتف قية املتعلقة به .

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

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

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

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

كما تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  التفاقية  واعتبارا 
 1441 23 من محرم  املوقعة بتاريخ   2019/DOE/005 البحرية رقم 
2019( بين شركة »ELITE AQUA Sarl« ووزير الفالحة  )23 سبتمبر 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها 

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل  في  املسجلة   »ELITE AQUA Sarl« لشركة  يرخص 
الشروط  وفق  تقوم  أن   ،14023 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري 
البحرية  واستغالل مزرعة لتربية األحياء  املحددة في اتفاقية إنشاء 
 1441 محرم  من   23 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/005 رقم 
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير   )2019 سبتمبر   23(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

ألجل زراعة الطحالب   »Elite Aqua« البحرية تسمى  لتربية األحياء 

 »Gracilaria Gracilis«و  »Gelidium Sesquipedale« األصناف  من 

.»Saccharina Latissima«و

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393

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

وتقسيما،  الزمني،  الترتيب  حسب  جــــردا،   »ELITE AQUA Sarl«

 حسب الصنف، لعمليـــــات دخـــــول وخــــــروج الطحـــــــالب مــــــن األصنــــــــاف

 »Saccharinaو  »Gracilaria Gracilis«و  »Gelidium  Sesquipedale«

»Latissima التي تتم زراعتها.

املادة الرابعة

 2019/DOE/005 يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



عدد 6984 - 23 رمضان 1442 )6 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3(96

 ملحق ب لقراض املشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية
 وإصالح اإلداضة ضقم)م).39)الص دض في)9))من جم دى األولى))33م )3م)ين ير)م)6)()ب لترخيص لشركة

 »ELITE AQUA Sarl«)بإنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى
»Elite Aqua«)وبنشر مستخرج من االتف قية املتعلقة به 

«Elite Aqua»(مستخرج من اتف قية إنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى 
 ضقم)DOE/665/9م6))املوقعة بت ضيخ)3))من محرم)م33م )3))سبتمبر)9م6)()بي3 شركة
«ELITE AQUA Sarl»)ووزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

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

شركة »ELITE AQUA Sarl« الكائن مقرها بشارع ماء العينين بن الشيخ، حي املسيرة 3، الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة االتف قية.

مك 3 إنش ء مزضعة تربية األحي ء البحرية.

املس حة.

الحدود الخ ضجية ملك 3 املزضعة.

منطقة حم ية.

اإلش ضات في البحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود

 B6.7645'58°15 غربا"53.4617'38°23 شماالم"

 B(12.4835'58°15 غربا"57.2726'38°23 شماال"

 B310.4149'58°15 غربا"59.9068'38°23 شماال"

 B34.6960'58°15 غربا"56.0958'38°23 شماال"

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

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

نش ط مزضعة تربية األحي ء البحرية.

التقنية املستعملة.

وس ئل االستغالل.

»Saccharina Latissima«و »Gracilaria Gracilis«و »Gelidium sesquipedale« زراعة الطحالب من األصناف

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النف ي ت.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ ق ض : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ األت وة املستحقة.

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



م9)3الجريدة الرسمية عدد 6984 -)23 رمضان 1442 )6 ماي 2021(  

قراض مشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه)
م).36  والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم)

م)6))  ين ير) )3م) )33م  األولى) جم دى  من  ((9 في) ص دض 
بإنش ء) («THE BEST OYSTERS SNC» لشركة) ب لترخيص 
 «The Best البحرية تسمى) واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)

«Oysters)وبنشر مستخرج من االتف قية املتعلقة به .

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

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

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

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

كما تم تغييره وتتميمه ؛

البحرية  لتربية األحياء  واستغالل مزرعة  إنشاء  واعتبارا التفاقية 
رقم DOE/089/2019 املوقعة بتاريخ 2 صفر 1441 )فاتح أكتوبر 2019( 
بين شركة »THE BEST OYSTERS SNC« ووزير الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد 

واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

في املسجلة   »THE BEST OYSTERS SNC« لشركة   يرخص 
وفق  تقوم  أن   ،14321 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل 
واستغالل مزرعة لتربية األحياء  الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء 
1441 صفـــــر   2 بتاريــــــــخ  املوقعــــة   2019/DOE/089 رقـــــم   البحريــــــة 
بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد  )2019 )فاتح أكتوبر 

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

زراعة  ألجل   »The Best Oysters« تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

 »Gracilariaو  »Gelidium sesquipedale« األصناف  من  الطحالب 

.»Saccharina Latissima«و Gracilis«

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393

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

الزمني،  الترتيب  حسب  جــــردا،   »THE BEST OYSTERS SNC«

من  الطحالب  وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،  حسب  وتقسيما، 

 »Gracilaria Gracilis«و  »Gelidium sesquipedale« األصناف 

و»Saccharina Latissima« التي تتم زراعتها.

املادة الرابعة

 2019/DOE/089 يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



عدد 6984 - 23 رمضان 1442 )6 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3(9(

 ملحق ب لقراض املشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية
 وإصالح اإلداضة ضقم)م).36)الص دض في)9))من جم دى األولى))33م )3م)ين ير)م)6)()ب لترخيص لشركة

 «THE BEST OYSTERS SNC»)بإنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى
«The Best Oysters«)وبنشر مستخرج من االتف قية املتعلقة به 

«The Best Oysters»(مستخرج من اتف قية إنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى 
 ضقم)DOE/689/9م6))املوقعة بت ضيخ)))صفر)م33م))ف تح أكتوبر)9م6)()بي3 شركة

«THE BEST OYSTERS SNC»)ووزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

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

شركة »THE BEST OYSTERS SNC« الكائن مقرها بشارع الوالء، فيال حرمة هللا، الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة االتف قية.

مك 3 إنش ء مزضعة تربية األحي ء البحرية.

املس حة.

الحدود الخ ضجية ملك 3 املزضعة.

منطقة حم ية.

اإلش ضات في البحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود

 B13.9130'58°15 غربا"58.2256'38°23 شماالم"

 B(19.6316'58°15 غربا"2.0365'39°23 شماال"

 B317.5634'58°15 غربا"4.6706'39°23 شماال"

 B311.8445'58°15 غربا"0.8597'39°23 شماال"

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

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

نش ط مزضعة تربية األحي ء البحرية.

التقنية املستعملة.

وس ئل االستغالل.

»Saccharina Latissima«و »Gracilaria Gracilis«و »Gelidium sesquipedale« زراعة الطحالب من األصناف

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النف ي ت.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ ق ض : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ األت وة املستحقة.

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



93)3الجريدة الرسمية عدد 6984 -)23 رمضان 1442 )6 ماي 2021(  

قراض مشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه)
م).م3  والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم)

م)6))  ين ير) )3م) )33م  األولى) جم دى  من  ((9 في) ص دض 

بإنش ء)واستغالل) («AQUA GOLF SNC» ب لترخيص لشركة)

وبنشر) («Aqua Golf» البحرية تسمى) مزضعة لتربية األحي ء)
مستخرج من االتف قية املتعلقة به .

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر   1.73.255 على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  بناء 

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

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصلين 28 و 28-1 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 

بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص   )2008 ديسمبر   12(

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1643.10 الصادر 

في 11 من جمادى اآلخرة 1431 )26 ماي 2010( املتعلق بطلب رخصة 

إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية 

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

الفالحة  ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 1435 محرم   7 في  الصادر   3151.13 رقم  البحري  والصيد 

السنوية  األتاوة  أداء  وكيفيات  مبالغ  بتحديد   )2013 نوفمبر   11(

البحرية األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم   املستحقة 

كما تم تغييره وتتميمه ؛

األحيـــاء لتربيـــة  مزرعــــة  واستغــــالل  إنشـــاء  التفاقيـــة   واعتبـــارا 

1441 صفـــر   2 بتاريــــخ  املوقعــــة   2019/DOE/074 رقـــم   البحريــــة 

)فاتح أكتوبر 2019( بين شركة »AQUA GOLF SNC« ووزير الفالحة 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها 

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة »AQUA GOLF SNC« املسجلة في السجل التجاري 

بالداخلة تحت رقم 14281، أن تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية 

 2019/DOE/074 إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية رقم

املوقعة بتاريخ 2 صفر 1441 )فاتح أكتوبر 2019( بين الشركة املذكورة

والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير 

 »Aqua Golf« البحرية تسمى  واستغالل مزرعة لتربية األحياء  بإنشاء 

ألجل تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

 »Mytilus galloprovincialis« بوزروك/بلح البحر من الصنفين -

و»Perna perna« ؛

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393

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

وتقسيما،  الزمني،  الترتيب  حسب  جــــردا،   »AQUA GOLF SNC«

من  البحر  بوزروك/بلح  وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،  حسب 

واملحار   »Perna perna«و  »Mytilus galloprovincialis« الصنفين 

املقعر »Crassostrea gigas« التي تتم تربيتها.

املادة الرابعة

 2019/DOE/074 يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



عدد 6984 - 23 رمضان 1442 )6 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3(93

 ملحق ب لقراض املشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية
 وإصالح اإلداضة ضقم)م).م3)الص دض في)9))من جم دى األولى))33م )3م)ين ير)م)6)()ب لترخيص لشركة

 »AQUA GOLF SNC«)بإنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى
»Aqua Golf«)وبنشر مستخرج من االتف قية املتعلقة به 

«Aqua Golf»(مستخرج من اتف قية إنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى 
 ضقم)DOE/673/9م6))املوقعة بت ضيخ)))صفر)م33م))ف تح أكتوبر)9م6)()بي3 شركة

«AQUA GOLF SNC»)ووزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

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

شركة »AQUA GOLF SNC« الكائن مقرها بحي أم التون�شي، رقم 112، الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة االتف قية.

مك 3 إنش ء مزضعة تربية األحي ء البحرية.

املس حة.

الحدود الخ ضجية ملك 3 املزضعة.

منطقة حم ية.

اإلش ضات في البحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود

 B22.3474'51°15 غربا"20.5538'39°23 شماالم"

 B(16.2810'51°15 غربا"17.2296'39°23 شماال"

 B318.0853'51°15 غربا"14.4356'39°23 شماال"

 B324.1517'51°15 غربا"17.7595'39°23 شماال"

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

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

نش ط مزضعة تربية األحي ء البحرية.

التقنية املستعملة.

وس ئل االستغالل.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النف ي ت.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ ق ض : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ األت وة املستحقة.

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



95)3الجريدة الرسمية عدد 6984 -)23 رمضان 1442 )6 ماي 2021(  

قراض مشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه)
م).)3  والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم)

م)6))  ين ير) )3م) )33م  األولى) جم دى  من  ((9 في) ص دض 
ب لترخيص لشركة)«GADINAR SH HUÎTRES SNC»)بإنش ء)
 «Gadinar Sh(واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى

«Huîtres)وبنشر مستخرج من االتف قية املتعلقة به .

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

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

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

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

كما تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  التفاقية  واعتبارا 
 1441 صفر  فاتح  بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/080 رقم  البحرية 
 »GADINAR SH HUÎTRES SNC« بين شركة   )2019 سبتمبر   30(
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

في املسجلة   »GADINAR SH HUÎTRES SNC«  يرخص لشركة 
وفق  تقوم  أن   ،14233 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل 
واستغالل مزرعة لتربية األحياء  الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء 
 1441 صفر  فاتح  بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/080 رقم  البحرية 
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير   )2019 سبتمبر   30(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

ألجل تربية   »Gadinar Sh Huîtres« البحرية تسمى  لتربية األحياء 

الصنفين البحريين اآلتيين :

 »Mytilus galloprovincialis« بوزروك/بلح البحر من الصنفين -

و»Perna perna« ؛

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393

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

الزمني،  الترتيب  حسب  جــــردا،   »GADINAR SH HUÎTRES SNC«

بوزروك/بلح  وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،  حسب  وتقسيما، 

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

واملحار املقعر »Crassostrea gigas« التي تتم تربيتها.

املادة الرابعة

 2019/DOE/080 يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحق ب لقراض املشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية
 وإصالح اإلداضة ضقم)م).)3)الص دض في)9))من جم دى األولى))33م )3م)ين ير)م)6)()ب لترخيص لشركة

 «GADINAR SH HUÎTRES SNC»)بإنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى
«Gadinar Sh Huîtres«)وبنشر مستخرج من االتف قية املتعلقة به 

«Gadinar Sh Huîtres»(مستخرج من اتف قية إنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى 
 ضقم)DOE/686/9م6))املوقعة بت ضيخ ف تح صفر)م33م )36)سبتمبر)9م6)()بي3 شركة

«GADINAR SH HUÎTRES SNC»)ووزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

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

شركة »GADINAR SH HUÎTRES SNC« الكائن مقرها بحي األمل 1، بلوك 13، رقم 17، الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة االتف قية.

مك 3 إنش ء مزضعة تربية األحي ء البحرية.

املس حة.

الحدود الخ ضجية ملك 3 املزضعة.

منطقة حم ية.

اإلش ضات في البحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود

 B25.5996'51°15 غربا"59.5997'38°23 شماالم"

 B(19.5336'51°15 غربا"56.2754'38°23 شماال"

 B321.3379'51°15 غربا"53.4815'38°23 شماال"

 B327.4039'51°15 غربا"56.8057'38°23 شماال"

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

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

نش ط مزضعة تربية األحي ء البحرية.

التقنية املستعملة.

وس ئل االستغالل.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النف ي ت.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ ق ض : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ األت وة املستحقة.

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



97)3الجريدة الرسمية عدد 6984 -)23 رمضان 1442 )6 ماي 2021(  

قراض مشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه)
م).33  والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم)

م)6))  ين ير) )3م) )33م  األولى) جم دى  من  ((9 في) ص دض 
ب لترخيص لشركة)«GOLDEN BAY OYSTER SNC»)بإنش ء)
 «Golden Bay(واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى

«Oyster)وبنشر مستخرج من االتف قية املتعلقة به .

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

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

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

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

كما تم تغييره وتتميمه ؛

 واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
 1441 محرم  من   26 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/006 رقم 
 »GOLDEN BAY OYSTER SNC« بين شركة   )2019 سبتمبر   26(
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

في املسجلة   »GOLDEN BAY OYSTER SNC« لشركة   يرخص 
وفق  تقوم  أن   ،14067 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل 
واستغالل مزرعة لتربية األحياء  الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء 
 1441 26 من محرم  املوقعة بتاريخ   2019/DOE/006 البحرية رقم 
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير   )2019 سبتمبر   26(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

ألجل زراعة   »Golden Bay Oyster« البحرية تسمى  لتربية األحياء 

 »Gracilariaو  »Gelidium sesquipedale« األصناف  من  الطحالب 

.»Saccharina Latissima«و Gracilis«

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393

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

الزمني،  الترتيب  حسب  جــــردا،   »GOLDEN BAY OYSTER SNC«

من  الطحالب  وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،  حسب  وتقسيما، 

 »Gracilaria Gracilis«و  »Gelidium sesquipedale« األصناف 

و»Saccharina Latissima« التي تتم زراعتها.

