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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 ع0 ة

شملجلس شألعلى للسلطة شلقض0ئية وشلوزشرة شملكلفة ب0لعد . - 
تأليف وشختص0ص0ت شلهيئة شملشتركة.

قرار مشترك للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ووزير العدل 
رقم 1164.21 صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد 
للسلطة  األعلى  املجلس  بين  املشتركة  الهيئة  واختصاصات  تأليف 
اإلدارة  مجال  في  التنسيق  بشأن  بالعدل  املكلفة  والوزارة  القضائية 

 ................................................................................................ 3431القضائية.

إجب0رية تطبيق  وشصف0ت قي0سية  غربية.

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 959.21 صادر 
في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بإجبارية تطبيق مواصفات 

 ....................................................................................... 3433قياسية مغربية.

 )Holothuria sp( شلصيد شلبحر2. -  نع  ؤقت لصيد خي0ر شلبحر
وجمعه ب0ملي0ه شلبحرية شملغربية.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1058.21 صادر في 14 من رمضان 1442 )27 أبريل 2021( يتعلق 
باملياه  وجمعه   )Holothuria sp( البحر  خيار  لصيد  املؤقت  باملنع 

3433البحرية املغربية....................................................................................... 

نصوص خ0صة

إقليم ايش0وة. - نزع  لكية قطع أرضية.

 )2021 أبريل   27  (  1442 14 من رمضان  2.21.133 صادر في  مرسوم رقم 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز الجزء الثاني للقناة الرئيسية 
لري املحيط السقوي أسيف املال بجماعة أسيف املال التابعة لدائرة 
لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  شيشاوة  بإقليم  مجاط 

3435الغرض..................................................................................................... 
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عم0لة أك0دير - إدش وتن0ن. - نزع  لكية قطعتين أرضيتين.

)2021 أبريل   27(  1442 رمضان  من   14 في  2.21.184 صادر  رقم   مرسوم 
باملاء  أكادير  مدينة  تزويد  بتقوية  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 
الصالح للشرب وبنزع ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض 

3465بعمالة أكادير - إداوتنان........................................................................... 

عم0لة شملضيق - شلفنيدق. - تحديد شمللك شلعمو ي شملين0ئي.

 )2021 أبريل   27(  1442 رمضان  من   14 في  2.21.193 صادر  رقم  مرسوم 
الترابي  للنفوذ  التابع  »قبيلة«  مليناء  املينائي  العمومي  امللك  بتحديد 

 ........................................... 3466لجماعة املضيق بعمالة املضيق - الفنيدق.

عم0لة  كن0س. - إعالن شملنفعة شلع0 ة.

)27 أبريل 2021(  1442 رمضان  من   14 في  صادر   2.21.221 رقم   مرسوم 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق اإلقليمية رقم 7023 
البدال  عبر  مكناس  )مدخل   5+100 و ن.ك   3+200 بين ن.ك  فيما 
الغربي للطريق السيار( بجماعة آيت والل بعمالة مكناس بوالية جهة 

 ........................................................................................ 3467فاس - مكناس.

تفويض شإل ض0ء وشملص0دقة على شلصفق0ت.

من  23 في  صادر   1748.20 رقم  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزير   قرار 
3467شوال 1441 )15 يونيو 2020( بتفويض املصادقة على الصفقات....... 

العلمي،  العالي والبحث  الوطنية والتكوين املنهي والتعليم  التربية  قـــرار لوزير 
الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 880.21 صادر في 13 من رجب 1442 

3468)25 فبراير 2021( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

قـــرار لوزير الصحة رقم 879.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( 
بتغيير القرار رقم 3685.19 الصادر في 11 من صفر 1441  )10 أكتوبر 2019( 

 ........................................ 3468بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 894.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 
3469اإلمضاء.................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 895.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3469اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 896.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3470اإلمضاء.................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 897.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3470اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 898.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3471اإلمضاء.................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 899.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3471اإلمضاء.................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 900.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3472اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 901.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3472اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 902.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3473اإلمضاء.................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 903.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3473اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 904.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3474اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 905.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3474اإلمضاء.................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 906.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3475اإلمضاء.................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 907.21 صادر في 16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( بتفويض 

3475اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قرار 
رقم 961.21 صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتغيير القرار 
رقم 3526.19 الصادر في 15 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( 

 ........................................ 3475بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزير الداخلية رقم 876.21 صادر في 24 من شعبان 1442 )7 أبريل 2021( 
 .................................................................................... 3476بتفويض اإلمضاء

إنش0ء وشستغال   زشرع لتربية شألحي0ء شلبحرية.

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

3477مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها......................................................... 

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

3479بها............................................................................................................. 

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

3481من االتفاقية املتعلقة بها......................................................................... 
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واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
51.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير   والغابات 
بالترخيص   )2021 يناير   13(  1442 األولى  من جمادى   29 في  صادر 
واستغالل بإنشاء   «DAKHLA FORTUNE SNC»  لشركة 
وبنشر   «Dakhla Fortune» تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة 

3483مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها......................................................... 

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

3485مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها......................................................... 

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

3487االتفاقية املتعلقة بها............................................................................... 

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

Aquiculture«3489 وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها..................... 

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

3491املتعلقة بها............................................................................................... 

 ق0والت شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين.

في  صادر   846.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
10 شعبان 1442 )24 مارس 2021( بنسخ القرارات املتعلقة باعتماد 

3493بعض مقاوالت التأمين وإعادة التأمين.................................................... 

 P/EA/3.20 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ملجلس  قرار 
2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

 ...................................... 3495ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »أطلنطا سند«.

 P/EA/4.20 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ملجلس  قرار 
2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

 ......................... 3497ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »أكسا التأمين املغرب«.

 P/EA/5.20 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ملجلس  قرار 
2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

 .................................. 3498ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »كوفاس املغرب«.

 P/EA/6.20 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ملجلس  قرار 
2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

 ................. 3498ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »تعاضدية التأمين الشعبي«.

 P/EA/7.20 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ملجلس  قرار 
2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

 ............................................ 3499ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »مامداري«.

 P/EA/8.20 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ملجلس  قرار 

2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

 ........................ 3500ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »املغرب إنجاد الدولية«.

 P/EA/9.20 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ملجلس  قرار 

2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

3500ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »املغربية للحياة«.................................... 

 P/EA/10.20 قرار ملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم

2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

3501ملقاولة التأمين »تعاضدية تأمين أرباب النقل املتحدين«....................... 

 P/EA/11.20 قرار ملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم

2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

 ....................... 3502ملقاولة إعادة التأمين »الشركة املركزية إلعادة التأمين«.

 P/EA/12.20 قرار ملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم

2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

3502ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »أولر هرميس أكمار«.............................. 

 P/EA/13.20 قرار ملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم

2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

 ........................... 3503ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »وفاء إما أسستانس«.

 P/EA/14.20 قرار ملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم

2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

 ................................. 3503ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »سهام لإلسعاف«.

 P/EA/15.20 قرار ملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم

2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

3504ملقاولة التأمين »أليانز املغرب«................................................................ 

 P/EA/16.20 قرار ملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم

صادر في 18 من ربيع األول 1442 )4 نوفمبر 2020( بمنح االعتماد ملقاولة 

3505التأمين وإعادة التأمين »التعاضدية الفالحية املغربية للتأمين«............ 

 P/EA/17.20 قرار ملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم

2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

 ......................... 3506ملقاولة التأمين »التعاضدية املركزية املغربية للتأمين«.

 P/EA/18.20 قرار ملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم

2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

 ..................... 3507ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »امللكية املغربية للتأمين«.

P/EA/19.20 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ملجلس   قرار 

صادر في 18 من ربيع األول 1442 )4 نوفمبر 2020( بمنح االعتماد ملقاولة 

3508التأمين وإعادة التأمين »سهام للتأمين«........................................................ 

P/EA/20.20 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ملجلس   قرار 

صادر في 18 من ربيع األول 1442 )4 نوفمبر 2020( بمنح االعتماد ملقاولة 

3509التأمين وإعادة التأمين »تأمين الوفاء«.......................................................... 

P/EA/21.20 قرار ملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم 

2020( بمنح االعتماد  )4 نوفمبر   1442 18 من ربيع األول  في  صادر 

3511ملقاولة التأمين »أكسا اإلنجاد املغرب«................................................... 
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صفحة صفحة

فالحية  ن  قطع  تسليم   - سليم0ن.  وسيد2  ت0ون0ت  إقليم0 
أ الك شلدولة شلخ0صة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 885.21 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 .......................................................................... 3511له سابقا بإقليم تاونات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 886.21 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 .......................................................................... 3512له سابقا بإقليم تاونات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 887.21 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 .......................................................................... 3512له سابقا بإقليم تاونات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 888.21 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 .......................................................................... 3513له سابقا بإقليم تاونات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 889.21 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 .......................................................................... 3513له سابقا بإقليم تاونات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 890.21 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

 ............................................................ 3514له سابقا بإقليم سيدي سليمان.

اركة »SGS MAROC«. -  نح شعتم0د.

 999.21 قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 
االعتماد  بمنح   )2021 أبريل   13 (  1442 شعبان  من   30 في  صادر 

3514لشركة »SGS MAROC«  لتقييم مطابقة املنتوجات الصناعية........... 

شملع0دالت بين شلشه0دشت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 972.21 
صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3515بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 973.21 
صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3515بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 974.21 
صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3516بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 975.21 
صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3516بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 976.21 
صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3517بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 977.21 
صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3517بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 978.21 
صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3518بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 979.21 
صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3519بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 980.21 
صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3519بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 981.21 
صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3520بين الشهادات.

إقليم كلميم. - شلتخلي عن  لكية قطع أرضية.

في  صادر   801.21 رقم  واملاء  اللوجيستيك  و  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 
16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( باإلذن بالتخلي عن ملكية 
القطع األرضية الالزمة لبناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون 
مقطع تيزنيت - كلميم من الحدود الشمالية إلقليم سيدي إفني إلى ن.ك 
000+1081 بجماعتي أباينو والقصابي تكوست بإقليم كلميم بوالية 

3521جهة كلميم - واد نون............................................................................... 
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شلقض0ئية) للسلطة  شألعلى  للمجلس  شملنتدب  للرئيس  قرشر  شترك 
   ( 3)) ن اعب0ن) في) ص0در  (1164.21  ووزير شلعد  رقم)
)6)أبريل) )2)()بتحديد تأليف وشختص0ص0ت شلهيئة شملشتركة)
بين شملجلس شألعلى للسلطة شلقض0ئية وشلوزشرة شملكلفة ب0لعد )

بشأن شلتنسيق في  ج0  شإلدشرة شلقض0ئية.