املادة الرابعة

 2019/DOE/006 يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1442 )13 يناير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحق ب لقراض املشترك لوزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت ووزير االقتص د وامل لية
 وإصالح اإلداضة ضقم)م).33)الص دض في)9))من جم دى األولى))33م )3م)ين ير)م)6)()ب لترخيص لشركة

 «GOLDEN BAY OYSTER SNC»)بإنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى
«Golden Bay Oyster«)وبنشر مستخرج من االتف قية املتعلقة به 

«Golden Bay Oyster»(مستخرج من اتف قية إنش ء)واستغالل مزضعة لتربية األحي ء)البحرية تسمى 
 ضقم))DOE/66/9م6))املوقعة بت ضيخ))))من محرم)م33م ))))سبتمبر)9م6)()بي3 شركة

«GOLDEN BAY OYSTER SNC»)ووزير الفالحة والصيد البحر6 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

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

شركة »GOLDEN BAY OYSTER SNC« الكائن مقرها بحي املسجد، تجزئة 4، رقم 4، الداخلة.اسم املستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة االتف قية.

مك 3 إنش ء مزضعة تربية األحي ء البحرية.

املس حة.

الحدود الخ ضجية ملك 3 املزضعة.

منطقة حم ية.

اإلش ضات في البحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط الطولخط العرضالحدود

 B17.0159'58°15 غربا"54.2746'38°23 شماالم"

 B(22.7345'58°15 غربا"58.0855'38°23 شماال"

 B320.6659'58°15 غربا"0.7193'39°23 شماال"

 B314.9473'58°15 غربا"56.9083'38°23 شماال"

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

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

نش ط مزضعة تربية األحي ء البحرية.

التقنية املستعملة.

وس ئل االستغالل.

»Saccharina Latissima«و »Gracilaria Gracilis«و »Gelidium sesquipedale« زراعة الطحالب من األصناف

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

املراقبة البيئية.

تدبير النف ي ت.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ ق ض : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ األت وة املستحقة.

مبلغ متغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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املنهي والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير   قراض 
الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 
جم دى من  3م) في) ص دض  م).33)) ضقم) العلمي   والبحث 

 (797.95 بتتميم القراض ضقم) م)6)() ين ير) ((8( )33م  اآلخرة)
995م)  نوفمبر) )3م) )م3م  من جم دى اآلخرة) ((6 الص دض في)
بتحديد ق ئمة الشه دات التي تع دل شه دة مهندس معم ض6)

املسلمة من املدضسة الوطنية للهندسة املعم ضية.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 

)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 

كما وقع  معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية، 

تتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

إليه املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  أعاله 

)14 نوفمبر 1995( :

» املـادة األولى .- تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة 

» مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية 

مشفوعة   ،016.89 » املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   » بشهادة 

» أو ما يعادلها :

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

«  - Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole 
« nationale d’architecture et d’urbanisme - Université de 
« Carthage - Tunisie - le 28 juin 2019 et d’une attestation 
« de validation du complément de formation, délivrée 
« par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى اآلخرة 1442 )28 يناير 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير   قراض 

الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 

جم دى من  ((7 في) ص دض  م).335) ضقم) العلمي   والبحث 

 (797.95 بتتميم القراض ضقم) م)6)() فبراير) )6م) )33م  اآلخرة)

995م)  نوفمبر) )3م) )م3م  من جم دى اآلخرة) ((6 الص دض في)

بتحديد ق ئمة الشه دات التي تع دل شه دة مهندس معم ض6)

املسلمة من املدضسة الوطنية للهندسة املعم ضية.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 

)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 

كما وقع  معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية، 

تتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

إليه املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  أعاله 

)14 نوفمبر 1995( :

» املـادة األولى .- تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة 
» مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية 
مشفوعة   ،016.89 » املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم 
التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   » بشهادة 

» أو ما يعادلها :

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

«  - Qualification master degree program subject area 
««  architecture and town planning  » educational 
««program architecture and town planning » professional 
«  qualification «  architect  », délivrée par Kharkiv 
«national University of civil engineering and architecture - 
« Ukraine - le 31 mai 2020, assortie de la qualification 
« bachelor degree, program subject area « architecture » 
« délivrée par la même université, le 30 juin 2018 et d’une 
« attestation de validation du complément de formation, 
« délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير   قراض 
الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 
جم دى من  ((7 في) ص دض  م).)33) ضقم) العلمي   والبحث 

 (797.95 بتتميم القراض ضقم) م)6)() فبراير) )6م) )33م  اآلخرة)
995م)  نوفمبر) )3م) )م3م  من جم دى اآلخرة) ((6 الص دض في)
بتحديد ق ئمة الشه دات التي تع دل شه دة مهندس معم ض6)

املسلمة من املدضسة الوطنية للهندسة املعم ضية.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 
)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 
كما وقع  معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية، 

تتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

إليه املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  أعاله 

)14 نوفمبر 1995( :

» املـادة األولى .- تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة 

» مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية 

مشفوعة   ،016.89 » املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   » بشهادة 

» أو ما يعادلها :

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

«  - Qualification master degree program subject area  
«  architecture and town planning educational 
« program architecture of buildings and constructions, 
« professional qualification architect, délivrée par Kyiv 
« national University of construction and architecture - 
« Ukraine - le 2 juin 2020, assortie de la qualification 
« bachelor degree specialized in architecture professional 
« qualification architect, délivrée par la même université, 
« le 30 juin 2018 et d’une attestation de validation du 
«  complément de formation, délivrée par l’Ecole 
« nationale d’architecture de Rabat. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير   قراض 

الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 

جم دى من  ((7 في) ص دض  م).337) ضقم) العلمي   والبحث 

 (797.95 بتتميم القراض ضقم) م)6)() فبراير) )6م) )33م  اآلخرة)

995م)  نوفمبر) )3م) )م3م  من جم دى اآلخرة) ((6 الص دض في)

بتحديد ق ئمة الشه دات التي تع دل شه دة مهندس معم ض6)

املسلمة من املدضسة الوطنية للهندسة املعم ضية.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 

)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 

كما وقع  معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية، 

تتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

إليه املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  أعاله 

)14 نوفمبر 1995( :

» املـادة األولى .- تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة 

» مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية 

مشفوعة   ،016.89 » املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   » بشهادة 

» أو ما يعادلها :

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

«  - Qualification master degree program subject area 
«  «  architecture and town planning  » educational 
« program « architecture of buildings and structures», 
« délivrée par Lviv polytechnic national University - 
«  Ukraine - le 31 décembre 2019, assortie de la 
«  qualif ication bachelor degree f ield of study 
« «architecture», délivrée par la même université, le 
«  30 juin 2018 et d’une attestation de validation du 
«  complément de formation, délivrée par l’Ecole 
« nationale d’architecture de Rabat. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير   قراض 
الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 
جم دى من  ((7 في) ص دض  م).338) ضقم) العلمي   والبحث 

 (797.95 بتتميم القراض ضقم) م)6)() فبراير) )6م) )33م  اآلخرة)
995م)  نوفمبر) )3م) )م3م  من جم دى اآلخرة) ((6 الص دض في)
بتحديد ق ئمة الشه دات التي تع دل شه دة مهندس معم ض6)

املسلمة من املدضسة الوطنية للهندسة املعم ضية.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 
)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 
كما وقع  معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية، 

تتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة ؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين 
الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

إليه املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  أعاله 

)14 نوفمبر 1995( :

» املـادة األولى .- تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة 
» مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية 
مشفوعة   ،016.89 » املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم 
التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   » بشهادة 

» أو ما يعادلها :

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

«  - Qualification master degree program subject area 

«  «  architecture and town planning  », educational 

«  and scientific program «architecture of buildings 

«  and constructions», délivrée par OM Beketov 

«  national University of urban economy in 

« Kharkiv - Ukraine - le 30 mai 2020, assortie de la 

« qualification bachelor degree program subject area 

« «architecture», délivrée par la même université, le 

«  30 juin 2018 et d’une attestation de validation du 

«  complément de formation, délivrée par l’Ecole 

« nationale d’architecture de Rabat. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير   قراض 
الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 
جم دى من  ((7 في) ص دض  م).339) ضقم) العلمي   والبحث 

 (797.95 بتتميم القراض ضقم) م)6)() فبراير) )6م) )33م  اآلخرة)
995م)  نوفمبر) )3م) )م3م  من جم دى اآلخرة) ((6 الص دض في)
بتحديد ق ئمة الشه دات التي تع دل شه دة مهندس معم ض6)

املسلمة من املدضسة الوطنية للهندسة املعم ضية.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 
)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 
كما وقع  معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية، 

تتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

إليه املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  أعاله 

)14 نوفمبر 1995( :

» املـادة األولى .- تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة 

» مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية 

مشفوعة   ،016.89 » املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   » بشهادة 

» أو ما يعادلها :

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

«  - Qualification master degree program subject area 
««  architecture and town planning» educational 
« program «architecture and town planning» educational 
« and professional program «architecture of buildings 
«  and constructions», délivrée par O.M Beketov 
«  national University of urban economy in 
« Kharkiv - Ukraine - le 31 mai 2019, assortie de la 
« qualification bachelor degree program subject area 
« «architecture», délivrée par la même université, le 
«  30 juin 2017 et d’une attestation de validation du 
«  complément de formation, délivrée par l’Ecole 
« nationale d’architecture de Rabat. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير   قراض 

الع لي) ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي  والتعليم 

جم دى من  ((7 في) ص دض  م).336) ضقم) العلمي   والبحث 

 (797.95 بتتميم القراض ضقم) م)6)() فبراير) )6م) )33م  اآلخرة)

995م)  نوفمبر) )3م) )م3م  من جم دى اآلخرة) ((6 الص دض في)
بتحديد ق ئمة الشه دات التي تع دل شه دة مهندس معم ض6)

املسلمة من املدضسة الوطنية للهندسة املعم ضية.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 

)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 

كما وقع  معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية، 

تتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

إليه املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

 1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  أعاله 

)14 نوفمبر 1995( :

» املـادة األولى .- تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة 

» مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية 

مشفوعة   ،016.89 » املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا   » بشهادة 

» أو ما يعادلها :

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

«  - Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole 
«  supérieure privée des sciences et d’ingénierie de 
« Carthage, Université privée Tunis Carthage - Tunisie - 
« le 30 juin 2018, assorti de diplôme national de premier 
« cycle en architecture, délivré par l’Ecole supérieure 
« privée des sciences et d’ingénierie - Tunisie et d’une 
« attestation de validation du complément de formation, 
« délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى اآلخرة 1442 )10 فبراير 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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إعالن ت وبالغ ت

ضأ6 املجلس االقتص د6 واالجتم عي والبيئي
»من أجل سي سة لتأهيل وتنمية األسواق األسبوعية

ب لوسط القرو6«

 للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 املتعلق باملجلس 
ً
طبقا

في إطار إحالة ذاتية،  االقتصادي واالجتماعي والبيئي، قرر املجلس، 
إعداد تقرير حول األسواق األسبوعية بالوسط القروي.

مكتب املجلس إلى اللجنة الدائمة املكلفة  َعِهَد  وفي هذا الصدد، 
بالجهوية املتقدمة والتنمية القروية والترابية بإعداد هذا التقرير.

املنعقدة   ،)113( املائة  الثالثة عشر بعد  العادية  وخالل دورتها 
للمجلس  العامة  الجمعية  صادقت   ،2020 أغسطس   27 بتاريخ 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي باإلجماع على التقرير الذي يحمل 
عنوان »من أجل سياسة لتأهيل وتنمية األسواق األسبوعية بالوسط 

نَبِثق منه هذا الرأي.
ُ
القروي«، وامل

مقدمة

ال يمكن تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مطردة ومستدامة 
في   40 يضم الوسط القروي  وفي بالدنا،  دون تنمية العالم القروي. 
90 في املائة من املساحة  املائة من مجموع ساكنة اململكة ويمتد على 
أي في املائة من الجماعات القروية،   85 كما يضم   اإلجمالية للبالد، 
مركز  بها  يوجد  فقط  منها  املائة  في   13  ، جماعة   1282 يعادل  ما 

حضري1.

ويسجل الوسط القروي معدال منخفضا للتنمية البشرية، ويتسم 
بتفاوتات اجتماعية واقتصادية مهمة، كما أن العزلة وأشكال التهميش 

والفقر تطال بشكل أكبر الساكنة األكثر هشاشة في القرى املغربية.

وفي هذا الصدد أكد الخطاب امللكي السامي2 أن :

»الفئات التي تعاني أكثر، من صعوبة ظروف العيش، تتواجد على 
الخصوص، في املجال القروي، وبضواحي املدن.

بأوضاعها،  واالهتمام  الدعم  من  املزيد  إلى  تحتاج  الفئات  هذه 
والعمل املتواصل لالستجابة لحاجياتها امللحة.

خلق  خالل  من  القروي،  بالعالم  للنهوض  ندعو  فتئنا  ما  لذا، 
للخدمات  الولوج  وتيرة  وتسريع  والشغل،  للدخل  املدرة  األنشطة 
االجتماعية األساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة«.

1 اإلحصاء العام للسكان والسكنى، املندوبية السامية للتخطيط، 2014

2 الخطاب امللكي السامي بتاريخ 20 غشت 2019 بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب

وبالنظر ملا يطبعه من تنوع وما يزخر به من مؤهالت، فإن العالم 

القروي يحبل بإمكانات وثروات ينبغي استغاللها وتعبئتها، ال سيما عبر 

بوصفها مرفقا عموميا  وتعتبر هذه األسواق،  األسواق األسبوعية. 

تجاريا واجتماعيا  للقرب ومكونا أساسيا في التنمية القروية، فضاء 

واقتصاديا وثقافيا مهما، لكنه غير مستغل بالقدر الكافي.

لقد أضحى السوق اليوم، بوصفه مكانا للعيش ال غنى عنه للساكنة 

بتدبيره املكلفين  للفاعلين  بالنسبة  سواء  انشغال  محط   القروية، 

أو للمرتفقين الذين يرتادونه، وذلك بالنظر ملا يعاني منه من العديد من 

والجوانب  املشاكل على مستوى تدبير البنيات التحتية والتجهيزات، 

وهي مشاكل تؤثر سلبا على تنميته  املتصلة باللوجستيك والتمويل، 

وعلى السالمة الصحية للساكنة.