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

ووزير العدل،

املتعلق باملجلس األعلى) (100.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

 1.16.40 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 

بتاريخ)14)من جمادى اآلخرة)1437 )24)مارس)2016(،)والسيما املادة)

54)منه،

قررا ما يلي :

الباب األول

أحك0م ع0 ة

املادة األولى

 100.13 من القانون التنظيمي رقم) (54 تطبيقا ملقتضيات املادة)

يحدد هذا القرار املشترك تأليف واختصاصات) املشار إليه أعاله،)

الهيئة املشتركة بين املجلس األعلى للسلطة القضائية والوزارة املكلفة)

بالعدل،)بشأن التنسيق بينهما في مجال اإلدارة القضائية.

تعمل هذه الهيئة تحت إشراف الرئيس املنتدب للمجلس األعلى)

للسلطة القضائية والوزير املكلف بالعدل،)ويشار إليها في هذا القرار)

املشترك باسم)"الهيئة املشتركة".

الباب الثاني

شلهيئة شملشتركة

املادة)2

تتألف الهيئة املشتركة من):

- الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ؛

- الوزير املكلف بالعدل ؛

- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة 

العامة ؛

- األمين العام للمجلس األعلى للسلطة القضائية ؛

- الكاتب العام لوزارة العدل ؛

-)الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.

تحدث لدى الهيئة املشتركة لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع،)ولجان)
موضوعاتية دائمة وأخرى مؤقتة.

بصفة استشارية،) يمكن للهيئة املشتركة أن تدعو الجتماعاتها،)
كل شخص ترى فائدة في حضوره حسب القضايا املدرجة في جدول)

األعمال.

املادة)3

 تعمل الهيئة املشتركة على التنسيق في مجال اإلدارة القضائية،
توفير) بقصد  وذلك  القضائية،) السلطة  واستقالل  يتنافى  ال  بما 
الشروط الالزمة لضمان التدبير األمثل لإلدارة القضائية ونجاعتها،)

وتأمين حسن سير مرفق العدالة.

في املجاالت) التنسيق  الهيئة املشتركة على  الغرض تعمل  ولهذا 
التالية):

- تشخيص وضعية اإلدارة القضائية في ضوء البيانات واملعطيات 
حاجياتها  وتحديد  املحاكم،  بمختلف  املتعلقة  واإلحصائيات 
من املوارد البشرية واملادية الالزمة لتمكينها من القيام بمهامها، 

وضمان حسن سيرها، وتحسين نجاعة أدائها ؛

- تحسين أداء اإلدارة القضائية، والرفع من نجاعتها ؛

- تحديث ورقمنة املحاكم ؛

املحاكم  بإدارة  الخاصة  األداء  نجاعة  برامج ومؤشرات  تحديد   -
ومواكبة تنفيذها ؛

- التكوين، وال سيما تكوين املسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال 
تدبير اإلدارة القضائية ؛

- تطوير البنيات التحتية للمحاكم ؛

املنظومة  إلى  الولوج  من  القضائية  السلطة  مكونات  تمكين   -
املعلوماتية ؛

- التعاون الدولي ؛

النصوص  وفق  والقضائية  القانونية  املهن  سير  حسن  ضمان   -
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)4

تعقد الهيئة املشتركة اجتماعاتها مرة كل ثالثة أشهر على األقل)
وفق جدول أعمال محدد.

نصوص ع0 ة
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كما يمكن لها عقد اجتماعات استثنائية كلما اقتضت الضرورة)
ذلك.

في ثالث) يحرر محضر خاص لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة،)
نسخ،)تضمن فيه خالصاتها ومداوالتها.

الباب الثالث

لجنة شلتوجيه ولجنة شلتتبع

املادة)5

تتألف لجنة التوجيه من):

- الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ؛

- الوزير املكلف بالعدل ؛

- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة 
العامة.

وتضطلع هذه اللجنة ب :

- وضع التصورات الكبرى وإعطاء التوجيهات العامة لعمل الهيئة 
املشتركة وعمل اللجان ؛

- دراسة مقترحات اللجان واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

املادة)6

تتألف لجنة التتبع من):

- األمين العام للمجلس األعلى للسلطة القضائية ؛

- الكاتب العام لوزارة العدل ؛

- الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.

املشتركة،) للهيئة  الدائمة  الكتابة  بمهام  اللجنة  هذه  وتضطلع 
وتسهر على تتبع تنفيذ قرارات لجنة التوجيه،)ولهذا الغرض تناط بها)

املهام التالية):

واجتماعات  املشتركة،  الهيئة  اجتماعات  أعمال  جدول  إعداد   -
اللجان ؛

- إعداد محاضر اجتماعات الهيئة املشتركة وتوقيعها ؛

- مسك الوثائق واملستندات الصادرة عنها وحفظها ؛

- تحضير امللفات التي تعتزم الهيئة املشتركة دراستها والبت فيها ؛

- اإلشراف على أعمال اللجان وتنسيقها وتتبعها ؛

تتبع  لتقييم  األقل  على  الشهر  في  مرة  دورية  اجتماعات  عقد   -
األشغال وإعداد تقرير بذلك يرفع إلى لجنة التوجيه ؛

لجنة  إلى  يرفع  املشتركة  الهيئة  ألنشطة  سنوي  تقرير  إعداد   -

التوجيه.

الباب الرابع

شللج0ن شملوضوع0تية شلدشئمة وشللج0ن شملؤقتة

املادة)7

املشتركة) الهيئة  لدى  تحدث  أعاله،) (2 املادة) ملقتضيات  تطبيقا 

اللجان املوضوعاتية الدائمة التالية):

- لجنة تتبع اإلدارة القضائية ونجاعة األداء ؛

- لجنة تحديث ورقمنة املحاكم ؛

- لجنة الدراسات القانونية والقضائية ؛

- لجنة التكوين وتعزيز القدرات.

يعين كل من الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية)

والوزير املكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض)

أعضاء) كل حسب مجال اختصاصه،) بصفته رئيسا للنيابة العامة،)

بالعدل) املركزيين للوزارة املكلفة  من بين املدراء) اللجان املذكورة،)

األقطاب باملجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة) ورؤساء)

العامة.

كما يمكن لهم انتداب من يرونه مناسبا من ذوي الخبرة ملساعدة)

هذه اللجان في دراسة امللفات املعروضة عليها.

املادة)8

يعين كل من الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية)

والوزير املكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض)

نفس) وفق  املؤقتة  اللجان  أعضاء) العامة،) للنيابة  رئيسا  بصفته 

لدراسة) وذلك  أعاله،) السابعة  املادة  في  عليها  املنصوص  الكيفيات 

مواضيع محددة.

كما يمكن لهم انتداب من يرونه مناسبا من ذوي الخبرة ملساعدة)

هذه اللجان في دراسة امللفات املعروضة عليها.

املادة)9

اجتماعاتها) املؤقتة  واللجان  الدائمة  املوضوعاتية  اللجان  تعقد 

مرة في الشهر على األقل بتنسيق مع لجنة التتبع.

يتم تعيين مقرر لكل لجنة من بين أعضائها بالتناوب،)وذلك لتحرير)

محاضر اجتماعاتها.

ترفع اللجان املذكورة تقارير أشغالها ومقترحاتها للهيئة املشتركة.
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الباب الخامس

أحك0م خت0 ية

املادة)10

ينسخ القرار املشترك للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة)

القضائية ووزير العدل رقم)712.18)الصادر في)13)من شوال)1440 

بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة املشتركة بين) ()2019 يونيو) (17(

بشأن) بالعدل  املكلفة  والوزارة  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس 

التنسيق في مجال اإلدارة القضائية.

املادة)11

ينشر هذا ا لقرار املشترك بالجريدة الرسمية).

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

 الرئيس املنتدب للمجلس األعلى
للسلطة القضائية،

اإلمضاء : محمد عبد النباوي.

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

وشلرقمي) شألخضر  وشالقتص0د  وشلتج0رة  شلصن0عة  لوزير  قرشر 

أبريل) )2))  (6(    ( 3)) ن اعب0ن) رقم)959.21)ص0در في)

بإجب0رية تطبيق  وشصف0ت قي0سية  غربية.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

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 املادة)33)منه)؛

الصادر) (2296.20 وعلى مقرر مدير املعهد املغربي للتقييس رقم)

القا�ضي باملصادقة على) ()2020 سبتمبر) (3(  1442 من محرم) (14 في)

مواصفات قياسية مغربية)؛

الصادر) (1111.20 وعلى مقرر مدير املعهد املغربي للتقييس رقم)

القا�ضي باملصادقة على) ()2020 أبريل) (16(  1441 من شعبان) (22 في)

مواصفات قياسية مغربية)؛

الحديثة والتكنولوجيات  والتجارة  الصناعة  وزير  مقرر   وعلى 

()2011 سبتمبر) (22(  1432 من شوال) (23 الصادر في) (2668.11 رقم)

باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتبر إجبارية التطبيق املواصفات القياسية املغربية التالية):

• NM 03.2.232 : الصباغة املسحوقة املتصلبة بالحرارة - املتطلبات 

وطرق االختبارات ؛

لنسبة  األق�ضى  الحد   - والطالء  الصباغة   :  NM 03.3.318  •

الرصاص في الصباغة ؛

)NM : األجهزة الواقية التنفسية - أنصاف الكمامات  EN 149 •

والتجارب  املتطلبات   - الجسيمات  من  الواقية 

والعالمة.

املادة الثانية

توضع املواصفات القياسية املغربية املشار إليها في املادة األولى)

أعاله رهن تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء: موالي حفيظ العلمي.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

رقم)1058.21)ص0در في)  ) ن ر ض0ن))    )7))أبريل) )2)) 

 (Holothuria sp( شلبحر) خي0ر  لصيد  شملؤقت  ب0ملنع  يتعلق 

وجمعه ب0ملي0ه شلبحرية شملغربية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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 الفصل)6)منه)؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري)؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

وجمعه) ()Holothuria sp( من صنف) البحر«) »خيار  يمنع صيد)

من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة) باملياه البحرية املغربية ابتداء)

الرسمية إلى غاية)31)ديسمبر)2021.

املادة الثانية

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

الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد) املنصوص عليها أعاله،)

البحري،)لصيد خيار البحر))Holothuria sp()وجمعه في املياه البحرية)

املغربية من أجل أخد عينات،)وذلك طبقا لبرنامجه املتعلق بالبحث)

العلمي.

مدة) الخصوص،) على  أعاله،) عليه  املنصوص  الترخيص  يحدد 

الصيد) ومعدات  العينات  بأخذ  فيها  املرخص  واملناطق  صالحيته 

()Holothuria sp((وأدوات الجمع املستعملة وكذا كميات خيار البحر

يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة) املرخص بأخذها كعينات.)