ورغم أهمية املبادرات التي جرى اتخاذها من لدن بعض السلطات 

العمومية من أجل تنظيم التجارة املحلية والنهوض بها، إال أنها لم تثمر 

بعد النتائج املرجوة منها على املستوى الوطني.

التنمية  مستوى  على  يتيحها  التي  لإلمكانات   
ً
واعتبارا لذلك، 

االقتصادية واالجتماعية، يتعين العمل على إعادة النظر في التعاطي 

مع السوق، بوصفه مرفقا عموميا تضطلع بتدبيره الجماعات، وذلك 

وفق مقاربة ترابية مندمجة. وتشكل الجهوية املتقدمة الجاري تنزيلها 

سياسة  في  األسواق  تنمية  عملية  إدراج  أجل  من  سانحة  مناسبة 

ثقافية  مواطناتية،  اجتماعية،  )اقتصادية،  األبعاد  متعددة  جهوية 

تشرف على تنفيذها الجماعات الترابية مع إشراك املصالح  وبيئية( 

الالممركزة للدولة واملقاوالت العمومية والخاصة وفعاليات املجتمع 

املدني.

وقد تم التأكيد على هذا التوجه في الرسالة التي وجهها جاللة امللك 

للمشاركين في املناظرة الوطنية األولى للجهوية املتقدمة املنعقدة يوم 

20 ديسمبر 2019 بمدينة أكادير، والتي أكد فيها جاللته على ضرورة 

تبني مقاربة التدرج، على ضوء مبدأ التفريع الذي أراده دستور اململكة 

كحجر الزاوية في توزيع االختصاصات، خاصة بين الدولة من ناحية، 

والجهات والجماعات الترابية من ناحية أخرى.

السياسات  في  األسبوعية  األسواق  مكانة  الرأي  هذا  ويتناول 

العمومية التي يتم تنفيذها على املستوى الجهوي، ووظائفها الحالية 

إلخ.(  واملواطناتية،  والثقافية  واإلدارية  واالقتصادية  )االجتماعية 

ُدها بوصفها منظومة أساسية بالنسبة  ِ
ّ
َول

ُ
وكذا القيمة املضافة التي ت

لالقتصاد القروي.
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ولتحقيق هذا الغرض، يسلط الرأي الضوء على السوق كمكان 

يعد  والذي  لبالدنا،  والثقافي  االجتماعي  التاريخ  في  متجذر  للعيش 

للحياة القروية وملتقى أسا�شي تنتظم حوله حياة  »بارومتر«  بمثابة 

الساكنة القروية. كما يقارب الرأي السوق بوصفه محركا لالقتصاد 

املحلي والجهوي. وأخيرا يبرز ضرورة إعادة تنظيم السوق على ضوء 

وبالنظر ملؤهالته غير املستغلة  مختلف الوظائف التي يضطلع بها، 

بالقدر الكافي.

ويهدف املجلس من خالل هذا الرأي، الذي تم إنجازه ارتكازا على 

مقاربة تشاركية مع مجموع األطراف املعنية وجرى إغناؤه بزيارة 

سطات  إقليمي  مستوى  )على  البيضاء-سطات  الدار  لجهة  ميدانية 

والجديدة(3، إلى دعوة السلطات العمومية إلى إيالء األسواق القروية 

األسبوعية العناية واالهتمام الالزمين ومباشرة تدابير استراتيجية 

وعملية للنهوض بهذه الفضاءات بوصفها أماكن للعيش ذات أهمية 

بالغة.

ويهدف املجلس من خالل هذه اإلحالة الذاتية إلى تحقيق األهداف 

التالية :

1. دعوة السلطات العمومية إلى االنكباب بشكل عاجل على مسألة 

األسواق األسبوعية من خالل بلورة رؤية طموحة يتقاسمها الفاعلون 

املعنيون، مع اعتماد آليات لتأهيل هذه األسواق وتحديث بنياتها على 

مستوى التنظيم والتسيير؛

2. حث الفاعلين املعنيين بتدبير األسواق األسبوعية في الوسط 

املصالح  املجالس اإلقليمية ومجالس الجهات،  )الجماعات،  القروي 

الالممركزة، القطاعات الوزارية، السلطات املحلية( على إعادة تنظيم 

مع الحرص على احترام القواعد املرتبطة بالجانب  هذه األسواق، 

املعماري وتوزيع فضاءات السوق4، ومراعاة خصوصيات كل جماعة، 

مع تحديث وظائف هذه األسواق )االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

واإلدارية واملواطناتية، إلخ.(؛

إبراز املؤهالت واإلمكانات التي تزخر بها األسواق األسبوعية   .3

الوطنية  العمومية  السياسات  والندماج  للتنمية،  رافعة  وجعلها 

والترابية، وتعزيز التدبير التشاركي واملنسق )ترشيد املداخيل، خلق 

الثروة لفائدة الساكنة املحلية، والتدبير األمثل لفضاء للسوق حسب 

املهن، تثمين التراث الثقافي واالجتماعية، وإدماج الشباب والنساء(؛

3 انظر امللحق رقم 1 : الئحة الفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم

4 موقع إقامة السوق بتراب الجماعة، عدد املداخل واملخارج، األماكن املخصصة للتجار حسب نوع املهن، 

التحكم في سلسلة القيمة )اإلنتاج، الحفظ والتخزين، التوزيع(، عدد املرافق الصحية املخصص للزوار 

واملهنيين، التزويد باملاء والكهرباء والصرف الصحي، عدد الخدمات املقدمة )املطاعم ، الترفيه، الثقافة ، 

وغيرها(، إقامة وسائل ودعامات التواصل )لوحات التشوير، لوائح األسعار( ، إلخ.(، ورقمنة الخدمات اإلدارية 

، وغير ذلك.

االعتبار  بعين  )كوفيد-19(  فيروس  جائحة  انعكاسات  أخذ   .4
يوفر  محليا  عموميا  مرفقا  األسبوعي  السوق  من جعل  ُن  ِ

ّ
ُيَمك بما 

حتى خالل  للمرتفقين الشروط الالزمة لضمان السالمة والصحة، 
فترات األزمات.

األسواق  تناول  على  يقتصر  الرأي  هذا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
مع األخذ  األسبوعية بالوسط القروي واملراكز القروية الصاعدة، 
في االعتبار جملة من اإلكراهات التي تحيط بمعالجة املوضوع، والتي 

يمكن أن نجملها في ما يلي :

- العدد الكبير للجماعات القروية، حيث تبلغ 1282جماعة؛

- عدد األسواق األسبوعية في الوسط القروية يبلغ 889 سوقا : منها 
822 تقام بشكل منتظم و67 ال تقام في الوقت الراهن ؛

َنة حول األسواق )وتجدر  - غياب دراسات أكاديمية وقطاعية ُمَحيَّ
اإلشارة إلى أن آخر دراسة قامت بها املديرية العامة للجماعات 
الترابية حول األسواق تعود إلى سنة 52013، وآخر بحث أنجزته 
املندوبية السامية للتخطيط6 حول املوضوع يعود إلى سنتي 2010 

و 2011( ؛

األسواق  بتدبير  املعنيين  الفاعلين  ومسؤوليات  أدوار  تداخل   -
األسبوعية مع االختصاصات الذاتية للجماعات )املادة 83 من 

القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات( ؛

- عدم وضوح دور ومسؤولية الفاعلين املعنيين :

تشكل األسواق مك ن  للعيش متجذض في الت ضيخ االجتم عي) (.I
والثق في لبالدن ،)كم  أنه  تغطي مجموع التراب الوطني

يلتقي فيه سكان منطقة  للعيش  السوق مكانا  يعتبر  املغرب   في 
ما بشكل منتظم، حيث يتبضعون أو يبيعون السلع ويتبادلون املعلومات 
ويمارسون أشكاال من املفاوضات. وتجري كل هذه الجوانب من الحياة 
االجتماعية في جو ذي طابع »احتفالي«. وقد دخل مصطلح »السوق« 
متأخر وقت  في  بفرنسا  اللغوي  التداول  إلى  العربي  األصل   ذي 
)سنة 1876(7. وهو يحيل إلى فضاء تجاري مقام في الهواء الطلق أو في 

مكان مغلق.

وقد أنجز جان فرانسوا تروان، دراسة حول األسواق املغربية، 
َز فيها بين أشكال مختلفة من األسواق، مع اضطالعها بالعديد من  َميَّ
الوظائف. وأبرز أن السوق كان فضاء يقصده سكان املناطق القروية 
لبيع منتجاتهم وشراء حاجياتهم من السلع التي تكفيهم طيلة األسبوع، 
كما كانوا يرتادونه لتسوية خالفاتهم، وااللتقاء بعائالتهم وأصدقائهم، 
حيث يشهد السوق أنشطة تجارية وحرفية  وغير ذلك من املآرب، 

وترفيهية وإدارية واجتماعية كما تؤدى فيه جملة من الخدمات.

5 دراسة »من أجل إعادة هيكلة األسواق األسبوعية واحترافية تدبيرها«، املديرية العامة للجماعات الترابية، 

وزارة الداخلية، 2013

6 بحث حول املعطيات الجماعية )الجرد الجماعي القروي(، 2010 و 2011

7 حسب معجم روبير
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1. السوق بمثابة »بارومتر« للحياة القروية وملتقى أسا�شي تنتظم 
حوله حياة الساكنة القروية

وتقاسم  للتبادل  وفضاء  للعيش،  مكانا  بامتياز  السوق  يشكل، 
للقاء  القروية  الساكنة  عند  املفضل  املكان  ويظل  املعلومات، 
واالجتماع8. وقد شكل السوق تاريخيا موعدا أسبوعيا لتجمع السكان 
أو أفراد القبائل املنتمين لنفس الجهة أو املنطقة. وغالبا ما يطلق على 
السوق اسم يوم من أيام األسبوع أو اسم الجهة أو املنطقة أو القبيلة 

التي يقام فوق أراضيها.

ومن األهمية بمكان تحليل أدوار الفاعلين املتدخلين في األسواق 
القروية، وعلى رأسهم الجماعات، بالنظر الختصاصاتها ذات الصلة 
بتدبير األسواق، ثم السلطات املحلية ومصالح الدرك امللكي، بوصفها 
الضامن ألمن املمتلكات واملرافق العمومية وأمن وسالمة املواطنين. 
تجار  يتألفون من  الذين  السوق،  أو مهنيو  التجار  بعد ذلك  ويأتي 
الجملة وتجار نصف الجملة والباعة بالتقسيط والباعة املتجولين 
من  فاعل  كل  ويضطلع  الزبناء.  يأتي  الثالث  املقام  وفي  والفالحين. 
هؤالء بدور حاسم في سلسلة تطوير األسواق عبر ضمان توازن دورها 

االقتصادي واملجتمعي.

تجاٌر  عموما  فهم  األسبوعية«،  األسواق  »مهنيو  أو  الباعة  أما 
ينتقلون من سوق آلخر على امتداد أيام األسبوع. إذ يقصدون تباعا 
األسواق حسب برنامج محدد بدقة وال يذهبون بالضرورة إلى نفس 

السوق9.

لبيع  فرصة  السوق  يمثل  القروية،  املناطق  لسكان  وبالنسبة 
لتلبية  الالزم  الدخل  الحصول على  محصولهم وماشيتهم من أجل 
يشكل  كما  مشتريات،  من  يحتاجونه  ما  واقتناء  أخرى  حاجيات 
مناسبة الستقصاء األخبار وااللتقاء بباقي أعضاء العائلة وكذا الترفيه 

واالطالع على جديد مجريات محيطهم.

بة على املستوى 
َ
وبالنسبة للسلطات العمومية واملؤسسات املنتخ

»بارومتر« حقيقي لرصد مجريات الحياة  يعد السوق بمثابة  املحلي، 
القروية والوقوف على تطور مستوى معيشة الساكنة القروية.

 رئيسيا 
ً
أما في ما يتعلق بتهيئة املجال، فيمكن اعتبار السوق عنصرا

 يساهم في إضفاء 
ً
 ووطنيا

ً
 وجهويا

ً
في تنظيم املجال القروي وتراثا محليا

الجاذبية على املجال الترابي.

القليلة التي تناولت  ويتبين من خالل دراسة الوثائق واألعمال10 
املوضوع، أن ثمة نوعين من األسواق :

8 Jean-François Troin, Les souks marocains : marchés ruraux et organisation de l’espace dans la 

moitié nord du Maroc, Volume 2, EDISUD, 1975.

9 املصدر نفسه

10 تشكل أعمال جان فرانسوا تروان حول األسواق األسبوعية في املغرب مرجعا في املجال، ألنه وضع خريطة 

للعيش  بهذه األسواق بوصفها فضاءات  الخاص  التنظيم  إلى إظهار  املغرب. وقد سعى  في شمال  لألسواق 

.
ً
 مهما

ً
ا ثقافيا واجتماعيا

ً
والتبادل تضطلع بدور اقتصادي أسا�شي على املستوى املحلي وتشكل تراث

- األسواق القروية التي تتم إقامتها في أماكن محددة ومعترف بها، 

إذ يتم إنشاؤها عموما في مركز الجماعة القروية. وتتخذ بعض 

األسواق طابعا فالحيا خاصا، حيث تباع فيها املنتجات الفالحية 

)الحبوب واملنتجات الطازجة( والحيوانات، في حين تتسم أسواق 

املواد  تجارة  إلى  باإلضافة  تحتضن  إذ  وظائفها،  بتعدد  أخرى 

الغذائية، باقة أخرى من الخدمات واألنشطة الترفيهية والعروض 

 أخرى ) الخياط، اإلسكافي، الحالق ، مصلح 
ً
 وحرفا

ً
وتضم مهنا

الساعات، وغيرهم( ؛

- األسواق التي تقع في املراكز القروية الصاعدة/ شبه الحضرية: 

مع تطور الكثافة السكانية والتوسع العمراني باملجاالت القروية، 

 إلى سوق شبه حضري 
ً
تحول السوق ذو الطابع القروي تدريجّيا

لكن مع محافظته على خصوصياته القروية. ويوجد هذا النوع من 

األسواق في املدن الصغيرة أو في ضواحي املدن الكبرى. وهي تختلف 

عن األسواق املركزية و»السويقات« املتواجدة في أحياء مختلفة 

من املدن الكبيرة واملفتوحة بوتيرة يومية.