الصيد التي يستفيد منها املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا)

الغرض.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رمضان)1442 )27)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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نصوص خ0صة

 رسوم رقم)2.21.133)ص0در في)  ) ن ر ض0ن))    ) 7))أبريل) )2)()بإعالن أن شملنفعة شلع0 ة تق�ضي بإنج0ز شلجزء)شلث0ني)

للقن0ة شلرئيسية لر2 شملحيط شلسقو2 أسيف شمل0  بجم0عة أسيف شمل0  شلت0بعة لدشئرة  ج0ط بإقليم ايش0وة وبنزع)

 لكية شلقطع شألرضية شلالز ة لهذش شلغرض.

رئيس الحكومة،

7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء)على القانون رقم)

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)18)أبريل إلى)18)يونيو)2018)بجماعة أسيف املال بإقليم شيشاوة)؛

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز الجزء)الثاني للقناة الرئيسية لري املحيط السقوي أسيف املال التابع لدائرة مجاط)

إقليم شيشاوة.

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في) تنزع بناء)

التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/1000)امللحقة بأصل هذا املرسوم):
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أرق0م)
شلبقعة)
ب0لتصميم
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املادة الثالثة.)-)يخول حق نزع امللكية إلى املدير اإلقليمي للفالحة بشيشاوة.

املادة الرابعة).-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية)

واملياه والغابات وإلى املدير اإلقليمي للفالحة بشيشاوة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)14)من رمضان)1442 ) 27)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

  رسوم رقم)2.21.184)ص0در في)  ) ن ر ض0ن))    )7))أبريل) )2))

بإعالن أن شملنفعة شلع0 ة تق�ضي بتقوية تزويد  دينة أك0دير)

شألرضيتين) شلقطعتين  وبنزع  لكية  للشرب  شلص0لح  ب0مل0ء)

شلالز تين لهذش شلغرض بعم0لة أك0دير)-)إدشوتن0ن.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

وباالحتالل املؤقت،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.81.254 

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم  وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

26)فبراير إلى) وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)

26)أبريل)2020)بجماعة الدراركة)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتقوية تزويد مدينة أكادير باملاء)

الصالح للشرب.

املادة الثانية

املوجودتين) األرضيتين  القطعتين  ملكية  ذكر  ما  على  بناء) تنزع 

في) املبينتين  إداوتنان،) (- أكادير) لعمالة  التابعة  الدراركة  بجماعة 

الجدول أسفله واملرسومتين بلونين مختلفين في التصميم التجزيئي)

ذي املقياس)1/500)امللحق بأصل هذا املرسوم):
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شلبقعة
 رشجعهم0 

شلعق0رية

أسم0ء وعن0وين شملالك أو شملفترض أنهم 

شملالك
 س0حته0

 الحظ0ت

سآرهشلعنوشنشإلسم

1
غير 

محفظة
ورثة ألخو

دوار اكدار

جماعة الدراركة

عمالة أكادير - إدا وتنان

ثقب000275

2
غير 

محفظة

موالي محند 

املسعودي

دوار اكدار

جماعة الدراركة

عمالة أكادير- إدا وتنان

000200
محطة 

الضخ

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى املكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح)
للشرب.

املادة الرابعة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
وإلى املدير) إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء) الرسمية،)
العام للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)الصالح للشرب،)كل واحد منهما)

فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)14)من رمضان)1442 )27)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 رسوم رقم))2.21.193)ص0در في)  ) ن ر ض0ن))    )7))أبريل) )2)) 
شلت0بع للنفوذ) »قبيلة«) بتحديد شمللك شلعمو ي شملين0ئي ملين0ء)

شلترشبي لجم0عة شملضيق بعم0لة شملضيق)-)شلفنيدق.

رئيس الحكومة،

بناء)على الظهير الشريف الصادر في)7)شعبان)1332))فاتح يوليو)1914()
املتعلق بامللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصلين األول)

والسابع منه)؛

الوكالة) وبإحداث  باملوانئ  املتعلق  (15.02 رقم) القانون  وعلى 
الظهير) بتنفيذه  الصادر  املوانئ  استغالل  للموانئ وشركة  الوطنية 
الشريف رقم)1.05.146)بتاريخ)20)من شوال)1426 )23)نوفمبر)2005()

وال سيما املادة الثالثة منه)؛

وبعد االطالع على ملف البحث العمومي املباشر من)14)نوفمبر إلى)
15)ديسمبر)2019)بجماعة املضيق)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

للنفوذ) التابع  »قبيلة«) تمتد حدود امللك العمومي املينائي مليناء)

()B1((الترابي لجماعة املضيق بعمالة املضيق)-)الفنيدق من الوتد رقم

)B40()حسب الخط املعلم عليه باللون البنفسجي في) إلى الوتد رقم)

امللحق بأصل هذا املرسوم) (1/500 التصميم التجزيئي ذي املقياس)

ووفق جدول إحداثيات الحدود اآلتي بعده):

جدو  إحدشثي0ت شلحدود

أرق0م شألوت0د
إحدشثي0ت شلحدود

XY

B1505820.225568864.014

B2505829.134568865.658

B3505857.303568718.694

B4505858.315568697.774

B5505853.467568677.398

B6505846.222568663.207

B7505836.370568650.685

B8505785.231568599.921

B9505764.715568585.369

B10505739.653568576.094

B11505667.589568562.344

B12505673.666568532.459

B13505589.655568514.857

B14505587.689568523.485

B15505587.988568525.048

B16505592.315568535.220

B17505592.006568538.774

B18505591.082568441.315

B19505590.299568541.943

B20505590.156568542.849

B21505590.960568543.682

B22505585.741568550.728

B23505584.710568551.512

B24505583.373568552.254

B25505581.256568553.195

B26505575.716568557.608

B27505570.885568562.175

B28505550.513568599.843

B29505542.969568614.956

B30505534.093568617.702

B31505501.318568688.136

B32505501.080568703.130

B33505561.160568715.160

B34505550.400568770.400

B35505600.190568780.100

B36505592.872568807.780

B37505597.800568811.230

B38505672.564568810.897

B39505690.971568820.962

B40505707.169568825.033
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املادة الثانية

يودع نظير من التصميم املشار إليه في املادة األولى أعاله بجماعة)
املضيق وباملحافظة على األمالك العقارية والرهون بتطوان وبمصلحة)

املسح العقاري باملضيق.

املادة الثالثة

 ينسخ املرسوم رقم)2.95.278)الصادر في)6)محرم)1416 )5)يونيو)1995(
بتحديد ملك الدولة العام املينائي بميناء)قبيلة بإقليم تطوان.

املادة الرابعة

يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية)
إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)14)من رمضان)1442 )27)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 رسوم رقم)2.21.221)ص0در في)  ) ن ر ض0ن))    )7))أبريل) )2)) 
شإلقليمية شلطريق  بتثنية  تق�ضي  شلع0 ة  شملنفعة  أن   بإعالن 
) دخل) (5+ 22 ن.ك) و  (3+(22 ن.ك) بين  فيم0  (72(3 رقم)
 كن0س عبر شلبدش  شلغربي للطريق شلسي0ر()بجم0عة آيت وال )

بعم0لة  كن0س بوالية جهة ف0س)-) كن0س.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)
 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم   وعلى 
)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق اإلقليمية رقم)7023 
البدال) )مدخل مكناس عبر  (5+100 و ن.ك) (3+200 فيما بين ن.ك)
بوالية) مكناس  بعمالة  والل  آيت  بجماعة  السيار() للطريق  الغربي 
 جهة فاس)-)مكناس وذلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي

ذي املقياس)1/5.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.)

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)14)من رمضان)1442 )27)أبريل)2021(.
اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

في) ص0در  (1748.20 رقم) وشلري0ضة  وشلشب0ب  شلثق0فة  لوزير  قرشر 
3)) ن اوش )     )5 )يونيو)2)2)()بتفويض شملص0دقة على)

شلصفق0ت.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

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

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من شعبان) (30 الصادر في) (2.20.328  وعلى املرسوم رقم)
والشباب) الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2020 أبريل) (24(

والرياضة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)املديرة العامة للوكالة الوطنية)
للتجهيزات العامة،)املصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير)
الخدمات أو  التوريدات  أو  باألشغال  املتعلقة  اإلنذار  قرارات   على 
االعتمادات) إطار  في  الثقافة  قطاع  لفائدة  الدولة  لحساب  املبرمة 
برسم) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  املفوضة 
 امليزانية العامة لقطاع الثقافة وكذا الحساب الخصو�ضي للخزينة

رقم)3.2.0.0.1.29.001)املسمى)»الصندوق الوطني للعمل الثقافي«.

املادة الثانية

 إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�ضى أو عاقها عائق ناب عنها السيد
املصطفى لخمولي،)رئيس اإلعداد املؤقت للمستشفى الجامعي الجديد)

ابن سينا بالرباط.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شوال)1441 )15)يونيو)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.
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قـــرشر لوزير شلتربية شلوطنية وشلتكوين شملنهي وشلتعليم شلع0لي وشلبحث)
شلن0طق شلرسمي ب0سم شلحكو ة رقم)880.21)ص0در) شلعلمي،)

في)3 ) ن رجب))    )5))فبرشير) )2)()بتفويض شإل ض0ء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) ((30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 
بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)75)املكرر منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.99.1216)الصادر في)6)صفر)1421 )10)ماي)2000(

بشأن) (12.81 رقم) القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  بتحديد 

االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية)

املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة الرابعة منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى السيد عبد الجليل بنزوينة،)مهندس الدولة من الدرجة)

املمتازة،)املكلف بتدبير مجال الدعم االجتماعي وكذا برنامج)»تيسير«)

أو التأشير نيابة عن وزير التربية) اإلمضاء) بقطاع التربية الوطنية،)

الناطق) العلمي،) والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية 

الرسمي باسم الحكومة على الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية):

برنامج  وكذا  االجتماعي  الدعم  مجال  بتدبير  املتعلقة  الوثائق   -

والقرارات  املراسيم  عدا  ما  الوطنية  التربية  بقطاع  »تيسير« 

التنظيمية ؛

- األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين له للقيام بمأموريات 

داخل املغرب ؛

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف التابع له الذي تعمد 

االنقطاع عن العمل بدون مبرر قانوني ؛

التابع  للموظف  بالنسبة  الراتب  - تحريك مسطرة االقتطاع من 

له الذي تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة وذلك بعد توجيه 

استفسار كتابي حول أسباب تغيبه ؛

- إيقاف راتب املوظف التابع له املؤاخذ  بترك الوظيفة والذي لم 

برسالة  توصل  أيام سواء   7 أجل  انصرام  بعد  عمله  يستأنف 

اإلنذار أم تعذر تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من رجب)1442 )25)فبراير)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

    ( اعب0ن) 6 ) ن  في) ص0در  (879.21 رقم) شلصحة  لوزير  قـــرشر 

في) شلص0در  (3685.19 رقم) شلقرشر  بتغيير  )32) 0رس) )2)()

بتفويض شإل ض0ء) ()(2 9 أكتوبر) ( 2(   ) ن صفر)     

وشملص0دقة على شلصفق0ت.