تؤدي األسواق األسبوعية القروية وظائف متعددة األبعاد،   .2

منفصلة لكنها متكاملة

- الوظيفة التج ضية/االقتص دية : هي الوظيفة املهيمنة على نشاط 

نقدية  تدفقات  تداول  في  تتجلى  إذ  أغلب األسواق األسبوعية، 

املوا�شي  بيع  ناتج أساسا عن  في يوم السوق، وهو تداول  هامة 

وعن مختلف املعامالت التجارية األخرى. لذلك، يشكل السوق 

رافعة للتنمية االقتصادية ووسيلة لتعبئة املوارد املالية لفائدة 

الجماعات التي يقام فوق ترابها. كما أنه يعد فضاء لتجميع وإعادة 

توزيع وتوريد وتبادل املنتجات، سواء املتأتية من اإلنتاج املحلي 

أو التي يتم جلبها من خارج املنطقة. عموما، يقيم السوق القروي 

املجاورة  األسبوعي روابط مع شبكات األسواق األقرب واملراكز 

ونتيجة  املحلية.  القروية  املنتجات  وتخزين  بتجميع  الخاصة 

القروية  للجماعات  االقتصادي  التنشيط  في  يساهم  لذلك، 

واملدن الصغيرة املجاورة. ويمثل حلقة وصل مهمة بين الوسطين 

الحضري والقروي، ال سيما في ما يتعلق بتجميع وتوزيع املنتجات.

- الوظيفة االجتم عية : إن هذه الوظيفة، وإن كانت غير مثمنة 

بالقدر الكافي لدى بعض الفاعلين، تعد من الوظائف األساسية 

للسوق، حيث يضمن هذا األخير التواصل بين السكان وتبادل 

املعلومات )دور الوسيط االجتماعي(، وهو يشكل فضاء لتعزيز 

التداول االقتراض،  النزاعات،  تسوية   : االجتماعية   العالقات 

في مشاريع الزواج، فضاء لتناول الطعام، وغير ذلك...
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- الوظيفة اإلداضية : يعتبر يوم السوق اليوم املفضل لدى املرتادين 

من أجل قضاء معامالتهم اإلدارية )رسم الوالدة، شهادة السكنى، 

إلخ.(. وهي وظيفة مدعوة إلى مواكبة التحول الجاري في اعتماد 

آليات نزع الطابع املادي عن املساطر اإلدارية.

- الوظيفية الثق فية : إلى جانب وظيفته التجارية، يعتبر السوق 

فضاء للترفيه واأللعاب والتنشيط والنهوض بالسياحة... وغيرها 

من األدوار الثقافية. إنه تراث تاريخي وثقافي يتعين وجوبا إدماجه 

في السياسات العمومية واملشاريع املحلية، من أجل الحفاظ عليه 

وتثمينه؛

التعبوي لألسواق  البعد  تاريخيا، كان   : الوظيفية املواطن تية   -

حاضرا في ممارسات الفاعلين املعنيين بالشأن العام. حيث تتمتع 

األسواق بقدرة كبيرة على تعبئة السكان واستقطابهم ملدة طويلة 

في فضاء واحد. لذلك يمكن أن يتم تثمين هذا الفضاء املفتوح 

واستخدامه في تأطير املواطنين واملواطنات من خالل عقد لقاءات 

للنقاش وتبادل وجهات النظر وتنظيم دورات للتكوين والتحسيس.

3. توزيع جغرافي لألسواق يغطي مجموع التراب الوطني

األسواق  تتوزع  التالي،  البياني  الرسم  خالل  من  يتبين  كما 

األسبوعية على مجموع جهات اململكة.

املصدر : بحث حول التجهيزات الجماعية )الجرد الجماعي القروي(، 2010 و2011

، أي ما يمثل 18.1 في املائة 
ً
وتضم جهة مراكش - آسفي 161 سوقا

من إجمالي عدد األسواق األسبوعية في املغرب، في حين ال تتوفر جهة 

الداخلة - وادي الذهب على أي سوق قروي أسبوعي.

وبالنسبة للمستوى دون الجهوي، نجد أن إقليم تارودانت يضم 

.
ً
 أسبوعيا

ً
أزيد من 40 سوقا

 أسبوعيا التي تم جردها، هناك 
ً
وهكذا، فإنه من مجموع 889 سوقا

61.8 792 جماعة قروية، أي   822 سوقا مفتوحة، وهي موزعة على 

في املائة من جماعات العالم القروي، بينما ال تتوفر الجماعات القروية 

والواقع أن هذه الجماعات تضم بعض  األخرى على سوق.   490 الـ 

األسواق املهجورة أو تفتقر للمقومات الالزمة لتكون عملية، وأخرى 

تتطلب إعادة تأهيل.

4. يشكل السوق منصة مالية مهمة في االقتصاد املحلي والجهوي

تضطلع األسواق  الجهوية،  التنمية  في  بالنظر لدورها األسا�شي 

األسبوعية في الوسط القروي بوظائف اقتصادية وتجارية أساسية 

 يساهم في ميزانية 
ً
ُد رقَم معامالٍت مهما ِ

ّ
َول

ُ
وذات أهمية بالغة. حيث ت

الجماعات. وتتجلى الوظيفة االقتصادية، التي تعد الوظيفة األساسية 

في تداول تدفقات مالية هامة متأتية  لغالبية األسواق األسبوعية، 

األخرى.  التجارية  األنشطة  مختلف  ومن  املوا�شي  بيع  من  أساسا 

لفائدة  األسواق  توفرها  التي  اإليرادات  بين  التمييز  ينبغي  أنه  غير 

الجماعات وبين التدفقات املالية التي يتم تداولها في السوق. وتتسم 

مداخيل السوق بكونها قابلة للقياس ويمكن التحكم فيها، إذ تتأتى إما 

من كراء السوق أو من التحصيل املباشر للرسوم من لدن الجماعة.

وتشير تقديرات الدراسة التي أنجزتها وزارة الداخلية سنة 2013، 

إلى أن املداخيل السنوية لألسواق األسبوعية تبلغ حوالي 313 مليون 

تبلغ والتي  املائة من مداخيل اإليجار،  في   95 بنسبة  تتكون   درهم، 

في   70 وال تتجاوز مداخيل  درهم لكل سوق.   400.000 في املتوسط 

املائة من األسواق سقف 200.000 درهم في السنة. وتتراوح وجيبات 

اإليجار بين 2000 درهم و7.000.000 درهم، حسب نوع السوق.

للسوق، املالية  التدفقات  حجم  قياس  يمكن  ال  املقابل،   في 

في  التحكم  وال  السوق،  يوم  تداولها  يتم  التي  النقدية  الكتلة  أي 

مقاديرها. لذلك، ينبغي، في هذا الصدد، إنجاز دراسات خاصة تسمح 

السوق  مكونات  مختلف  بين  تجري  الذي  التبادالت  حجم  بقياس 

)مهنيو السوق األسبوعية، التجار، الزوار، إلخ.(.

حوالي  يبلغ  زوار  عدد  بمتوسط  األسبوعية،  األسواق  وتحقق 

3000 زائر لكل سوق، أي ما يعادل 2.600.000 زائر في األسبوع على 

مداخيل مالية مهمة تختلف باختالف تخصص  املستوى الوطني11، 

وصبغة السوق وحجمه وموقعه.

11 دراسة »من أجل إعادة هيكلة األسواق األسبوعية واحترافية تدبيرها«، املديرية العامة للجماعات الترابية، 

وزارة الداخلية 2013،
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منها،  واحد  كل  وصبغة  تخصص  حسب  األسواق،  وتشكل 
ويتعلق األمر أساسا بتجارة املوا�شي  منصة هامة للتوزيع والتجارة. 
واملبادالت التجارية املتعلقة  اإلبل(  املاعز،  األبقار،  )األغنام،  الحية 
مثل التوابل والخضروات والفواكه والحبوب،  باملنتجات املختلفة، 

باإلضافة إلى ممارسة مجموعة واسعة من املهن.

باإلضافة إلى ذلك، تشكل األسواق األسبوعية بالوسط القروي 
املزود الرئي�شي للساكنة القروية باللحوم، إذ تبلغ قدرة إنتاج املجازر 
ألف طن من اللحوم   68 حوالي  مجزرة،   689 وعددها  املوجود بها، 
سنويا. غير أنه يالحظ وجود ضعف في املراقبة الصحية لهذه املجازر، 
التفقدية  بالزيارات  مشمولة  غير  األسواق  ثلث  حوالي  إن  حيث 

للمصالح البيطرية12.

من جهة أخرى، يضطلع السوق بدور حاسم في تدفق السلع على 
من خالل نشاط كبار تجار الجملة وتجار  مستوى العالم القروي، 
نصف الجملة والباعة بالتقسيط وصغار تجار التقسيط، والفالحين، 

والباعة املتجولين ... وغيرهم.

الفاعلين في العادة في األسواق األسبوعية  هؤالِء  وينشط جميُع 
ويساهمون في خلق الثروة وتنمية االقتصاد املحلي. وتنشط حول هذه 
األنشطة التجارية العديد من املهن األخرى من قبيل امليكانيكيين، 
 والكهربائيين، والحدادين، والنجارين، ومنهي النقل، واملشتغلين في إعداد

الوجبات املطعمية وغيرهم.

II.)ضغم املس همة القوية لألسواق في تنشيط االقتص د املحلي)
والجهو6،)تظل اإلمك ن ت االجتم عية واالقتص دية والثق فية التي)

تتيحه  غير مستغلة ب لقدض الك في

وطنية  رؤية  من  القروية  األسبوعية  األسواق  تستفيد  ال   .1
يتقاسمها مجموع الفاعلين ويتم تنزيلها على املستوى الجهوي.

بوصفها مرفقا عموميا محليا وبالنظر  إن األسواق األسبوعية، 
فإنه جدير بها أن تكون  ألهميتها في تنظيم الحياة بالعالم القروي، 
وأن تشكل  في صلب السياسات العمومية الخاصة بالعالم القروي، 

عامال أساسيا في عملية إعداد التراب الوطني.

تولي  ال  والجهوية  الوطنية  االستراتيجيات  أن  يالحظ  أنه  غير 
والنهوض  وتحديثها  األسواق  إشكاليات  ملعالجة  الكافي  االهتمام 
استراتيجية  غياب  أمام  سيما  وال  املستدامة،  التنمية  في  بأدوارها 
وطنية خاصة بهذه األسواق ينخرط في إعمالها مجموع القطاعات 

الوزارية املعنية.

وتظل املبادرات املتخذة للنهوض بوضعية األسواق األسبوعية 
محدودة وتفتقر لاللتقائية واالندماج على املستوى الجهوي. وفي هذا 

ر باملبادرات التالية : ِ
ّ
ك

َ
ذ

ُ
السياق ن

12 املصدر نفسه

وتبقى هذه  الترابية.  للجماعات  العامة  املديرية  أنجزتها  دراسة   -
الدراسة ذات طابع تنظيمي صرف )بلورة دليل لم يتم تنفيذه 

بعد( ؛

- مبادرة من القطاع الحكومي املكلف بالصناعة والتجارة لفائدة 
األسواق القروية، غير أنها موجهة أساسا نحو مجال التجارة ؛

األولوية  ذات  تدابيره  ضمن  ُيدرِج  لم  األخضر  املغرب  مخطط   -
مسألة عصرنة األسواق األسبوعية. إال أن االستراتيجية الفالحية 
الجديدة »الجيل األخضر 2020-2030«، ضمت من بين أهدافها 

عصرنة 12 سوق للجملة وتأهيل األسواق األسبوعية.

باألسواق  للنهوض  املقترحة  الثالث  املبادرات  هذه  أن  ويذكر 
لم تترجم بعد على أرض الواقع في  األسبوعية في الوسط القروي، 
فإن  وفضال عن اتسامها بطابع متقطع،  شكل خطط عمل إجرائية. 
هذه املبادرات لم تكن بالقدر الكافي نتاج تنسيق وتشاور موسع مع 
األسواق،  مهنيو  أي  املباشرين،  واملستفيدين  الرئيسيين  الشركاء 

واملرتفقون والجماعات.

َنة، فإنه يتم  نَّ
َ
َدة وُمق وفي غياب رؤية مشتركة وآلية للتنسيق ُمَحدَّ

التعاطي مع إشكالية األسواق األسبوعية في الوسط القروي بطريقة 
غير مندمجة تتدخل فيها العديد من القطاعات الوزارية13، كل حسب 

اختصاصاته ومهامه وأولوياته وخطته التمويلية.

تنمية  حول  بالتواصل  املتعلق  الجانب  يشكل  أخرى،  جهة  من 
إلى  تنضاف  رفعه.  وجب  آخر  تحديا  بوظائفها  والنهوض  األسواق 
ذلك محدودية تأطير )اإلعالم، والتكوين، والتحسيس، إلخ( السكان 
هذا  ويعزى  األسبوعية.  األسواق  على  يترددون  الذين  القرويين 
الوضع في جانب منه إلى غياب فضاءات للتأطير على مستوى األسواق 

مخصصة لتوعية وتحسيس وتوجيه املرتفقين.

وتخطيط  تهيئة  في  األسبوعية  األسواق  بمكانة  يتعلق  ما  وفي 
املجاالت الترابية، يالحظ أنه لم يتم العمل بالقدر الكافي على إدماج 
باتت هذه  واليوم،  إشكالية األسواق األسبوعية في وثائق التعمير14. 
األسواق محاطة بتجمعات سكانية ممتدة وصارت تواجه جملة من 
مشاكل على مستوى تدبير النفايات  )مواقف العربات،  الصعوبات 
فضال عن تشويه املنظر  وكذا مشاكل في الولوج للسوق،  الصلبة، 
ذلك أن تهيئة  إلخ.(.  العام والتسبب في أشكال متعددة من التلوث، 
األسواق وآفاق تطورها غير مدرجة كأولوية سواء في وثائق التعمير 
تصاميم تنمية  تصاميم التهيئة،  )مخطط توجيه التهيئة العمرانية، 
 ،)SRAT( أو في التصاميم الجهوية إلعداد التراب )التجمعات القروية

املوجودة قيد اإلعداد من لدن الجهات.

13 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية، وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، 

وزارة الداخلية، وزارة االقتصاد واملالية، املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 )PA( والوثائق ذات الطابع التدبيري، ال سيما تصاميم التهيئة ،)SDAU( 14 مخطط توجيه التهيئة العمرانية

)PDAR( وتصاميم تنمية التجمعات القروية
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لكن تطويرها يقت�شي تدخل باقي الجماعات الترابية

يناط  القروية هي مرافق عمومية محلية،  األسواق األسبوعية 

إطار  في  املشرع  أناط  وقد  الجماعات.  بمجالس  وتدبيرها  إحداثها 

بالجماعات مهام تقديم خدمات القرب  مسلسل الجهوية املتقدمة، 

للمواطنات واملواطنين وإحداث وتدبير املرافق والتجهيزات العمومية 

الالزمة.