وزير الصحة،

 بعد االطالع على القرار رقم)3685.19)الصادر في)11)من صفر)1441

الصفقات على  واملصادقة  اإلمضاء) بتفويض  ()2019 أكتوبر) (10( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

رقم)3685.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():



69 3الجريدة الرسمية عدد)6988 -)8)شوال)1442 )20)ماي)2021(  

»شلجدو  شمللحق

شلنوشبشملفوض إليهمشالختص0ص شلترشبي

 جهة فاس -

مكناس

................................................................................جهة فاس - مكناس

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

................................................................................إقليم موالي يعقوب

إقليم صفرو

حماموش،  النعيم  عبد  السيد 

بإقليم  الصحة  وزارة  مندوب 

صفرو بالنيابة.

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

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

رقم)894.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 الصادر في) (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للفالحة) اإلقليمي  املدير  السرغيني،) صالح  السيد  إلى  يفوض 
نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية) اإلمضاء) بفجيج،)
التابعين) للموظفين  الصادرة  األوامر  والغابات على  واملياه  القروية 

للمديرية اإلقليمية للفالحة بفجيج للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد صالح السرغيني أو عاقه عائق ناب عنه السيد)
الورغي الحسين،)التقني من الدرجة األولى.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)
رقم)895.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء)وشملص0دقة على شلصفق0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

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

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيد سعيد درفوفي،)املدير اإلقليمي للفالحة بجرادة،
اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)
القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة)
والقرارات) املراسيم  عدا  ما  بجرادة  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية 

التنظيمية.
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املادة الثانية

يفوض إلى السيد سعيد درفوفي املصادقة على الصفقات وفسخها)
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 
5.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000 
درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)
رقم)896.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()
 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد سعيد درفوفي،)املدير اإلقليمي للفالحة بجرادة،)
نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية) اإلمضاء)
واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية)

اإلقليمية للفالحة بجرادة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

السيد) أو عاقه عائق ناب عنه  إذا تغيب السيد سعيد درفوفي 

زهيري فؤاد،)مهندس الدولة من الدرجة األولى.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

رقم)897.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء)وشملص0دقة على شلصفق0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفالحي) التقني  املعهد  مدير  الحارثي،) أناس  السيد  إلى  يفوض 

بالشاوية بإقليم سطات،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة)

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق)

املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املعهد ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد أناس الحارثي املصادقة على الصفقات وفسخها)

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):
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- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 
700.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 300.000 
درهم ؛

-)الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق)250.000)درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)
رقم)898.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()
 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفالحي) التقني  املعهد  مدير  الحارثي،) أناس  السيد  إلى  يفوض 
نيابة عن وزير الفالحة والصيد) اإلمضاء) بالشاوية بإقليم سطات،)
الصادرة) األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

للموظفين التابعين لنفس املعهد للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

رقم)899.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد ايت أحمد الحسن،)مدير مركز التأهيل الفالحي)

الفالحة) وزير  عن  نيابة  اإلمضاء) قاسم،) بإقليم سيدي  بالنويرات 

األوامر) على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 

الصادرة للموظفين التابعين لنفس املركز للقيام بمأموريات داخل)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)
رقم)900.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء)وشملص0دقة على شلصفق0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد ايت أحمد الحسن،)مدير مركز التأهيل الفالحي)

أو التأشير نيابة عن وزير) اإلمضاء) بالنويرات بإقليم سيدي قاسم،)

على) والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 

جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املركز ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات) على  املصادقة  الحسن  أحمد  ايت  السيد  إلى  يفوض 

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

400.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 250.000 

درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 250.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)
رقم)901.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء)وشملص0دقة على شلصفق0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفالحي) التأهيل  مركز  مدير  زكرياء،) فتحي  السيد  إلى  يفوض 

بأوالد بوكرين بإقليم قلعة السراغنة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على)

جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املركز ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد فتحي زكرياء)املصادقة على الصفقات وفسخها)

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

400.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 250.000 

درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 250.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

رقم)902.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد فتحي زكرياء،)مدير مركز التأهيل الفالحي بأوالد)

الفالحة) وزير  عن  نيابة  اإلمضاء) السراغنة،) قلعة  بإقليم  بوكرين 

األوامر) على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 

الصادرة للموظفين التابعين لنفس املركز للقيام بمأموريات داخل)

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)
رقم)903.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء)وشملص0دقة على شلصفق0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة جهان أكوجيل،)مديرة مركز التأهيل الفالحي)

ببودربالة بإقليم الحاجب،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة)

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق)

املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املركز ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات) على  املصادقة  أكوجيل  جهان  السيدة  إلى  يفوض 

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

400.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 250.000 

درهم ؛

-)الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق)250.000)درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)
رقم)904.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء)وشملص0دقة على شلصفق0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مديرة مركز التأهيل الفالحي) يفوض إلى السيدة جميلة حماني،)

بالقصر الكبير بإقليم العرائش بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن)

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على)

جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املركز ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة جميلة حماني املصادقة على الصفقات وفسخها)

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

400.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 250.000 

درهم ؛

-)الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق)250.000)درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

رقم)905.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مديرة مركز التأهيل الفالحي) يفوض إلى السيدة جميلة حماني،)

وزير) عن  نيابة  اإلمضاء) بالنيابة،) العرائش  بإقليم  الكبير  بالقصر 

على) والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 

األوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس املركز للقيام بمأموريات)

داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)
رقم)906.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة بشرى بوضوضان،)مديرة املعهد التقني الفالحي)

بخميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور بالنيابة،)اإلمضاء)نيابة عن وزير)

على) والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 

األوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس املعهد للقيام بمأموريات)

داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)
رقم)907.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)) 

بتفويض شإل ض0ء)وشملص0دقة على شلصفق0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)
وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة بشرى بوضوضان،)مديرة املعهد التقني الفالحي)
بخميس الزمامرة بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة)
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق)
املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املعهد ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيدة بشرى بوضوضان املصادقة على الصفقات)
وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 
700.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 300.000 
درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 250.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزيرة إعدشد شلترشب شلوطني وشلتعمير وشإلسك0ن وسي0سة شملدينة)
أبريل) )2))  (((     ( 9 ) ن اعب0ن) ص0در في) (961.21 رقم)
5 ) ن ربيع شألو )      بتغيير شلقرشر رقم)3526.19)شلص0در في)
)3 )نوفمبر)9 2)()بتفويض شإل ض0ء)وشملص0دقة على شلصفق0ت.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

من ربيع (15 الصادر في) (3526.19  بعد االطالع على القرار رقم)
واملصادقة على) بتفويض اإلمضاء) ()2019 نوفمبر) (13(  1441 األول)

الصفقات)؛
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1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت مايلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)

رقم)3526.19)بتاريخ)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019():

»املادة األولى.)-)يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول)

»املبين بعده)............................................................................................

املفتشيات) »..........................................................................بمصالح 

»الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني):

........................................................................«

.........................................................................«

شالختص0ص شلترشبيشملفوض إليهم

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

محمد النجار، املفتش الجهوي للتعمير والهندسة 

 - مراكش  لجهة  الوطني  التراب  وإعداد   املعمارية 

آسفي.

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

الجهوي  املفتش  لقاسم،  أبو  املصطفى  موالي 

للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني 

لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالنيابة.

املعمارية والهندسة  للتعمير  الجهوية   املفتشية 

- تطوان   - طنجة  لجهة  الوطني  التراب   وإعداد 

الحسيمة.

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

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

للتعمير  الجهوي  املفتش  اللـه مطير،  موالي عبد 

لجهة  الوطني  التراب  وإعداد  املعمارية  والهندسة 

درعة-تافياللت.

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

والهندسة  للتعمير  الجهوي  املفتش  كويزة،  خالد 

  - الداخلة  لجهة  الوطني  التراب  وإعداد  املعمارية 

وادي الذهب.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة الداخلة - وادي الذهب.

حياة صبري، املفتشة الجهوية للتعمير والهندسة 

- سوس  لجهة  الوطني  التراب  وإعداد   املعمارية 

ماسة.

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

للتعمير  الجهوي  املفتش  بنشيوي،  مصطفى 

لجهة  الوطني  التراب  وإعداد  املعمارية  والهندسة 

بني مالل - خنيفرة بالنيابة.

املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  املفتشية 

وإعداد التراب الوطني لجهة بني مالل - خنيفرة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من شعبان)1442 )2)أبريل)2021(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قرشر لوزير شلدشخلية رقم 876.21 ص0در في  )  ن اعب0ن )    

)7 أبريل  )2)( بتفويض شإل ض0ء

وزير الداخلية،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

 1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم)

بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) ()1967 )21)أبريل)

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.191 رقم) املرسوم  وعلى 

وقع) كما  الداخلية  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 )18)أبريل)

تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للجماعات) العام  املدير  الوالي  سفير،) خاليد  السيد  إلى  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على األوامر) اإلمضاء) الترابية،)

بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

في إطار) »الجماعات الترابية«) املتعلقة باالعتمادات املسجلة ببرنامج)

ميزانية االستثمار لوزارة الداخلية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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قرشر  شترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه)
 وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية وإصالح شإلدشرة رقم)48.21
ص0در في)9)) ن جم0دى شألولى))    )3 )ين0ير) )2)()ب0لترخيص)
وشستغال  بإنش0ء) («NAJEM COQUILLAGE SNC»  لشركة)
 «Najem Coquillage»  زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى)

وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0.

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 املوقعــــة بتاريــــخ فاتح صفر) (2019/DOE/075 البحريــــة رقـــم)
»NAJEM COQUILLAGE SNC« شركة) بين  ()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

املسجلة) (»NAJEM COQUILLAGE SNC« لشركة) يرخص 
وفق) تقوم  أن  (،14305 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري  السجل  في 
واستغالل مزرعة لتربية األحياء) الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء)
 1441 صفر) فاتح  بتاريخ  املوقعة  (2019/DOE/075 رقم) البحرية 
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير  ()2019 سبتمبر) (30(

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

تربية) ألجل  (»Najem( Coquillage« تسمى) البحرية  األحياء) لتربية 

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،) (»NAJEM COQUILLAGE 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/075(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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  لحق ب0لقرشر شملشترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية

 وإصالح شإلدشرة رقم)48.21)شلص0در في)9)) ن جم0دى شألولى))    )3 )ين0ير) )2)()ب0لترخيص لشركة
 «NAJEM COQUILLAGE SNC »)بإنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى

«Najem Coquillage«)وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0

«Najem Coquillage»(ستخرج  ن شتف0قية إنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى  
 رقم)DOE/275/9 2))شملوقعة بت0ريخ ف0تح صفر)     )32)سبتمبر)9 2)()بين اركة

«NAJEM COQUILLAGE SNC»)ووزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت

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

شركة »NAJEM COQUILLAGE SNC« الكائن مقرها بحي أم التون�ضي، رقم 17، الداخلة.شسم شملستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد. دة شالتف0قية.

 ك0ن إنش0ء  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شملس0حة.

شلحدود شلخ0رجية ملك0ن شملزرعة.

 نطقة حم0ية.

شإلا0رشت في شلبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط شلطو خط شلعرضشلحدود

 B 43.8107'49°15 غربا"47.8968'44°23 شماال"

 B(38.0366'49°15 غربا"44.1524'44°23 شماال"

 B340.0703'49°15 غربا"41.4949'44°23 شماال"

 B 45.8447'49°15 غربا"45.2393'44°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.

نش0ط  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شلتقنية شملستعملة.

وس0ئل شالستغال .

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

شملرشقبة وشلتتبع شلتقني وشلعلمي.

شملرشقبة شلبيئية.

تدبير شلنف0ي0ت.

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.

 بلغ ق0ر : عشرون )20( درهما في السنة. بلغ شألت0وة شملستحقة.

 بلغ  تغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرشر  شترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه)
 وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية وإصالح شإلدشرة رقم)49.21
ين0ير) )2))  ( 3(     ( شألولى) جم0دى  9)) ن  في) ص0در 
 ب0لترخيص لشركة)«JAD HUITRES SNC»)بإنش0ء)وشستغال 
وبنشر) («Jad Huîtres» شلبحرية تسمى)  زرعة لتربية شألحي0ء)

 ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0.

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 
البحريــــة رقـــم)DOE/026/2019)املوقعــــة بتاريــــخ)24)من محرم)1441 
)24)سبتمبر)2019()بين شركة)»JAD HUITRES SNC«)ووزير الفالحة)
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها)

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل) في  املسجلة  (»JAD HUITRES SNC« لشركة) يرخص 
الشروط) وفق  تقوم  أن  (،13865 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري 
البحرية) واستغالل مزرعة لتربية األحياء) املحددة في اتفاقية إنشاء)
 1441 محرم) من  (24 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/026 رقم)
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير  ()2019 سبتمبر) (24(

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

ألجل تربية الصنفين) (»Jad( Huîtres« البحرية تسمى) لتربية األحياء)

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،) (»JAD HUITRES 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/026(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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  لحق ب0لقرشر شملشترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية

 وإصالح شإلدشرة رقم)49.21)شلص0در في)9)) ن جم0دى شألولى))    )3 )ين0ير) )2)()ب0لترخيص لشركة
 «JAD HUITRES SNC »)بإنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى

«Jad Huîtres«)وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0

«Jad Huîtres»(ستخرج  ن شتف0قية إنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى  
 رقم)DOE/2(6/9 2))شملوقعة بت0ريخ) )) ن  حرم)     ) ))سبتمبر)9 2)()بين اركة

«JAD HUITRES SNC»)ووزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت

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

شركة »JAD HUITRES SNC« الكائن مقرها بحي املسيرة 1، شارع ابراهيم ولد ميشان، رقم 03، الداخلة.شسم شملستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد. دة شالتف0قية.

 ك0ن إنش0ء  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شملس0حة.

شلحدود شلخ0رجية ملك0ن شملزرعة.

 نطقة حم0ية.

شإلا0رشت في شلبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط شلطو خط شلعرضشلحدود

 B 14.1076'50°15 غربا"7.8965'44°23 شماال"

 B(8.3335'50°15 غربا"4.1525'44°23 شماال"

 B310.3672'50°15 غربا"1.4946'44°23 شماال"

 B 16.1412'50°15 غربا"5.2386'44°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.

نش0ط  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شلتقنية شملستعملة.

وس0ئل شالستغال .

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

شملرشقبة وشلتتبع شلتقني وشلعلمي.

شملرشقبة شلبيئية.

تدبير شلنف0ي0ت.

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.

 بلغ ق0ر : عشرون )20( درهما في السنة. بلغ شألت0وة شملستحقة.

 بلغ  تغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرشر  شترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه)
 وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية وإصالح شإلدشرة رقم)50.21
ين0ير) )2))  ( 3(     ( شألولى) جم0دى  9)) ن  في) ص0در 
 ب0لترخيص لشركة)«CULT DAKHLA SNC»)بإنش0ء)وشستغال 
 زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى)«Cult Dakhla»)وبنشر)

 ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0.

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 صفر) (3 بتاريــــخ) املوقعــــة  (2019/DOE/030 رقـــم) البحريــــة 
)2)أكتوبر)2019()بين شركة)»CULT DAKHLA SNC«)ووزير الفالحة)
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها)

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل) في  املسجلة  (»CULT DAKHLA SNC« لشركة) يرخص 
الشروط) وفق  تقوم  أن  (،14027 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري 
األحياء) لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء) اتفاقية  في  املحددة 
 1441 صفر) (3 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/030 رقم) البحرية 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين  ()2019 أكتوبر) (2(

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

»Cult(Dakhla«)ألجل تربية الصنفين) البحرية تسمى) لتربية األحياء)

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،) حسب الترتيب الزمني،) جــــردا،) (»CULT DAKHLA 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/030(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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  لحق ب0لقرشر شملشترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية

 وإصالح شإلدشرة رقم)50.21)شلص0در في)9)) ن جم0دى شألولى))    )3 )ين0ير) )2)()ب0لترخيص لشركة
 «CULT DAKHLA SNC »)بإنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى

«Cult Dakhla«)وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0

«Cult Dakhla»(ستخرج  ن شتف0قية إنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى  
 رقم)DOE/232/9 2))شملوقعة بت0ريخ)3)صفر)     )))أكتوبر)9 2)()بين اركة

«CULT DAKHLA SNC»)ووزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت

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

شركة »CULT DAKHLA SNC« الكائن مقرها بمنازل اللجنة، رقم 22، الداخلة.شسم شملستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد. دة شالتف0قية.

 ك0ن إنش0ء  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شملس0حة.

شلحدود شلخ0رجية ملك0ن شملزرعة.

 نطقة حم0ية.

شإلا0رشت في شلبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط شلطو خط شلعرضشلحدود

 B 57.8328'50°15 غربا"58.3067'39°23 شماال"

 B(51.7661'50°15 غربا"54.9821'39°23 شماال"

 B353.5708'50°15 غربا"52.1881'39°23 شماال"

 B 59.6375'50°15 غربا"55.5127'39°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.

نش0ط  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شلتقنية شملستعملة.

وس0ئل شالستغال .

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

شملرشقبة وشلتتبع شلتقني وشلعلمي.

شملرشقبة شلبيئية.

تدبير شلنف0ي0ت.

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.

 بلغ ق0ر : عشرون )20( درهما في السنة. بلغ شألت0وة شملستحقة.

 بلغ  تغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرشر  شترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه)
 وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية وإصالح شإلدشرة رقم)51.21
ص0در في)9)) ن جم0دى شألولى))    )3 )ين0ير) )2)()ب0لترخيص)
وشستغال  بإنش0ء) («DAKHLA FORTUNE SNC»  لشركة)
 «Dakhla Fortune» تسمى) شلبحرية  شألحي0ء) لتربية   زرعة 

وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0.

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 
البحريــــة رقـــم)DOE/018/2019)املوقعــــة بتاريــــخ)26)من محرم)1441 
)26)سبتمبر)2019()بين شركة)»DAKHLA FORTUNE SNC«)ووزير)
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق)

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسجلة) (»DAKHLA FORTUNE SNC« لشركة) يرخص 
وفق) تقوم  أن  (،14037 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري  السجل  في 
واستغالل مزرعة لتربية األحياء) الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء)
 1441 26)من محرم) املوقعة بتاريخ) (2019/DOE/018 البحرية رقم)
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير  ()2019 سبتمبر) (26(

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

تربية) ألجل  (»Dakhla( Fortune« تسمى) البحرية  األحياء) لتربية 

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،) (»DAKHLA FORTUNE 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/018(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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  لحق ب0لقرشر شملشترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية

 وإصالح شإلدشرة رقم)51.21)شلص0در في)9)) ن جم0دى شألولى))    )3 )ين0ير) )2)()ب0لترخيص لشركة
 «DAKHLA FORTUNE SNC»)بإنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى

«Dakhla Fortune«)وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0

«Dakhla Fortune»(ستخرج  ن شتف0قية إنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى  
 رقم)DOE/2 8/9 2))شملوقعة بت0ريخ)6)) ن  حرم)     )6))سبتمبر)9 2)()بين اركة

«DAKHLA FORTUNE SNC»)ووزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت

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

شركة »DAKHLA FORTUNE SNC« الكائن مقرها بحي كسيكسات، رقم 144، الداخلة.شسم شملستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد. دة شالتف0قية.

 ك0ن إنش0ء  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شملس0حة.

شلحدود شلخ0رجية ملك0ن شملزرعة.

 نطقة حم0ية.

شإلا0رشت في شلبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط شلطو خط شلعرضشلحدود

 B 45.8666'49°15 غربا"1.1118'43°23 شماال"

 B(40.0739'49°15 غربا"57.3930'42°23 شماال"

 B342.0935'49°15 غربا"54.7265'42°23 شماال"

 B 47.8859'49°15 غربا"58.4453'42°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.

نش0ط  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شلتقنية شملستعملة.

وس0ئل شالستغال .

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

شملرشقبة وشلتتبع شلتقني وشلعلمي.

شملرشقبة شلبيئية.

تدبير شلنف0ي0ت.

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.

 بلغ ق0ر : عشرون )20( درهما في السنة. بلغ شألت0وة شملستحقة.

 بلغ  تغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرشر  شترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه)
 وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية وإصالح شإلدشرة رقم)52.21
ص0در في)9)) ن جم0دى شألولى))    )3 )ين0ير) )2)()ب0لترخيص)
وشستغال  بإنش0ء) («UNION HUÎTRES SNC»  لشركة)
 «Union Huîtres» تسمى) شلبحرية  شألحي0ء) لتربية   زرعة 

وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0.