غير أن وضع الئحة تقييدية باالختصاصات الذاتية املخولة على 

هامش  من  يحد  والجماعات،  والعماالت/األقاليم  للجهات  التوالي 

مبادرة هذه الهيئات ويقلص من إمكانية تدخلها لحل بعض املشاكل 

االختصاصات  تشملها  ال  والتي  الترابية  املجاالت  تشهدها  التي 

املنصوص عليها في القوانين التنظيمية.

وإذا كان الدستور ينص على أنه »كلما تعلق األمر بإنجاز مشروع 

يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه األخيرة تتفق على كيفيات 

ز بآليات واضحة  تعاونها«15، فإن هذا املقت�شى الدستوري يجب أن ُيَعزَّ

 تسمح بتيسير االلتقائية بين الجماعات من أجل تنفيذ مشروع ما

أو االضطالع باختصاص »تدبير األسواق األسبوعية بالوسط القروي 

بالتخطيط  يتعلق  ما  في  الجهة  صدارة  مراعاة  مع  بها«،  والنهوض 

هذا  توضيح  العماالت/األقاليم  على  يجب  كما  الصلة.  ذي  الترابي 

املتعلق  في إطار االختصاص  املنصوص عليه ضمنيا  االختصاص16 

ويمثل الهدف من هذا املقترح  للعالم القروي.  بالتأهيل االجتماعي 

في معالجة إشكالية تدبير األسواق األسبوعية القروية، الذي يطرح 

خاصة تلك التي ال تتوفر على  مشكلة حقيقية بالنسبة للجماعات، 

املوارد البشرية واملالية الكافية.

 بين الجهة 
ً
 وسيطا

ً
يعتبر مجلس العمالة أو اإلقليم مستوى ترابيا

في مجال  العمومية  للسياسات  الترابي  بالتنزيل  يضطلع  والجماعة، 

من   86 و   78 وحسب املادتين  التنمية االجتماعية ومكافحة الفقر. 

تناط  املتعلق بالعماالت واألقاليم،   112.14 القانون التنظيمي رقم 

في  خاصة  االجتماعية،  بالتنمية  النهوض  مهام  اإلقليم  أو  بالعمالة 

تعزيز  عن  فضال  الحضرية،  املجاالت  في  وكذا  القروي،  الوسط 

كما  النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات املتواجدة بترابها، 

تمارس العمالة أو اإلقليم االختصاصات املشتركة بينها وبين الدولة 

في جملة من املجاالت منها تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة 

والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات.

15 الدستور، الفصل 143

16 تدبير األسواق األسبوعية في الوسط القروي والنهوض بها

وبالرجوع ملقتضيات القانون التنظيمي املشار إليه، نجد أنه لم تتم 

 اإلشارة بشكل صريح لتدبير األسواق ضمن اختصاصات العماالت

أو األقاليم، لكن جرى إدراجه بشكل ضمني في االختصاصات املشتركة 

مع الدولة. وقد أكد الفاعلون الذين تم اإلنصات إليهم أن تأثير األسواق 

بل يشمل العمالة  ذات البعد اإلقليمي ال يبقى في حدود الجماعة، 

بالتالي يصبح هذا األخير معنيا بالتدخل من أجل  أو اإلقليم كذلك، 

تقديم الدعم الالزم لتهيئتها وتدبيرها وتأهيلها.

ويمكن لهذه املساهمة أن تتم أيضا في إطار التعاون بين الجماعات، 

مناسبة  تدابير  واعتماد  األسواق  خصوصيات  احترام  شريطة 

للمحافظة على موقعها، مع تجنب. اإلضرار بوظائفها وكذلك بالتجارة 

القروية وبمصالح الفاعلين فيها.

وبالنسبة للجهة، فقد أناط بها املشرع ضمن اختصاصاتها الذاتية 

االضطالع بالتنمية االقتصادية والقروية من خالل إنعاش األنشطة 

القروي وتهيئة الطرق واملسالك السياحية  بالوسط  الفالحية  غير 

الطرقي غير  النقل  إلى تنظيم خدمات  باإلضافة  القروي،  العالم  في 

الحضري لألشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة وكذا إنعاش 

أسواق الجملة الجهوية )املادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 

املتعلق بالجهات(. كما تمارس الجهة اختصاصات مشتركة مع الدولة 

تهم على الخصوص تأهيل العالم القروي )تعميم التزويد باملاء الصالح 

للشرب والكهرباء وفك العزلة( والتأهيل االجتماعي وإعادة االعتبار 

للمدن واألنسجة العتيقة واالعتناء بالثقافة املحلية وإنعاش السياحة 

واألنشطة الترفيهية.

هكذا يتبين أن اختصاصات الجهات َتهم تنمية وتنشيط والعالم 

القروي )تثمين املنتجات املحلية، تهيئة الطرق واملسالك السياحية ... 

وغير ذلك(. لذلك فإن تأهيل األسواق األسبوعية، بوصفها مؤسسة 

اجتماعية واقتصادية وثقافية، يمكن أن يتم إدراجه ضمن األنشطة 

بشكل  العمل  يمكن  كما  الجهوية.  التنمية  برامج  إطار  في  املبرمجة 

منسق على إدراج تدابير تهم عصرنة األسواق ضمن استراتيجيات 

القطاعات الوزارية املعنية، وكذا ضمن برامج عمل الجماعة وبرامج 

تنمية العمالة واإلقليم التي تسهر عليها باقي الجماعات الترابية.

ولتحقيق هذا الغرض يتعين تحديد وتدقيق أدوار ومسؤوليات كل 

فاعل من الفاعلين املعنيين بتدبير األسواق األسبوعية بالوسط القروي، 

وهو ما يقت�شي العمل من ناحية على توضيح اختصاصات الجماعات 

 مع 
ً
الترابية، وصالحيات املصالح الالممركزة من ناحية أخرى، تماشيا

ميثاق الالتمركز اإلداري. وال شك في أن التوضيح الدقيق الختصاصات 

 الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، سوف يساهم بكيفية ناجعة

في التقائية تدخالتها التي من شأنها أن تجعل هذه األسواق مرافق 

عمومية منظمة بشكل أفضل وعصرية وذات جاذبية.
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3. الطريقة املعتمدة في تدبير األسواق األسبوعية ال تضمن أداء 

اقتصاديا قويا

 إلى القانون رقم 54.05 املتعلق بالتدبير املفوض للمرافق 
ً
استنادا

السوق  تدبير  محددة،  ملدة  تفوض،  أن  للجماعة  يمكن  العامة، 

إلى شخص  بوصفه مرفقا عموميا يقع تحت مسؤوليتها،  األسبوعي، 

معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يخول له حق تحصيل أجرة 

من املرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير املذكور أو هما معا.

وتوجد حاليا طريقتان في تدبير األسواق األسبوعية :

- التدبير املباشر )40 في املائة من األسواق(. وقد أظهر هذا النمط 

من التدبير محدوديته سواء على مستوى تحسين البنيات التحتية 

أو األداء االقتصادي. وبالنسبة لألسواق التي يتم تدبيرها بطريقة 

املاء  بشبكة  مرتبطة  غير  منها  املائة  في   52 أن  نجد  مباشرة، 

والتطهير، وال تتوفر 48 في املائة منها على اإلنارة، كما أن 36 في 

املائة من هذه األسواق غير محاطة بسور ؛

- التدبير باإليجار من خالل اإلعالن عـن طلب عروض. إن هذا النمط 

من التدبير يظل غير مهيكل بالقدر الكافي. صحيح أن نمط تدبير 

األسواق عن طريق اإليجار )60 في املائة من األسواق األسبوعية( 

مكن من تحقيق بعض التحسن مقارنة مع التدبير املباشر، غير 

 مهما من األسواق التي تخضع لهذه الطريقة من التدبير 
ً
أن جزءا

تسجل ضعفا من حيث التجهيزات. ونجد أن حوالي ثلت األسواق 

املاء  بشبكة  مرتبطة  غير  اإليجار  طريق  عن  تدبيرها  يتم  التي 

والتطهير، و45 في املائة ال تتوفر على اإلنارة، فيما 15 في املائة منها 
غير محاطة بسور17.

فرغم أن املداخيل  وحسب الفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم، 

التدبير  يوفرها  التي  تلك  من  أعلى  هي  اإليجار  طريقة  من  املتأتية 

املباشر، إال أن كال النمطين من التدبير ال يسمحان بتحقيق األسواق 

وال يمكنان من النهوض  اقتصادي قوي،  القروية األسبوعية ألداء 

بأوضاعها على الوجه املطلوب.

لذلك فقد باتت كلتا الطريقتين من التدبير في حاجة إلى مراجعة، 

من خالل تبني آلية »شركة التنمية املحلية«18.

كآلية للتعاون  »شركة التنمية املحلية«  إلى  إن من شأن اللجوء 

من  يمكن  أن  األسبوعية  األسواق  تدبير  أجل  من  الجماعات  بين 

اعتماد تدبير عقالني للسوق، شريطة مراعاة منطق القرب، وطبيعة 

األنشطة وحجمها، مع التحمل املشترك للتكاليف.

17 جلسة إنصات مع القطاع الوزاري املكلف بالصناعة والتجارة 

18 نفس املصدر

كما ينبغي العمل على التأطير الجيد لبنود ميثاق املساهمين )خاصة 

املقاربة  هذه  وإرساء  االستغالل(  مداخيل  بتوزيع  املتعلقة  البنود 

بشكل تدريجي19.

األسبوعية  األسواق  حال  واقع  تحليل  ُيبِرز  أخرى،  جهة  من 

استمرار جملة من االختالالت األخرى بعدد من  بالوسط القروي، 

األسواق، تهم أساسا :

- عدم وضوح دفاتر التحمالت والتزامات األطراف املتعاقدة )الطرف 

املفوض والطرف املفوض له(، وعدم توفر الجماعات على املوارد 

البشرية املؤهلة الالزمة ملواكبة التدبير واملراقبة املستمرة لتنفيذ 

عقود التدبير ؛

- عدم وجود أسقف بالسوق، وعدم تبليط أرضية السوق، ونقص 

ملحوظ في تنظيم املهن التقليدية، ...

معايير  غياب  األساسية،  والتجهيزات  التحتية  البنيات  تقادم   -

لتوزيع الفضاءات داخل السوق، استغالل غير معقلن لفضاءات 

السوق حسب املهن، ضعف املداخيل املالية مقارنة مع مؤهالت 

األسواق20 ؛

- عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لثلثي األسواق 

األسبوعية ؛

- يؤدي عدم تحديد الحيز املخصص داخل السوق ألماكن التجارة 

إلى تمدد عشوائي لهذه األخيرة على حساب املمرات والطرقات 

الزوار  تجول  تدبير  في  مشكل  يخلق  مما  بالراجلين،  الخاصة 

فضاء  مستوى  وعلى  والجوالن  السير  في  ومشاكل  واملتبضعين 

 حول السوق ؛
ً
َبة

َ
توقف العربات وهو ما يحدث َجل

- تشكل حالة الطرق غير املصنفة واملسالك القروية األكثر استعماال 

في الوسط القروي عائقا كبيرا يحول دون تيسير ولوج الساكنة 

القروية إلى األسواق خالل فترات هطول األمطار.

وختاما ال بد من التأكيد على أن عملية إعادة تأهيل األسواق تمر 

وإعادة تنظيم  بالضرورة عبر تحسين الخدمات املقدمة للمرتفقين، 

املنتجات  لبيع  املخصصة  وتلك  للتخزين،  املخصصة  املساحات 

إغفال  يجب  ال  كما  واملجازر.  وللمهن،  املوا�شي،  وبيع  الفالحية، 

الجانب املتعلق بضمان سالمة املعامالت التي يشهدها السوق ومسألة 

التدفقات املالية التي تولدها أنشطة السوق في املخطط الجديد إلعادة 

تنظيم األسواق في الوسط القروي.

19 ينبغي تجريب صيغة »شركة التنمية املحلية« على مستوى جهات نموذجية قبل تعميم التجربة على مجموع 

التراب الوطني.

20 جلسة إنصات للمديرية العامة للجماعات الترابية، 28 يناير 2020
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 III.)اعتم د تنظيم جديد لألسواق مع تجديد وعصرنة وظ ئفه 
كرافعة) ك مال  بدوضه   االضطالع  من  الفر ءات  هذه  يمكن  بم  

للتنمية املستدامة ب ملج الت الترابية

الدينامية  في  أساسية  ركيزة  حاليا  األسبوعية  األسواق  تشكل 
وظائفها  تثمين  إعادة  فإن  لذلك،  القروية.  للجماعات  االقتصادية 
االقتصادية والتجارية واالجتماعية والثقافية واإلدارية والتعبوية، 
من شأنه تعزيز موقعها كرافعة أساسية للنهوض بالتنمية الترابية 

وضمان استقرار الساكنة املحلية.

الوسط  في  املبادالت  وتدفقات  لألسواق  التجارية  الوظيفة   .1
القروي

يعتبر السوق املوعد الرئي�شي الذي تتمكن فيه الساكنة القروية 
منتجاتها. وتصريف  منتجات  من  تحتاجه  بما  والتزود  التبضع   من 
كما يمثل حلقة وصل مهمة بين املدينة والبادية على مستوى تجميع 
ذلك أن الوظيفة التجارية للسوق تكت�شي أهمية  وتوزيع املنتجات. 
أساسية في تحديد طبيعة العالقات التي تنظم املجال القروي وكذا 
الروابط التي تجمع هذا األخير مع املناطق الحضرية وشبه الحضرية.

تدفقات  بحجم  تقاس  القروي  للوسط  التجارية  الحيوية  إن 
السلع التي ترد على السوق وتؤمن من ثم تزويد الوسط القروي، 
القروية  املجاالت  العزلة عن  في فك  ما يشكل عامال أساسيا  وهو 
وتعزيز تنافسيتها، وبالتالي يشكل رافعة ومحفزا للنمو والتنمية. وفي 
هذا الصدد تتسم تدفقات السلع التي ترد على السوق األسبوعي في 
ويمكن تقسيمها إلى خمسة  الوسط القروي بجملة من الخصائص، 

أصناف رئيسية :

- سلع/منتوج ت من خ ضج منظومة السوق : تهم هذه التدفقات 
التجارية بشكل أسا�شي السلع التي يتم تسويقها داخل السوق. 
االستهالكية،  املنتجات  منتجي  عبر  املبادالت  هذه  تتم  وعموما، 
وتجار الجملة املوجودين في املناطق الحضرية الذين يترددون على 
أسواق اإلقليم على مدار أيام األسبوع، وتجار نصف الجملة وتجار 
التقسيط املستقرين بالقرى. وتكت�شي هذه التدفقات حجما أكبر 

في األسواق الكبيرة واألقرب إلى املراكز الحضرية.

- تج ضة القرب : تعتمد اعتمادا كبيرا على السوق لضمان التزود 
بمختلف السلع واملنتجات، ويمارس هذا النوع من التجارة صغار 
نقاط  مختلف  وفي  السوق  داخل  املتواجدين  التقسيط  تجار 
البيع املكونة من محالت البقالة بالدواوير وتجار القرب والباعة 
املتجولين )بيع األسماك، املنتوجات االستهالكية، مختلف املواد 
الجديدة املستوردة، األجهزة  املنتوجات  واملنتوجات األساسية، 
اإللكترونية...(. وخالل األزمة الصحية الناجمة عن جائحه كوفيد- 
لألسواق  مؤقت  توقف  إلى  أدت  التي  الصحي  الحجر  وفترة   19
األسبوعية، فقد اضطلع هذا النوع من التجارة بدور حاسم في 
ضمان تزويد الساكنة وتوزيع املنتوجات بالدواوير تحت إشراف 
السلطات املحلية. وينبغي دعم هذا النوع من التجارة خالل فترة 
ما بعد الجائحة حتى يتم تعزيز سلسلة توزيع املنتوجات و ضمان 

تزويد ساكنة املناطق النائية.

- السلع واملنتج ت املحلية : تهم هذه املبادالت تصريف املنتجات 

املحلية الفالحية وغير الفالحية املنتجة باملجاالت الترابية التي يقام 

السوق فيها، وتشكل مصدرا مهما للدخل. ويالحظ أن األسواق 

ذات الصبغة الجهوية )وعددها 79( وفي مستوى أدنى األسواق 

ذات الصبغة اإلقليمية ) وعددها 94( ال تحظى بالقدر الكافي من 

املحلية  الصبغة  ذات  لألسواق  املهم  االنتشار  أن  غير  التطوير. 

)642 في املجموع21( يؤكد هيمنة تجارة القرب بالنظر للعدد الكبير 

تعيق  التي  األساسية  اإلشكاليات  بين  ومن  القروية.  للجماعات 

النهوض بتسويق املنتجات املحلية في األسواق القروية، نشير إلى 

ما يلي :

جهود  نقص  بسبب  القروية  األسواق  جاذبية  ضعف   •

التحسيس والتواصل مع املنتجين املحليين املتدخلين على 

امتداد سلسلة القيمة ؛

 • ضعف تثمين املنتجات املحلية ومحدودية تنظيم وهيكلة

اإلنتاج ؛

• صعوبات في تسويق املنتجات املحلية القروية نظرا لكون 

صغار التجار العاملين في الوسط القروي يتعرضون للخسارة 

على واجهتين: فمن ناحية  يظلون دائما في تبعية لكبار التجار 

في  صعوبات  يواجهون  ثانية  جهة  ومن  الوسطاء،  خاصة 

اإلنتاج مرتبطة بعدم كفاية الوسائل وبالتقلبات.

- املنتج ت املحلية ودوض االقتص د االجتم عي والتر مني : يوفر 

الروح  لتنمية  رافعة  بوصفه  والتضامني،  االجتماعي  االقتصاد 

 اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تمكن من 
ً
التعاونية، فرصا

ويساهم  القروية.  املناطق  وتنمية  االجتماعي  التماسك  تعزيز 

الفاعلون في االقتصاد االجتماعي والتضامني بشكل مهم، من خالل 

القروية.  باملجاالت  اقتصادية  دينامية  بث  في  متنوعة،  أنشطه 
ورغم أنه يتم إنتاج املنتجات املحلية من قبيل العسل والزيتون 

والكسكس إلخ، من لدن التعاونيات و/أو الجمعيات، إال أنه ال يتم 

تسويقها بالقدر الكافي في األسواق األسبوعية وذلك بالنظر لقلة 

الفضاءات املخصصة لتحسيس وتنظيم املنتجين. وال يزال هذا 

القطاع يواجه جملة من الصعوبات، تهم على الخصوص :

املنتجات  وتوضيب  تحويل  سلسلة  مستوى  على  ضعف   •

املحلية وصعوبات في إعادة تأهيل فضاءات دائمة مخصصة 

لتثمين وتسويق هذه املنتجات في األسواق ؛

21 دراسة »من أجل إعادة هيكلة األسواق األسبوعية واحترافية تدبيرها«، املديرية العامة للجماعات الترابية، 

وزارة الداخلية، 2013
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• قلة التعاونيات والجمعيات التي من شأنها أن تمكن من تأطير 
املنتجين والتجار املحليين وتنظيمهم ؛

على  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  دينامية  في  ضعف   •
مستوى تجارة القرب.

وإن باإلمكان جعل األسواق بمثابة منصة مميزة لتسويق  هذا، 
 املنتجات املحلية املتأتية من نشاط التعاونيات والجمعيات العاملة
عملية  تمويل  ويمكن  والتضامني.  االجتماعي  االقتصاد  مجال  في 
النهوض بهذه الوظيفة من وظائف السوق في إطار مشروع مندمج 
وال سيما  الرئيسيون،  تنفذه القطاعات الوزارية املعنية والشركاء 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

-القط ع غير املنظم داخل األسواق: يشمل القطاع غير املنظم، 
الذي شهدا تطورا غير مسبوق في السنوات األخيرة، التعامالت 
تتم خارج  التي  الخدمات  أو  باملنتجات  الخاصة  التجارية سواء 
أشكال التجارة املنظمة. ويعتبر هذا النوع من التجارة، الذي يشهد 
تنظيم  دون  يحول  سلبيا   

ً
عامال األسواق،  داخل  كبيرا  انتشارا 

فضاءات السوق، إذ يؤدي إلى خلق مبادالت تجارية تغلب عليها 
الفو�شى وتصعب مراقبتها.

2. إعادة تثمين دور وإسهام السوق كمكان اجتماعي للعيش متجذر 
في عادات املجتمع املغربي.

ويسهل  يوطد لحمة املجتمع القروي،   
ً
قويا  

ً
شكل السوق رابطا

فضاءا  السوق  ويوفر  والخدمات.  السلع  وتداول  الناس  التقاء 
ففي سنة  للتجمعات االجتماعية والتواصل الشخ�شي بين مرتاديه. 
حوالي  األسواق  استقبلتهم  الذين  الزوار  عدد  متوسط  بلغ   2013
زائر في األسبوع22   2.600.000 أي ما يعادل  زائر لكل سوق،   3000
على املستوى الوطني. وفضال عن املعامالت التجارية، يساهم هؤالء 
الزوار، من خالل التبادل املباشر للمعلومات )حتى في زمن اإلنترنت 
وأعرافه  السوق  بتقاليد  والتشبث   )... اآلني  التواصل  وتطبيقات 
املتوارثة، في تعزيز الحياة القروية وتقوية السلم االجتماعي وضمان 

استقرار الساكنة القروية.

لقد احتلت األسواق دائما، في مختلف القبائل والجماعات القروية 
االجتماعي، التنظيم  في  رئيسية  مكانة  الصاعدة،  القروية   واملراكز 
مآربهم ويقضون  السكان  فيه  يجتمع  مركزيا  فضاءا  تشكل   إذ 
ويستقطب أيضا ساكنة مناطق حضرية ممتدة. لذلك، تضطلع هذه 
يتجلى في  السكان،  األسواق بدور سوسيولوجي مهم في حياة هؤالء 
تعزيز التمازج االجتماعي وتفاعل العادات والقيم السوسيو ثقافية 
للمرتفقين. وتوجد في غالبية األسواق القروية، فضاءات مخصصة 
وهي فضاءات تشكل مناسبة لرواد السوق لاللتقاء  لبيع األطعمة، 

والتواصل.

22 دراسة »من أجل إعادة هيكلة األسواق األسبوعية واحترافية تدبيرها«، املديرية العامة للجماعات الترابية، 

وزارة الداخلية، 2013

غير أن هذا البعد االجتماعي للسوق ال يتم إبرازه وتثمينه بالقدر 

ففي ظل غياب مبادرات للفاعلين  الكافي في برامج تنمية الجماعات. 

التي طاملا  املكانة  الوظيفة  قد تفقد هذه  املدني،  املحليين واملجتمع 

احتلتها وقد ال تتمكن من التكيف بالقدر الكافي مع التحوالت الجديدة 

التي يشهدها املجتمع املغربي.

الروابط  تعهد  على  السوق  يقتصر  ال  عموميا،  مرفقا  بوصفه 

االجتماعية بين املرتفقين، بل يمكن أن يشكل أيضا الفضاء املناسب 

لتمكينهم من االستفادة من بعض الخدمات الصحية عند الحاجة. 

غير أن حسن توفير هذه الخدمات ال يمكن أن يتم إال عبر تيهيء مكان 

مخصص لإلعالم والتوجيه و تلبية الحاجيات املستعجلة للمرتفقين.

القرب  خدمات  فيه  تقدم  فضاء  األسبوعي  السوق  يشكل   .3

اإلدارية لفائدة املرتفقين

أغراضهم  لقضاء  املرتادين  ألغلبية  فرصة  السوق  يوم  يعتبر 

اإلدارية )عقد زواج، رسم الوالدة، شهادة السكنى، خدمات البريد، 

اللجوء لخدمات العدول، التقا�شي، إلخ.(. وفي هذا الصدد، تم خالل 

الزيارات امليدانية الوقوف على غياب بعض الخدمات اإلدارية التي 

يحتاجها مرتادو السوق.

وقد تأثرت هذه الوظيفة بوجود نوع من التعارض بين الفضاءات 

التجارية واملراكز اإلدارية، مما أوقع السكان في تجاذب بين السوق 

واملركز اإلداري التابعة له جماعتهم والذي يوجد بعيدا عن مكان 

إقامتهم، مما نتج عنه ازدواجية األقطاب اإلدارية والتجارية.

َن أن الوظيفة اإلدارية ال تواكب، بشكل مواز،  َبيَّ
َ
من جهة أخرى، ت

التحوالت  إلى  وبالنظر  لذلك،  لألسواق.  التجاري  اإلشعاع  أهمية 

واالتجاه نحو رقمنة  الكبرى التي يشهدها املجتمع القروي املغربي، 

الخدمات  تحديد  على  العمل  القروية  للجماعات  فيمكن  اإلدارة، 

اإلدارية التي يحتاج مرتفقو السوق للحصول عليها عبر التكنولوجيات 

الرقمية.

4. إمكانات ثقافية غنية جدا ينبغي تثمينها وتطويرها لجعل السوق 

أكثر جاذبية

يتجلى الدور الثقافي للسوق في تقديم خدمات التنشيط والترفيه 

للساكنة املحلية من خالل فضاءات مخصصة لهذا الغرض. غير أن 

بعض األنشطة الثقافية التي كانت تتميز بديناميتها في املا�شي صار 

إشعاعها يتراجع في الوقت الحاضر )أنشطة الترفيه، عروض الحلقة، 

التبوريدة، والتظاهرات الشعبية املحلية، إلخ.(
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في  وثقافي  تاريخي  كتراث  السوق  إدماج  يتم  ال  أنه  ويالحظ 
من  يحد  مما  الصلة،  ذات  املحلية  واملشاريع  العمومية  السياسات 
به.  والنهوض  اإلرث  هذه  على  الحفاظ  أجل  من  املتخذة  املبادرات 

ويمكن أن نذكر في هذا الصدد الجوانب التالية :

- ال تتم مراعاة الجانب الثقافي بالقدر الكافي في برامج التنمية التي 
تسهر عليها املصالح الالممركزة والجماعات الترابية ؛

الوظيفة  تحفيز  شأنها  من  التي  واملهن  األنشطة  تثمين  يتم  ال   -
الثقافية لألسواق والدفع بها، بشكل يجعلها تساهم في النهوض 
بالسياحة املحلية والقروية وبث دينامية إيجابية داخل املناطق 
املجاورة للسوق. ومن شأن إحداث مطاعم وفضاءات للتنشيط 

والترفيه باألسواق أن يعزز هذه الدينامية املنشودة ؛

- نقص في مجال تنظيم التظاهرات الثقافية والترفيهية والرياضية 
يوم السوق )مهرجانات، مسابقات، الفنون الشعبية املميزة لكل 

جهة ومنطقة، إلخ( على مستوى املراكز القروية والجماعات ؛

برامج  كأولوية ضمن  للسوق  الثقافية  الوظيفة  إدراج  يتم  لم   -
التنمية لكل من مجالس الجماعات والعماالت واألقاليم والجهات 

وكذا القطاع الوزاري املكلف بالثقافة.

5. ضرورة النهوض بالدور التعبوي للسوق ليصبح فضاء لتكوين 
وتوعية وتأطير الساكنة القروية

اقتصادية  - السوسيو  الجوانب  في  السوق  وظائف  تنحصر   ال 
أو الثقافية أو اإلدارية، ولكنها تشمل أيضا الوظيفة التعبوية والتأطير 
هذه  جذور  وتمتد  املحليون.  الفاعلون  يمارسها  التي  املواطناتي، 
وهي نابعة من التقارب بين مختلف  الوظيفة عميقا في تاريخ بالدنا، 
املكونات القبلية، وتوطيد الروابط االجتماعية والتالحم االجتماعي 
الفخدات،  )القبائل،  بين مختلف البنيات املنظمة للمجتمع القروي 
ويتجلى هذا البعد التأطيري للسوق في بناء  إلخ(.  الزوايا،  الدواوير، 
دينامية تضمن استمرارية  التحالفات بين الساكنة القروية وإرساء 
وانسيابية التموين بمختلف السلع والخدمات، والحفاظ على السلم 

االجتماعي في صفوف الساكنة.

وتبادل  ويعتبر يوم السوق األسبوعي الفرصة املناسبة لاللتقاء 
وفعاليات  واملرتفقين  املحلية  والسلطات  املنتخبين  بين  املعلومات 
نَسج 

ُ
املجتمع املدني. ففي هذا الفضاء تتولد األفكار وتخرج للوجود وت

العالقات الجماعية بين املواطنين املنحدرين من مختلف الدواوير 
والجماعات والقبائل ومن املدينة.

الساكنة  وحركية  املحلية  الديناميات  أشكال  ملختلف  وبالنظر 
وكذا التحوالت التي يشهدها املجتمع القروي، في عالقة مع األسواق 
وظائف  نحو  للسوق  املواطناتي  الدور  تطوير  يمكن  األسبوعية، 

جديدة  يمكن تلخيصها في ما يلي :

املواطنين  وتأطير  لتكوين  كفضاء  السوق  اعتبار  يتم  أن  يجب   -

ن من التقريب بين  ِ
ّ
وتقاسم املعارف واملمارسات الفضلى، بما ُيَمك

مختلف فئات الساكنة القروية )النساء، الشباب، إلخ( ؛

- يمكن لألسواق األسبوعية أن تشكل فرصة هامة، بل وحصرية، 

لنشر األخبار واملعلومات حول العديد من املواضيع ذات الطابع 

االجتماعات  تنظيم  خالل  من  واالجتماعي،  والثقافي  املواطناتي 

والقوافل والتظاهرات األخرى، وذلك بهدف تعزيز العالقات بين 

املنتخبين والسلطات املحلية والساكنة القروية.