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 
البحريــــة رقـــم)DOE/022/2019)املوقعــــة بتاريــــخ)24)من محرم)1441 
ووزير) (»UNION HUÎTRES SNC« بين شركة) ()2019 سبتمبر) (24(
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق)

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسجلة في السجل) (»UNION HUÎTRES SNC« يرخص لشركة)
الشروط) وفق  تقوم  أن  (،13851 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري 
البحرية) واستغالل مزرعة لتربية األحياء) املحددة في اتفاقية إنشاء)
 1441 محرم) من  (24 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/022 رقم)
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير  ()2019 سبتمبر) (24(

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

لتربية األحياء)البحرية تسمى)»Union(Huîtres«)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( 

»UNION HUÎTRES SNC«)جــــردا،)حسب الترتيب الزمني،)وتقسيما،)

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/022(يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)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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  لحق ب0لقرشر شملشترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية

 وإصالح شإلدشرة رقم)52.21)شلص0در في)9)) ن جم0دى شألولى))    )3 )ين0ير) )2)()ب0لترخيص لشركة
 «UNION HUÎTRES SNC»)بإنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى

«Union Huîtres«)وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0

«Union Huîtres»(ستخرج  ن شتف0قية إنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى  
 رقم)))DOE/2/9 2))شملوقعة بت0ريخ) )) ن  حرم)     ) ))سبتمبر)9 2)()بين اركة

«UNION HUÎTRES SNC»)ووزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت

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

شركة »UNION HUÎTRES SNC« الكائن مقرها بحي املسيرة 1، زنقة بوناصر، الداخلة.شسم شملستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد. دة شالتف0قية.

 ك0ن إنش0ء  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شملس0حة.

شلحدود شلخ0رجية ملك0ن شملزرعة.

 نطقة حم0ية.

شإلا0رشت في شلبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط شلطو خط شلعرضشلحدود

 B 19.2140'49°15 غربا"32.0287'44°23 شماال"

 B(13.4209'49°15 غربا"28.3096'44°23 شماال"

 B315.4409'49°15 غربا"25.6430'44°23 شماال"

 B 21.2344'49°15 غربا"29.3622'44°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.

نش0ط  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شلتقنية شملستعملة.

وس0ئل شالستغال .

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

شملرشقبة وشلتتبع شلتقني وشلعلمي.

شملرشقبة شلبيئية.

تدبير شلنف0ي0ت.

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.

 بلغ ق0ر : عشرون )20( درهما في السنة. بلغ شألت0وة شملستحقة.

 بلغ  تغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرشر  شترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه)
 وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية وإصالح شإلدشرة رقم)53.21
ين0ير) )2))  ( 3(     ( شألولى) جم0دى  9)) ن  في) ص0در 
بإنش0ء) («ELEVAGE DAKDO SNC» لشركة) ب0لترخيص 
 «Elevage تسمى) شلبحرية  شألحي0ء) لتربية  وشستغال   زرعة 

«Dakdo)وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0.

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 
البحريــــة رقـــم)DOE/021/2019)املوقعــــة بتاريــــخ)24)من محرم)1441 
ووزير) (»ELEVAGE DAKDO SNC« بين شركة) ()2019 سبتمبر) (24(
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق)

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

 يرخص لشركة)»ELEVAGE DAKDO SNC«)املسجلة في السجل
الشروط) وفق  تقوم  أن  (،14049 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري 
البحرية) واستغالل مزرعة لتربية األحياء) املحددة في اتفاقية إنشاء)
 1441 محرم) من  (24 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/021 رقم)
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير  ()2019 سبتمبر) (24(

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

لتربية األحياء)البحرية تسمى)»Elevage(Dakdo«)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( 

»ELEVAGE DAKDO SNC«)جــــردا،)حسب الترتيب الزمني،)وتقسيما،)

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/021(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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  لحق ب0لقرشر شملشترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية

 وإصالح شإلدشرة رقم)53.21)شلص0در في)9)) ن جم0دى شألولى))    )3 )ين0ير) )2)()ب0لترخيص لشركة
 «ELEVAGE DAKDO SNC»)بإنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى

«Elevage Dakdo«)وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0

«Elevage Dakdo»(ستخرج  ن شتف0قية إنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى  
 رقم) )DOE/2/9 2))شملوقعة بت0ريخ) )) ن  حرم)     ) ))سبتمبر)9 2)()بين اركة

«ELEVAGE DAKDO SNC»)ووزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت

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

شركة »ELEVAGE DAKDO SNC« الكائن مقرها بشارع محمد الخامس، رقم 37، الداخلة.شسم شملستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد. دة شالتف0قية.

 ك0ن إنش0ء  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شملس0حة.

شلحدود شلخ0رجية ملك0ن شملزرعة.

 نطقة حم0ية.

شإلا0رشت في شلبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط شلطو خط شلعرضشلحدود

 B 33.7109'49°15 غربا"1.2298'45°23 شماال"

 B(27.9365'49°15 غربا"57.4854'44°23 شماال"

 B329.9705'49°15 غربا"54.8279'44°23 شماال"

 B 35.7449'49°15 غربا"58.5722'44°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.

نش0ط  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شلتقنية شملستعملة.

وس0ئل شالستغال .

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

شملرشقبة وشلتتبع شلتقني وشلعلمي.

شملرشقبة شلبيئية.

تدبير شلنف0ي0ت.

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.

 بلغ ق0ر : عشرون )20( درهما في السنة. بلغ شألت0وة شملستحقة.

 بلغ  تغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرشر  شترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه)
 وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية وإصالح شإلدشرة رقم)54.21
ين0ير) )2)) ( 3(     ( شألولى) جم0دى  9)) ن  في)  ص0در 
 »LASSYAD AQUICULTURE SNC« لشركة) ب0لترخيص 
تسمى) شلبحرية  شألحي0ء) لتربية  وشستغال   زرعة  بإنش0ء)
شالتف0قية) وبنشر  ستخرج  ن  (»Lassyad Aquiculture«

شملتعلقة به0.

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 
البحريــــة رقـــم)DOE/032/2019)املوقعــــة بتاريــــخ)23)من محرم)1441 
(»LASSYAD(AQUICULTURE(SNC«(بين شركة ()2019 )23)سبتمبر)
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات)

واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسجلة) (»LASSYAD( AQUICULTURE( SNC« لشركة) يرخص 
وفق) تقوم  أن  (،13901 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري  السجل  في 
واستغالل مزرعة لتربية األحياء) الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء)
 1441 23)من محرم) املوقعة بتاريخ) (2019/DOE/032 البحرية رقم)
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير  ()2019 سبتمبر) (23(

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

ألجل تربية) (»Lassyad(Aquiculture« البحرية تسمى) لتربية األحياء)

الصنفين البحريين اآلتيين):

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

و»Perna perna« ؛

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

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

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

ابتداء)من تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن)

وفق نفس الشروط والكيفيات) بطلب من املستفيد منها،) تجديدها،)

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( 

»LASSYAD(AQUICULTURE(SNC«)جــــردا،)حسب الترتيب الزمني،)

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/032(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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  لحق ب0لقرشر شملشترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية

 وإصالح شإلدشرة رقم)54.21)شلص0در في)9)) ن جم0دى شألولى))    )3 )ين0ير) )2)()ب0لترخيص لشركة
 «LASSYAD AQUICULTURE SNC »)بإنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى

«Lassyad Aquiculture«)وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0

«Lassyad Aquiculture»(ستخرج  ن شتف0قية إنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى  
 رقم))DOE/23/9 2))شملوقعة بت0ريخ)3)) ن  حرم)     )3))سبتمبر)9 2)()بين اركة

«LASSYAD AQUICULTURE SNC»)ووزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت

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

شركة »LASSYAD(AQUICULTURE(SNC« الكائن مقرها بالعمارات الحمراء، زنقة الشعرواطة رقم 264، الداخلة.شسم شملستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد. دة شالتف0قية.

 ك0ن إنش0ء  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شملس0حة.

شلحدود شلخ0رجية ملك0ن شملزرعة.

 نطقة حم0ية.

شإلا0رشت في شلبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط شلطو خط شلعرضشلحدود

 B 8.7491'51°15 غربا"41.5285'39°23 شماال"

 B(2.6824'51°15 غربا"38.2039'39°23 شماال"

 B34.4867'51°15 غربا"35.4100'39°23 شماال"

 B 10.5534'51°15 غربا"38.3742'39°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.

نش0ط  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شلتقنية شملستعملة.

وس0ئل شالستغال .

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

شملرشقبة وشلتتبع شلتقني وشلعلمي.

شملرشقبة شلبيئية.

تدبير شلنف0ي0ت.

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.

 بلغ ق0ر : عشرون )20( درهما في السنة. بلغ شألت0وة شملستحقة.

 بلغ  تغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرشر  شترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه)
 وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية وإصالح شإلدشرة رقم)55.21
ين0ير) )2))  ( 3(     ( شألولى) جم0دى  9)) ن  في) ص0در 
بإنش0ء) («VALENCIA MAR SNC» لشركة) ب0لترخيص 
 «Valencia شلبحرية تسمى) وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)

«Mar)وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0.

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 
البحريــــة رقـــم)DOE/023/2019)املوقعــــة بتاريــــخ)23)من محرم)1441 
ووزير) (»VALENCIA MAR SNC« شركة) بين  ()2019 سبتمبر) (23(
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق)

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل) في  املسجلة  (»VALENCIA MAR SNC« يرخص لشركة)
الشروط) وفق  تقوم  أن  (،13889 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري 
البحرية) واستغالل مزرعة لتربية األحياء) املحددة في اتفاقية إنشاء)
 1441 محرم) من  (23 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/023 رقم)
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير  ()2019 سبتمبر) (23(

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

لتربية األحياء)البحرية تسمى)»Valencia(Mar«)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( 

»VALENCIA MAR SNC«)جــــردا،)حسب الترتيب الزمني،)وتقسيما،)

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/023(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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  لحق ب0لقرشر شملشترك لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت ووزير شالقتص0د وشمل0لية

 وإصالح شإلدشرة رقم)55.21)شلص0در في)9)) ن جم0دى شألولى))    )3 )ين0ير) )2)()ب0لترخيص لشركة
 «VALENCIA MAR SNC »)بإنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى

«Valencia Mar«)وبنشر  ستخرج  ن شالتف0قية شملتعلقة به0

«Valencia Mar»(ستخرج  ن شتف0قية إنش0ء)وشستغال   زرعة لتربية شألحي0ء)شلبحرية تسمى  
 رقم)DOE/2(3/9 2))شملوقعة بت0ريخ)3)) ن  حرم)     )3))سبتمبر)9 2)()بين اركة

«VALENCIA MAR SNC»)ووزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت

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

شركة »VALENCIA MAR SNC« الكائن مقرها بحي لبويشات، رقم 1552/1، الداخلة.شسم شملستفيد.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد. دة شالتف0قية.