IV.)شروط نظ فة املنتج ت التي يتم بيعه  في األسواق وتأثيره )

على صحة اإلنس 3 والبيئة

مستوى  على  املختصة  املصالح  لدن  من  املبذولة  الجهود  رغم 

األسواق األسبوعية بالوسط القروي، تم تسجيل املالحظات التالية :

- هناك حاجة ماسة لتعزيز مراقبة املنتجات املوجهة للبيع باألسواق 

القروية ؛

تدبير  من  يتجزأ  ال  جزًءا  تعد  التي  املنتجات،  هذه  مراقبة  إن   -

السالمة الصحية للمنتجات، تدخل ضمن اختصاص العديد من 

الفاعلين، وهي مسؤولية تتقاسمها عدة وزارات ذات مهام مختلفة 

للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  )الفالحة/  جًدا 

الغذائية، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة...( ؛

الصحية  السالمة  ملعايير  املجازر/املذابح  غالبية  تستجيب  ال   -

للمنتجات الغذائية. كما أن ذبح الدواجن ال يزال يتم خارج نطاق 

املراقبة وال يستجيب ألي معيار من معايير النظافة ؛

- تواجه محالت بيع الوجبات املطعمية، املنتشرة بكثرة في األسواق 

املعايير  واحترام  املراقبة  مجال  في  حقيقية  صعوبات  القروية، 

املعمول بها ؛

- بعض املنتجات التي تباع في األسواق القروية، هي منتجات متأتية 

من تجارة التهريب وال تخضع ملا يلزم من مراقبة صارمة تحول دون 

انتقالها من سوق آلخر في الوسط القروي.

التوصي ت

من  مجموعة  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يقترح 

التوصيات للنهوض باألسواق األسبوعية بالوسط القروي، تتوزع إلى 

خمسة محاور كبرى :
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املحوضاألول):)االضتق ء)بأهمية األسواق األسبوعية وجعله  من)
الترابية من) الجم ع ت  أو  للدولة  ب لنسبة  سواء) بي3 األولوي ت،)

خالل):

العمل في املدى القصير على وضع رؤية موحدة خاصة بتطوير   -  1
احترام  على  الحرص  مع  القروي،  بالوسط  األسبوعية  األسواق 
الخصوصيات اإلقليمية والجهوية، ومراعاة التحوالت التي تشهدها هذه 

األسواق مؤخرا في وظائفها وأدوارها كمرفق عمومي للقرب؛

2 - دعوة اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية املجال القروي واملناطق 
الجبلية23 إلى معالجة إشكالية األسواق األسبوعية، من خالل تحديد 
خاصة  التوجهات الكبرى للرؤية وموارد التمويل الواجب تعبئتها، 
في  األسواق  تحديث  أجل  من  القروية،  التنمية  صندوق  إطار  في 
وفي هذا الصدد ينبغي أن يتم توسيع تركيبة هذه  الوسط القروي. 
اللجنة لينضم إليها بصفة استشارية كل من جمعية جهات املغرب، 
والجمعية  مجالس العماالت واألقاليم،  والجمعية املغربية لرؤساء 

املغربية لرؤساء املجالس الجماعية.

تناط بها  بتعاون مع الوالي،  إحداث آلية لدى رئيس الجهة،   -  3
مهمة ضمان االلتقائية بين مختلف األنشطة والتنسيق بين الفاعلين 

)األدوار واملسؤوليات(، وذلك عبر الحرص على :

• التنزيل التشاركي للرؤية املتعلقة بالنهوض باألسواق، على املستوى 
الترابي ومالءمتها مع خصوصيات كل جهة ؛

• أخذ األسواق األسبوعية القروية بعين االعتبار في بلورة وتخطيط 
البرامج التي تضعها املجالس املنتخبة )برنامج التنمية الجهوية، 
وفي  الجماعة(  عمل  برنامج  اإلقليم،  أو  العمالة  تنمية  برنامج 

االستراتيجيات القطاعية الوطنية واملندمجة ؛

• إدراج السوق األسبوعي في البرامج القطاعية املوجهة لتنمية العالم 
القروي، والتي ينبغي أن تكون محط تنسيق بين املصالح الالممركزة 
للدولة )قطاع الداخلية، قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية 
والصناعة  السياحة  والصناعة، قطاع  التجارة  القروية، قطاع 

التقليدية(، وكذا املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها ؛

• املساهمة في بلورة مخططات إعادة تنظيم األسواق وعصرنتها، مع 
الحرص على احترام معايير الصحة والنظافة ؛

• اإلشراك الفعلي للفاعلين من املنظمات املهنية واملجتمع املدني.

الوسط  في  األسبوعية  األسواق  حول  وطني  نقاش  إطالق   -  4
القروي يجمع كافة األطراف املعنية )من قبيل القطاعات الوزارية، 
املنتخبين والفاعلين من املجال االقتصادي والجمعوي واألكاديمي( 
لتحديث األسواق  املقترحة  الرؤية  وذلك من أجل مناقشة وإغناء 
الترابية  والجماعات  الدولة  تتقاسمه  دقيق  عمل  مخطط  واقتراح 

)الجهة، اإلقليم، الجماعة القروية( ؛

23 املحدثة بموجب املرسوم رقم 2.12.624 الصادر في 27 من ربيع األول 1434 ) 8 فبراير 2013 (

املرافق  تدبير  في  االجتماعي  النوع  ملقاربة  الفعلي  اإلدماج   -  5

القوانين  ملقتضيات  طبقا  الترابي،  التخطيط  وفي  للقرب  العمومية 

التنزيل  خالل  من  وذلك  الترابية،  بالجماعات  املتعلقة  التنظيمية 

الترابي للسياسة العمومية حول املساواة )الخطة الحكومية للمساواة 

املرأة  استقاللية  بتحقيق  الكفيلة  التدابير  اتخاذ  مع   ،)»2 »إكرام 

ورفع العراقيل البنيوية والثقافية التي تحول دون ذلك،  القروية، 

أشكال  على  )القضاء  حقها  في  التمييزية  املمارسات  على  والقضاء 

تعزيز التمكين االقتصادي وإعمال الحقوق، وتعزيز  عدم املساواة، 

املشاركة في الشأن العام، وتحسين ظروف النقل، وغير ذلك(.

املحوض الث ني):)إضس ء)تدبير متجدد لألسواق في الوسط القرو6)

يسمح بإشراك فعلي لكل الف علي3 املعنيي3

بالجماعات  املتعلقة  التنظيمية  القوانين  مستوى  على  العمل   -  6

الترابية وميثاق الالتمركز اإلداري، على توضيح العالقات بين املصالح 

بما  والجماعات،  والعماالت/األقاليم  والجهات  للدولة  الالممركزة 

يضمن تدبيرا أفضل لألسواق األسبوعية بالوسط القروي ؛

7 - النهوض بالنمط املعتمد حاليا في تدبير األسواق األسبوعية بما 

يسمح بالرفع من أدائها االقتصادي، وذلك من خالل :

• وضع دفاتر تحمالت موحدة ودقيقة، قائمة على احترام حقوق 

وواجبات الطرف املفوض والطرف املفوض له، مع إدراج بنود 

خاصة بتدبير حاالت األزمات ؛

• العمل، بناء على معايير موضوعية، على تشجيع اللجوء إلى آلية 

»شركة التنمية املحلية«، في إطار مؤسسة التعاون بين الجماعات، 

من أجل التدبير املشترك لألسواق األسبوعية القروية، مع مراعاة 

موقع تواجد األسواق وحجمها وكذا القدرات املالية املشتركة.

8 - إعادة النظر في املوقع الجغرافي لألسواق األسبوعية، من أجل 

املتوسط  املديين  على  املعبأة،  االستثمارات  من  أمثل  عائد  تحقيق 

والطويل، من خالل :

الذي  العمرانية  التهيئة  في مسلسل  األسبوعية  األسواق  إدراج   •

وأخذها  الصاعدة،  واملراكز  القروية  الجماعات  حاليا  تشهده 

بعين االعتبار في تصاميم التهيئة )PA( وتصاميم تنمية التجمعات 

القروية )PDAR( والتصاميم الجهوية إلعداد التراب )SRAT( ؛

لألسواق  العقاري  الوعاء  القانونية ووضعية  الوضعية  تسوية   •

التحكم أجل  وتحديد مساحتها، من  وترسيم حدودها   القروية 

في موقعها.
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من  تعزيز االفتحاص واملراقبة الداخلية لألسواق القروية،   -  9

التي قد تشهدها  وتجاوز االختالالت  تدبيرها،  أجل تحسين فعالية 

ومربي  السوق  مهنيي  فيه مصلحة  ملا  تأمينها  مع  املعامالت،  خاصة 

املوا�شي واملرتادين والزوار.

املحوض الث لث):)تزويد األسواق ببني ت تحتية وتجهيزات عصرية)

مواكبة لدين مية التنمية،)ونزع الط بع امل د6 عن الخدم ت العمومية

بلورة مخطط توجيهي لتحديث جميع األسواق في الوسط   -  10

القروي، يقوم على احترام املعايير الصحية ومراعاة خصوصيات كل 

جماعة وتثمين األدوار االقتصادية والثقافية واإلدارية واملواطناتية 

لهذه األسواق. وينبغي أن يتم إعداد هذا املخطط وفق املعايير التالية :

• موقع السوق على مستوى تراب الجماعة ؛

• عدد املداخل واملخارج ؛

املخصصة  وتلك  السوق  لرواد  املخصصة  الفضاءات  تحديد   •

للسلع والبضائع، وتنظيم أماكن عرض البضائع ؛

من  السوق  داخل  الفضاءات  بتوزيع  املتعلقة  املعاير  احترام   •

في  والتحكم  مرافقه،  ملختلف  عقالني  استغالل  ضمان  أجل 

)فضاء  والخدمات  املهن  حسب  للباعة  املخصصة  األمكنة 

للموا�شي، الخضر والفواكه، موقف العربات، مراحيض، مجازر 

الحالقون،  والتجار،  املهنيين  تنظيم  والبيضاء،  الحمراء  للحوم 

والكهربائيون،  امليكانيكيون،  والشباب،  النساء  أنشطة  فضاء 

والحدادون، ومهنيو النقل، وأرباب املطاعم وغيرهم...( ؛

• تحديد معايير مالئمة في ما يتعلق بالبنيات التحتية، من أجل 

تزويد األسواق بالتجهيزات األساسية : الربط باملاء الصالح للشرب 

بالسوق،  املحيط  السور  والصلب،  السائل  التطهير  والكهرباء، 

األسقف، تبليط األرضية، لوحات التشوير....( ؛

• إدماج وسائل التدبير الجديد القائم على نزع الطابع املادي عن 

اإلجراءات واملساطر اإلدارية ؛

• اعتماد القواعد املتعلقة بالجودة والسالمة والنظافة والتدابير 

الصحية، على إثر أزمة فيروس »كوفيد-19« ؛

• التحكم في سلسلة القيمة )اإلنتاج، الحفظ، التخزين، التوزيع( 

مع تأمين األماكن املخصصة لتخزين املنتجات ؛

استعمال  أجل  من  الصحية  املرافق  من  الكافي  العدد  وضع   •

مهنيي السوق والزوار واملرتفقين، مع مراعاة خصوصيات النساء 

واألطفال واألشخاص في وضعية إعاقة ؛

الجودة  معايير  احترام  مع  الخدمات  من  الكافي  العدد  توفير   •

)املطاعم، الترفيه واألنشطة الثقافية، فضاءات لاللتقاء وتبادل 

األخبار، وغيرها(؛

• وضع وسائل التواصل )إشهار الئحة األسعار، تقديم اإلرشادات 

واملعلومات، وما إلى ذلك(.

11 - العمل في املدى القصير، على وضع نظام داخلي نموذجي يضم 

ومالءمة النصوص التنظيمية  كل املعلومات املتعلقة بسير السوق، 

مع  عيشهم،  ونمط  األسواق  مرتفقي  أنشطة  تطور  مع  املوجودة 

احترام الجوانب التالية :

• موقع الفضاء املخصص ملرتفقي السوق، حسب املعايير املختارة 

وتنوع العرض، كما تحددها القواعد التي يضعها املسؤولون عن 

التدبير والجمعيات املهنية والجمعيات املمثلة للمستهلكين، وفق 

مقاربة تشاركية، دامجة ومنصفة ؛

• الحقوق واملقتضيات القانونية، من قبيل الحصول على رخصة 

للقوانين  طبقا  الرسم  وأداء  العمومي  للملك  املؤقت  االحتالل 

املعمول بها.

12 - العمل في املدى الطويل، على تشجيع استعمال املواد املحلية 

مع  واستعمال الخيام واألروقة في إعادة تأهيل وعصرنة األسواق، 

احترام الخصوصيات املعمارية لكل جهة، وتجنب :

على  املحافظة  أجل  من  املسلح،  األسمنت  إلى  املفرط  اللجوء   •

الطابع السوسيو-ثقافي للسوق ؛

• تنميط األسواق، ألن مساحتها يتعين أن تكون متناسبة مع حجم 

نشاطها الحقيقي.

املحوض الرابع):)جعل األسواق األسبوعية ضافعة أس سية تس هم)

الس كنة) استقراض  وضم 3  الترابية  ب لتنمية  النهوض  في  بفع لية 

املحلية

إع دة النظر في الوظيفة االقتص دية للسوق وتنويع مداخيل)
الجم عة

13 - حث الجماعات القروية على تقييم التدفقات املالية التي يتم 

وذلك من أجل تقدير أفضل ملبلغ املداخيل  تسجيلها يوم السوق، 

خاصة في حالة اعتماد التدبير املباشر  املحققة وتحسين تحصيلها، 

و/أو التدبير عن طريق اإليجار ؛

من املداخيل املحصلة من السوق لتمويل  تخصيص جزء   -  14

عمليات صيانته وتأهيله وعصرنته ؛
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- تثمين البعد االجتماعي والثقافي لألسواق من خالل تشجيع   15

ُز  َعّزِ
ُ
احتضانها لخدمات جديدة كفيلة بتوفير موارد مالية إضافية ت

موقَع السوِق وإشعاعه، وتقوي مداخيل الجماعة ؛

16 - دعم الجماعات القروية في عصرنة األسواق األسبوعية، من 

خالل االستفادة املثلى من املوارد والوسائل التقنية واملالية للقطاعات 

وقطاعات  الترابية،  للجماعات  العامة  )املديرية  املعنية  الوزارية 

الفالحة، والتجارة والصناعة، والصحة، والتجهيز والنقل( ؛

17 - تعزيز موقع السوق كمنصة لتبادل وتسويق مختلف املنتوجات 

إلخ(، حتى يتمكن من املساهمة املنتجات املحلية،   )الفالحة املحلية، 

في املحافظة على مناصب الشغل، وخلق الثروة محليا وتحقيق التنمية 

الترابية.