 ك0ن إنش0ء  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شملس0حة.

شلحدود شلخ0رجية ملك0ن شملزرعة.

 نطقة حم0ية.

شإلا0رشت في شلبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط شلطو خط شلعرضشلحدود

 B 41.5085'49°15 غربا"26.7598'44°23 شماال"

 B(35.7150'49°15 غربا"23.0410'44°23 شماال"

 B337.7350'49°15 غربا"20.3744'44°23 شماال"

 B 43.5284'49°15 غربا"24.0932'44°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.

نش0ط  زرعة تربية شألحي0ء شلبحرية.

شلتقنية شملستعملة.

وس0ئل شالستغال .

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

شملرشقبة وشلتتبع شلتقني وشلعلمي.

شملرشقبة شلبيئية.

تدبير شلنف0ي0ت.

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.

 بلغ ق0ر : عشرون )20( درهما في السنة. بلغ شألت0وة شملستحقة.

 بلغ  تغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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846.21)ص0در في) قرشر لوزير شالقتص0د وشمل0لية وإصالح شإلدشرة رقم)
2 )اعب0ن))    ) )) 0رس) )2)()بنسخ شلقرشرشت شملتعلقة)

ب0عتم0د بعض  ق0والت شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)
 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
)3)أكتوبر)2002(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)161)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 
بتاريخ)4)جمادى األولى)1435 )6)مارس)2014(،)ال سيما املادة)15)منه)؛

 2178.11 وبعد االطالع على قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم)
يرخص ملقاولة) ()2011 يوليو) (21(  1432 من شعبان) (19 الصادر في)
باالستمرار أسيستانس«) منديال  »إسعاف  التأمين) وإعادة   التأمين 

في مزاولة نشاطها بالتسمية الجديدة)»إسعاف أسيستانس«)؛

 وعلى قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم)14.14)الصادر في فاتح ربيع
يرخص ملقاولة التأمين وإعادة التأمين) ()2014 يناير) (3(  1435 األول)
بالتسمية) نشاطها  مزاولة  في  باالستمرار  للتأمين«) السعادة  »سينيا 

الجديدة)»سهام للتأمين«)؛

في) الصادر  (723.14 رقم) واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار  وعلى 
11)من جمادى األولى)1435 )13)مارس)2014()يرخص ملقاولة التأمين)
وإعادة التأمين)»إسعاف أسيستانس«)باالستمرار في مزاولة نشاطها)

بالتسمية الجديدة)»سهام لإلسعاف«)؛

 وعلى مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
رقم)P/EA/1.16)الصادر في)14)من ذي الحجة)1437 )21)سبتمبر)2016()
»امللكية الوطنية) املتعلق بالترخيص ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)
»امللكية) باالستمرار في مزاولة نشاطها بالتسمية الجديدة) للتأمين«)

املغربية للتأمين«)؛

 وعلى مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
رقم)P/EA/1.20)الصادر في)3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020()باملوافقة)
»سند«) على التحويل الكلي ملحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين)

بحقوقها والتزاماتها إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين)»أطلنطا«)؛

وعلى مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)
رقم))P/EA/2.20)الصادر في)3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020()بسحب)

االعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين)»سند«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
رقم))P/EA/3.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»أطلنطا سند«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/4.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»أكسا التأمين املغرب«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/5.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»كوفاس املغرب«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/6.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين)»تعاضدية التأمين الشعبي«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/7.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة إعادة التأمين)»مامداري«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/8.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»املغرب إنجاد الدولية«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/9.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»املغربية للحياة«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/10.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين)»تعاضدية تأمين أرباب النقل املتحدين«)؛

التأمينات واالحتياط االجتماعي  وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة 

رقم)P/EA/11.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة إعادة التأمين)»الشركة املركزية إلعادة التأمين«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/12.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»أولر هرميس أكمار«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/13.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»وفاء)إما أسستانس«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/14.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»سهام لإلسعاف«)؛
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 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/16.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

»التعاضدية الفالحية) بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)

املغربية للتأمين«)؛

وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)P/EA/17.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين)»التعاضدية املركزية املغربية للتأمين«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/18.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»امللكية املغربية للتأمين«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/19.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»سهام للتأمين«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/20.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»تأمين الوفاء«)؛

 وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/21.20)الصادر في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين)»أكسا اإلنجاد املغرب«،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنسخ القرارات التالية):

قرار لوزير املالية والخوصصة رقم 50.06 الصادر في 5 ذي الحجة 1426 (- 

)6 يناير 2006( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين وإعادة التأمين »امللكية 

الوطنية للتأمين« ؛

قرار لوزير املالية والخوصصة رقم 51.06 الصادر في 5 ذي الحجة 1426 (- 

)6 يناير 2006( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين وإعادة التأمين »التعاضدية 

املركزية املغربية للتأمين« ؛

قرار لوزير املالية والخوصصة رقم 52.06 الصادر في 5 ذي الحجة 1426 (- 

)6 يناير 2006( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين وإعادة التأمين »تأمين 

الوفاء« ؛

قرار لوزير املالية والخوصصة رقم 53.06 الصادر في 5 ذي الحجة 1426 (- 

)6 يناير 2006( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين وإعادة التأمين »أطلنطا« ؛

قرار لوزير املالية والخوصصة رقم 54.06 الصادر في 5 ذي الحجة 1426 (- 

)6 يناير 2006( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين وإعادة التأمين »أكسا 

التأمين املغرب« ؛

قرار لوزير املالية والخوصصة رقم 57.06 الصادر في 5 ذي الحجة 1426 (- 

التأمين  وإعادة  التأمين  مقاولة  باعتماد  يتعلق   )2006 يناير   6(

»سند« ؛

قرار لوزير املالية والخوصصة رقم 1213.06 الصادر في 22 من  (-

مقاولة  باعتماد  يتعلق   )2006 يونيو   19(  1427 األولى  جمادى 

إعادة التأمين  »الشركة املركزية إلعادة التأمين« ؛

قرار لوزير املالية والخوصصة رقم 1220.06 الصادر في 22 من  (-

مقاولة  باعتماد  يتعلق   )2006 يونيو   19(  1427 األولى  جمادى 

التأمين وإعادة التأمين »إسعاف منديال أسيستانس« ؛

22 من  في  الصادر   1395.11 لوزير االقتصاد واملالية رقم  قرار  (-

مقاولة  باعتماد  يتعلق   )2011 ماي   26(  1432 اآلخرة  جمادى 

التأمين وإعادة التأمين »وفاء إما أسستانس« ؛

قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 3501.11 الصادر في 10 محرم 1433 (- 

التأمين  وإعادة  التأمين  مقاولة  باعتماد  يتعلق  ديسمبر2011(   6(

»سينيا السعادة للتأمين« ؛

قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 792.12 الصادر في 28 من ربيع  (-

التأمين  مقاولة  باعتماد  يتعلق   )2012 فبراير   21(  1433 األول 

وإعادة التأمين »أولر هرميس أكمار« ؛

28 من في  الصادر   2374.12 لوزير االقتصاد واملالية رقم  قرار  (- 
التأمين  مقاولة  باعتماد  يتعلق   )2012 يونيو   19(  1433 رجب 

وإعادة التأمين »املغرب إنجاد الدولية«؛

من   24 في  الصادر   963.14 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار  (-

2014( يتعلق باعتماد مقاولة  1435 )26 مارس  جمادى األولى 

التأمين وإعادة التأمين »أكسا اإلنجاد املغرب«؛

من   24 في  الصادر   964.14 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار  (-

2014( يتعلق باعتماد مقاولة  1435 )26 مارس  جمادى األولى 

التأمين وإعادة التأمين »التعاضدية الفالحية املغربية للتأمين« ؛

من   24 في  الصادر   966.14 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار  (-

2014( يتعلق باعتماد مقاولة  1435 )26 مارس  جمادى األولى 

التأمين وإعادة التأمين »املغربية للحياة« ؛

18 من في  الصادر   4042.14 لوزير االقتصاد واملالية رقم  قرار  (- 

محرم 1436 )12 نوفمبر 2014( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين 

وإعادة التأمين »كوفاس املغرب« ؛
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23 من في  الصادر   4493.14 واملالية رقم  لوزير االقتصاد  قرار  (- 

إعادة  مقاولة  باعتماد  يتعلق   )2014 ديسمبر   16(  1436 صفر 

التأمين »مامداري« ؛

22 من في  الصادر   1600.15 واملالية رقم  لوزير االقتصاد  قرار  (- 

تأمين  باعتماد »تعاضدية  يتعلق   )2015 )11 ماي   1436 رجب 

أرباب النقل املتحدين« ؛

13 من  في  الصادر   2388.15 واملالية رقم  لوزير االقتصاد  قرار  (-

رمضان 1436 )30 يونيو 2015( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين 

وإعادة التأمين »سهام للتأمين« ؛

13 من  في  الصادر   2389.15 واملالية رقم  لوزير االقتصاد  قرار  (-

رمضان 1436 )30 يونيو 2015( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين 

وإعادة التأمين »سند« ؛

13 من  في  الصادر   2390.15 واملالية رقم  لوزير االقتصاد  قرار  (-

رمضان 1436 )30 يونيو 2015( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين 

وإعادة التأمين »تأمين الوفاء« ؛

13 من  في  الصادر   2391.15 واملالية رقم  لوزير االقتصاد  قرار  (-

رمضان 1436 )30 يونيو 2015( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين 

وإعادة التأمين »أطلنطا« ؛   

13 من  في  الصادر   2392.15 واملالية رقم  لوزير االقتصاد  قرار  (-

رمضان 1436 )30 يونيو 2015( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين 

وإعادة التأمين »امللكية الوطنية للتأمين« ؛

13 من  في  الصادر   2393.15 واملالية رقم  لوزير االقتصاد  قرار  (-

رمضان 1436 )30 يونيو 2015( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين 

وإعادة التأمين »أكسا التأمين املغرب« ؛  

13 من  في  الصادر   2394.15 واملالية رقم  لوزير االقتصاد  قرار  (-

رمضان 1436 )30 يونيو 2015( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين 

وإعادة التأمين  »التعاضدية املركزية املغربية للتأمين« ؛

من  27 في  الصادر   3772.15 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار  (- 