على) اإلنت ج  وتثمي3  للسوق  التج ضية  الوظيفة  تنظيم  إع دة 
طول سلسلة القيمة

18 - العمل على املدى القصير على إحداث أسواق جديدة عصرية 

مختصة، على غرار األسواق النموذجية للموا�شي التي بادرت بإطالقها 

القطاعات الوزارية املعنية ومهنّيو القطاع، مع تزويد هذه األسواق 

بالتجهيزات ووسائل العمل الحديثة )آليات ومنظومات تتبع املنتجات، 

بيع املوا�شي بالوزن، املراقبة ...(

التنظيم  القروية من خالل  املناطق  توحيد طريقة تزويد   -  19

لتجارة الفواكه والخضر الطازجة والجافة  )أسواق الجملة(  القبلي 

وتجارة الحبوب. ولتحقيق هذه الغاية يجب العمل على :

• تشجيع التجارة املنصفة داخل األسواق، وتقنين دور الوسطاء 

وتشجيعهم على االندماج بشكل قانوني في املهنة ؛

التدريجي لعدد املسالك غير النظامية سواء مسالك  التقليص   •

التوزيع أو مسالك التسويق.

20 - اغتنام الفرص التي تتيحها االستراتيجية الفالحية الجديدة 

من أجل تزويد األسواق بمنصات   ،»2030-2020 »الجيل األخضر 

لتخزين املنتجات القابلة للتلف وتحسين قدراتها في مجال تسويق 

املنتجات الفالحية.

21 - خلق الظروف املناسبة لتمكين األبناك من االنخراط بشكل 

من خالل النهوض باإلدماج املالي للساكنة  أكبر في الوسط القروي، 

واالتصال، لإلعالم  الجديدة  التكنولوجيات  استعمال  مع   القروية 

ال سيما عبر تطبيقات الهاتف املحمول.

تفعيل آليات مراقبة املنتجات التي يتم تداولها في األسواق   -  22
أو  رديئة  ذات جودة  منتجات  لتسويق  تجنبا  القروية،  األسبوعية 

منتهية الصالحية أو متأتية من تجارة التهريب.

املزاولة املهن  مختلف  تنظيم  في  أكبر  بشكل  االستثمار   -  23 
في األسواق األسبوعية، وذلك من خالل :

• العمل على تحديد وتصنيف مختلف فئات التجار )تجار الجملة، 
تجار التقسيط، صغار الباعة بالتقسيط، الباعة املتجولون، وباقي 
مهنيي ومرتفقي السوق( من أجل الوقوف عند حاجياتهم الفعلية، 
مستوى  على  سواء  أنشطتهم  وتعزيز  أفضل،  بشكل  وتنظيمهم 
التزود باملنتجات أو تسويقها، وذلك عبر استثمار اإلمكانيات التي 
أصبحت متاحة مع التكنولوجيات الرقمية على املستوى املحلي 

والجهوي ؛

• إشراك وضمان انخراط الفاعلين واملرتفقين بالسوق في مسلسل 
اتخاذ القرار املتعلق بتأهيل األسواق القروية )املنتجون، الصناع 
الباعة  صغار  بالتقسيط،  الباعة  كبار  املوزعون،  التقليديون، 

بالتقسيط، فعاليات املجتمع املدني...(.

24 - تطوير االقتصاد املحلي والعمل على هيكلة وتنظيم الفاعلين 
 في االقتصاد االجتماعي والتضامني من أجل إدماجهم بشكل أفضل

في األسواق األسبوعية القروية، وذلك من خالل :

على  يرتكز  جودة،  ذا  إنتاجا  وجعله  املحلي  باإلنتاج  النهوض   •
والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  مجال  في  العاملين  الفاعلين 
)وحدات التصنيع الصغيرة، النسيج، املنتجات املحلية، الصناعة 
التقليدية، إلخ(، وتوجيهه نحو األسواق األسبوعية، مع تعزيز تأطير 

هؤالء الفاعلين وتثمين منتجاتهم ؛

• تخصيص فضاءات لألنشطة املدرة للدخل وتيسير ولوج وإدماج 
الشباب والنساء للسوق، من خالل تثمين مختلف املهن القروية 
االجتماعي  االقتصاد  املحلية،  املنتجات  التقليدية،  )الصناعة 

والتضامني، االبتكار، إلخ( ؛

• تطوير تجارة القرب، والتي أبانت عن فعاليتها خالل األزمة الصحية 
الناجمة عن فيروس كوفيد-19.

الروابط) تثمي3  خالل  من  لألسواق  االجتم عي  البعد  تعزيز 
الوظيفة) هذه  تحديث  على  والعمل  املوجودة  االجتم عية 
التي يشهده ) االجتم عية وجعله  مواكبة للتطوضات والتحوالت 

املجتمع القرو6

25 - العمل، في إطار مخطط تحديث األسواق، على التأطير الصارم 
امليكانيكي،  اإلسكافي،  )الحالق،  السوق  في  املزاولة  املهن  ملختلف 
مع  النجار...(،   ، خدمات اإلطعام  مهنيو النقل،  الحداد،  الكهربائي، 
وبينهم وبين  إشراك املهنيين وتعزيز الرابط االجتماعي فيما بينهم، 

زوار السوق.
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26 - توفير فضاء في كل سوق مخصص الستقبال وتوجيه مهنيي 
السوق والزوار، وإمدادهم باملعلومات الالزمة بخصوص اإلجراءات 
التباعد الصحي  )قواعد النظافة الشخصية أو الجماعية،  الوقائية 

الوقائي...(.

بالحاالت  للتكفل  تزويد األسواق بسيارة إسعاف مجهزة   -  27
املستعجلة وتقديم اإلسعافات األولية ملرتادي السوق.

من  ممكن  عدد  ألكبر  للسوق  الولوج  إمكانية  ضمان   -  28
األشخاص  الحوامل،  )النساء  خاصة محدودي الحركة  األشخاص، 

املسنون، واألشخاص ذوو اإلعاقة، وغيرهم(.

ومتاحة  جيدة  ظروف  في  بالسوق  االلتحاق  سبل  ضمان   -  29
وتيسير ولوج املصالح املكلفة بعمليات  عبر وسائل النقل العمومي، 
العمومية،  القوات  املدنية،  )الوقاية  السوق  إلى  واألمن  التنظيم 

مصالح النظافة، مواقف العربات ، وما إلى ذلك(.

السوق) يوم  املم ضسة  والترفيهية  الثق فية  األنشطة  تثمي3 
واملح فظة عليه 

30 - حث القطاع املكلف بالثقافة والجمعيات العاملة في هذا املجال 
على االجتهاد في تنظيم أنشطة ومبادرات ذات طبيعة فنية وثقافية 
وإبداعية في األسواق القروية األسبوعية، باعتبارها فضاءات ثقافية 
وتشكل جزءا من  تشهد نشاطا وتفاعال إنسانيا مكثفا كل أسبوع، 

التراث املحلي غير املادي.

في إطار املخطط التوجيهي لعصرنة األسواق، على  العمل،   -  31
إحداث فضاءات استقبال دامجة بالسوق تخصص لألنشطة الثقافية 

والترفيهية.

األشخاص  الحتياجات  مالئمة  ترفيهية  مساحات  توفير   -  32
املسنين واألطفال واألشخاص في وضعية إعاقة.

للشباب  املوجهة  لألنشطة  السوق  في  تخصيص فضاءات   -  33
الرياضية،  للمسابقات  مخصصة  أمكنة  متنقلة،  )مكتبة  القروي 
النهوض باملهن الجديدة املواكبة لثورة التكنولوجيات الرقمية، وغير 
مع توفير الظروف املناسبة لتفتق طاقات وإمكانات الشباب  ذلك(، 

في مجال اإلبداع واالبتكار.

34 - أخذ مسألة النهوض بالتراث الثقافي لألسواق بعين االعتبار 
بين  التوفيق  مع  مستقبال،  بها  خاص  تنظيمي  مخطط  وضع  عند 
غنى  استثمار  وكذا  العصرنة،  ومستلزمات  األصالة  على  املحافظة 

وتنوع تراث كل جهة.

جعل السوق فرصة ملهنيي السوق والس كنة القروية لالستف دة)
من ضقمنة الخدم ت اإلداضية

تمكين مهنيي السوق وساكنة املناطق النائية واملعزولة من   -  35
إجراء جميع معامالتهم اإلدارية يوم السوق.

خالل  من  األسبوعية  لألسواق  اإلدارية  الوظيفة  تعزيز   -  36

تسهيل استفادة املرتفقين من الخدمات في يوم السوق عبر الخدمات 

القروض  البريد،  خدمات  العالي،  الصبيب  ذي  )األنترنت  املتنقلة 

البنكية، عقود الزواج، رسوم الوالدة، شهادة السكنى، ….(.

37 - اغتنام فرصة الدخول التدريجي للتكنولوجيا الرقمية للوسط 

القروي وإطالق ورش نزع الطابع املادي عن اإلجراءات واملساطر، 

من أجل تحديث الوظيفة اإلدارية للسوق وتزويد الجماعات القروية 

بالوسائل واملعدات الالزمة التي تسمح لها باالنتقال من نمط التدبير 

اإلداري الحالي إلى التدبير الرقمي.

تطوير الدوض املواطن تي للسوق ليصبح فر ء)لتكوين وتوعية)
وتأطير الس كنة القروية

شأنها من  التي  السوق،  داخل  الفضلى  املمارسات  دعم   -  38 

وتوطيد العالقات  أن تعزز التقريب بين مختلف املكونات القبلية، 

الساكنة  صفوف  في  واالستقرار  والتساكن  السلم  على  )الحفاظ 

فخدة،  زاوية،  )دوار،  بين مختلف بنيات املجتمع القروي  القروية( 

إلخ(.

39 - جعل السوق فضاء مفتوحا على طول السنة من أجل :

حول  واإلعالم  والتحسيس  والتوعية  التكوين  بأنشطة  القيام   •

العديد من املواضيع والقضايا واالستحقاقات ذات البعد املحلي 

والوطني ؛

• تبادل املعارف واملمارسات الفضلى في مجال املواطنة التي من 

شأنها تحفيز التقارب بين الساكنة القروية بشكل أفضل ؛

لتقوية  التظاهرات  من  وغيرها  وقوافل  تواصلية  أيام  تنظيم   •

الروابط مع الساكنة القروية، ومحو األمية، بما في ذلك األمية 

التكنولوجية.

املح فظة على البيئة ومك فحة املم ضس ت التي تتسبب في التلوث)
على مستوى األسواق األسبوعية

40 - التدبير األمثل للنفايات الصلبة باألسواق القروية.

41 - النهوض بتسويق املنتجات العضوية »بيو«.

42 - تقليص استخدام املواد ذات التأثير الكبير على البيئة وصحة 

اإلنسان )تأطير بيع مبيدات اآلفات الزراعية، الحد من بيع األكياس 

البالستيكية ، وما إلى ذلك(.

43 - الحرص على أن يكون التزود بالكهرباء بطريقة آمنة )ألجهزة 

لضمان نظافة محالت  باملاء  التزويد  والسهر على  وغيرها(  التبريد، 

التجارة واملجازر ووسائل العمل املستخدمة.
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بث دين مية جديدة في مج ل البحث وإنت ج) (: املحوض الخ مس)
املع ضف حول األسواق القروية

44 - إنجاز دراسات معمقة حول األسواق األسبوعية في الوسط 

التي  اإلشكاليات  ملختلف  مدقق  تشخيص  من  انطالقا  القروي، 

تواجهها هذه الفضاءات. وإن السلطات العمومية ملدعوة، بتنسيق مع 

الفاعلين املحليين، إلى العمل على إجراء دراسات وبحوث خاصة حول 

األسواق األسبوعية في الوسط القروي واملراكز الصاعدة، وذلك من 

أجل تحديد :

• القدرات والوسائل التي تتوفر عليها األسواق وكذا حاجياتها من 

البنيات التحتية ؛

فيها  مزاولتها  تتم  التي  واملهن  تدبيرها  وأنماط  األسواق  وظائف   •

واملهن املهددة باالختفاء والوظائف الجديدة للسوق التي ينبغي 

النهوض بها ؛

• الفاعلون في السوق : أدوارهم ومسؤولياتهم ؛

• الحجم الحقيقي ملداخيل السوق وأوجه إنفاقها ؛

• خصائص مهنيي السوق وتنظيم السوق حسب املهن ؛

الفالحية،  املنتجات  سيما  ال  املحلية،  املنتجات  وتثمين  تنمية   •

والنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني ؛

• ترجمة نتائج هذه الدراسات إلى مخططات عمل ملموسة وقابلة 

للتحقيق من أجل عصرنة األسواق، والنهوض بوظائفها وتثمينها.

45 - إشراك معاهد التعليم العالي وحثها على املزيد من االنخراط 

مع  وتطورها،  األسبوعية  األسواق  حول  العملي  البحث  مجال  في 

دراسات  إنجاز  في  املتخصصة  الجامعي  البحث  وحدات  إشراك 

اقتصادية وسوسيولوجية وأنثروبولوجية ومعمارية حول األسواق، 

في إطار مشاريع البحث املنجزة في مسالك املاستر والدكتوراه ذات 

الصلة، وذلك من أجل دعم مسلسل اتخاذ القرار وتوجيه السياسات 

العمومية.

- إحداث إطار للشراكة بين الجهة والجماعة ومراكز البحث   46

في  املحلية  االبتكار  قدرات  وتعبئة  دراسات  إعداد  بغية  الجهوية 

ميادين بحثية غير مطروقة بالقدر الكافي من قبيل االقتصاد القروي 

واالقتصاد االجتماعي و التضامني واملنتجات املحلية واملوروث الثقافي 

الذي تحبل به األسواق القروية.

الترابية على  الوزارية املعنية والجماعات  القطاعات  حث   -  47

بلورة استراتيجية تواصلية مندمجة من أجل إعالم ومواكبة وتوعية 

وتحسيس مهنيي األسواق واملرتفقين بأهمية السوق ودوره في النهوض 

بالتنمية املحلية.

)30 نوفمبر 2007(.

31 ديسمبر 2020

 رقم 2019/01 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1440

)15 يوليو 2019(.
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