التأمين  باعتماد مقاولة  يتعلق   )2015 نوفمبر   10(  1437 محرم 

وإعادة التأمين »سهام للتأمين« وبتغيير قرار وزير االقتصاد واملالية 

 )2015 يونيو   30(  1436 رمضان  من   13 بتاريخ   2388.15 رقم 

املتعلق باعتماد نفس املقاولة ؛

27 من في  الصادر   3773.15 واملالية رقم  لوزير االقتصاد  قرار  (- 

محرم 1437 )10 نوفمبر 2015( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين 

وإعادة التأمين »التعاضدية املركزية املغربية للتأمين« ؛

قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 031.16 الصادر في 26 من ربيع  (-

األول 1437 )7 يناير 2016( يتعلق باعتماد مقاولة التأمين وإعادة 

التأمين »تعاضدية التأمين الشعبي«.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)شعبان)1442 )24)مارس)2021(

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 P/EA/3.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم

2)2)()بمنح شالعتم0د) )    ) )نوفمبر) 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

ملق0ولة شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين)»أطلنط0 سند«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 املواد) ال سيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)و)167)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة)

التأمين)»أطلنطا سند«)؛

وبعد االطالع على مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط)

االجتماعي رقم)P/EA/1.20)الصادر في)3)صفر)1442 )21)سبتمبر)2020()

باملوافقة على التحويل الكلي ملحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين)

»سند«)بحقوقها والتزاماتها إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين)»أطلنطا«)؛

()2( سنتين) خالل  املقاولة،) اكتتاب  عدم  معاينة  محضر  وعلى 

أي عقد يتعلق بصنفي عمليات التأمين املنصوص عليهما) متتاليتين،)

في البندين)5)و)6)من املادة)6)من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله)؛
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سبتمبر (10 بتاريخ) املجتمعة  التقنين  لجنة  رأي   وبعد استطالع 

و)22)أكتوبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 

االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد مقاولة التأمين وإعادة التأمين)»أطلنطا سند«)الكائن مقرها)

ملزاولة أصناف) أنفا،) شارع  (،181 رقم) البيضاء،) بالدار  االجتماعي 

 1 املنصوص عليها في البنود) عمليات التأمين وإعادة التأمين التالية،)

و)3)ومن)7)إلى)20)و)24)ومن)27)إلى)29)من املادة)6)من منشور رئيس)

هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار)

إليه أعاله):

كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف) (: الحياة والوفاة) (- (1

تنفيذها على مدة حياة اإلنسان)؛

3)-)الرسملة):)كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن)

وحيد أو أداءات دورية مباشرة أو غير) التزامات محددة مقابل أداء)

مباشرة)؛

7)-)عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية)؛

8)-)املرض واألمومة)؛

أو) الحوادث  عن  الناجمة  األخطار  ضد  التأمين  عمليات  (- (9

األمراض التي وقعت أثناء)الشغل أو بسببه)؛

10)-)عمليات تأمين هياكل العربات البرية)؛

الناجمة) املدنية  املسؤولية  أخطار  ضد  التأمين  عمليات  (- (11

عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل)

والدفاع والرجوع)؛

12)-)عمليات تأمين هياكل السفن)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (13

استعمال العربات النهرية والبحرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع)

والرجوع)؛

14)-)عمليات تأمين البضائع املنقولة)؛

15)-)عمليات تأمين هياكل الطائرات)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (16

استعمال الطائرات بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع)؛

:)كل تأمين) -)عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية) (17

 يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف)10)و)12

السالف الذكر،) (01/AS/19 املشار إليها في املنشور رقم) (15 و) (14 و)

عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن):)حريق أو انفجار أو وقائع طبيعية)

غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة)؛

18)-)عمليات التأمين ضد األخطار التقنية):)كل تأمين يغطي أخطار)

وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر اآلالت واألخطار املعلوماتية)

واملسؤولية املدنية العشرية)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية غير األخطار) (19

الواردة في املنشور (18 و) (16 و) (13 و) (11 و) (9  املشار إليها في البنود)

رقم)AS/19/01)السالف الذكر،)بما فيها الدفاع والرجوع)؛

20)-)عمليات الـتأمين ضد السرقة)؛

24)-)عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر املالية)؛

27)-)الحماية القانونية):)كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل)

مصاريف املساطر أو توفير خدمات في حالة خالفات أو نزاعات بين)

املؤمن له وأحد األغيار)؛

28)-)عمليات التأمين ضد أخطار تكسر الزجاج والخسائر الناجمة)

عن املياه)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي اعتمدت)

ألجلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.
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 P/EA/4.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم

2)2)()بمنح شالعتم0د) )    ) )نوفمبر) 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

ملق0ولة شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين)»أكس0 شلتأ ين شملغرب«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 املواد) ال سيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)و)167)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلبي منح االعتماد املقدمين من طرف مقاولة التأمين وإعادة)

التأمين)»أكسا التأمين املغرب«)بتاريخ)11)يونيو و)9)يوليو)2020)؛

 وبعد االطالع على محضر معاينة عدم اكتتاب املقاولة،)خالل سنتين))2(

متتاليتين،)أي عقد يتعلق بصنف عمليات التأمين املنصوص عليه في)

البند)5)من املادة)6)من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط)

االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

 وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد مقاولة التأمين وإعادة التأمين)»أكسا التأمين املغرب«)الكائن)

مقرها االجتماعي بالدار البيضاء،)رقم)120)-)122،)شارع الحسن الثاني،)

ملزاولة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين التالية،)املنصوص عليها)

في البنود)1)و)3)و)5)ومن)7)إلى)21)و)24)و)25)ومن)27)إلى)29)من املادة)

من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي (6 

رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف) (: الحياة والوفاة) (- (1

تنفيذها على مدة حياة اإلنسان)؛

3)-)الرسملة):)كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن)

وحيد أو أداءات دورية مباشرة أو غير) التزامات محددة مقابل أداء)

مباشرة)؛

تتضمن) عملية  كل  (: االستثمار) بصناديق  مرتبطة  تأمينات  (- (5

التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة اإلنسان أو تدعو إلى االدخار)

ومرتبطة بصندوق أو عدة صناديق استثمار)؛

7)-)عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية)؛

8)-)املرض واألمومة)؛

9)-)عمليات التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض)

التي وقعت أثناء)الشغل أو بسببه)؛

10)-)عمليات تأمين هياكل العربات البرية)؛

الناجمة) املدنية  املسؤولية  أخطار  ضد  التأمين  عمليات  (- (11

عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل)

والدفاع والرجوع)؛

12)عمليات تأمين هياكل السفن)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (13

استعمال العربات النهرية والبحرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع)

والرجوع)؛

14)-)عمليات تأمين البضائع املنقولة)؛

15)-)عمليات تأمين هياكل الطائرات)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (16

استعمال الطائرات بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع)؛

:)كل تأمين) -)عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية) (17

 يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف)10)و)12

السالف الذكر،) (01/AS/19 املشار إليها في املنشور رقم) (15 و) (14 و)

عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن):)حريق أو انفجار أو وقائع طبيعية)

غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة)؛

18)-)عمليات التأمين ضد األخطار التقنية):)كل تأمين يغطي أخطار)

وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر اآلالت واألخطار املعلوماتية)

واملسؤولية املدنية العشرية)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية غير األخطار) (19

الواردة في املنشور (18 و) (16 و) (13 و) (11 و) (9  املشار إليها في البنود)

رقم)AS/19/01)السالف الذكر،))بما فيها الدفاع والرجوع)؛
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20)-)عمليات الـتأمين ضد السرقة)؛

21)-)عمليات التأمين ضد الخسائر الناجمة عن البرد أو الصقيع)؛

24)-)عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر املالية)؛

25)-)عمليات التأمين ضد أخطار القرض)؛

27)-)الحماية القانونية):)كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل)

مصاريف املساطر أو توفير خدمات في حالة خالفات أو نزاعات بين)

املؤمن له وأحد األغيار)؛

28)-)عمليات التأمين ضد أخطار تكسر الزجاج والخسائر الناجمة)

عن املياه)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي اعتمدت)

ألجلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.

 P/EA/5.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم

2)2)()بمنح شالعتم0د) )    ) )نوفمبر) 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

ملق0ولة شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين)»كوف0س شملغرب«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 ال سيما املادتين) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019()كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة)

التأمين)»كوفاس املغرب«)بتاريخ)23)يوليو)2020)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن) »كوفاس املغرب«،) تعتمد مقاولة التأمين وإعادة التأمين)

ملزاولة) أنفا،) شارع  (،225 رقم) البيضاء،) بالدار  االجتماعي  مقرها 

املنصوص عليهما في) صنفي عمليات التأمين وإعادة التأمين التاليين،)

البندين)25)و)29)من املادة)6)من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

25)-)عمليات التأمين ضد أخطار القرض)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين املتعلقة بعمليات التأمين ضد أخطار)

القرض.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.

 P/EA/6.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم

ص0در في)8 ) ن ربيع شألو ))    ) )نوفمبر)2)2)()بمنح شالعتم0د)

ملق0ولة شلتأ ين)»تع0ضدية شلتأ ين شلشعبي«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 ال سيما املادتين) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛
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وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

التأمين) مقاولة  طرف  من  املقدم  االعتماد  منح  طلب  وعلى 

»تعاضدية التأمين الشعبي«)بتاريخ)9)يوليو)2020)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن مقرها) »تعاضدية التأمين الشعبي«) تعتمد مقاولة التأمين)

حمان) وزنقة  السادس  محمد  شارع  زاوية  بالرباط،) االجتماعي 

الفطواكي،)ملزاولة أصناف عمليات التأمين التالية،)املنصوص عليها في)

البنود)1)و)3)و)8)من املادة)6)من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف) (: الحياة والوفاة) (- (1

تنفيذها على مدة حياة اإلنسان)؛

3)-)الرسملة):)كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن)

وحيد أو أداءات دورية مباشرة أو غير) التزامات محددة مقابل أداء)

مباشرة)؛

8)-)املرض واألمومة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.

 P/EA/7.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم

ص0در في)8 ) ن ربيع شألو ))    ) )نوفمبر)2)2)()بمنح شالعتم0د)

ملق0ولة إع0دة شلتأ ين)» 0 دشر2«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 ال سيما املادتين) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة إعادة التأمين)

»مامداري«)بتاريخ)9)يوليو)2020)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 

االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد مقاولة إعادة التأمين)»مامداري«)الكائن مقرها االجتماعي)

صنف) ملزاولة  يوسف،) موالي  شارع  (،17 رقم) البيضاء،) بالدار 

 عمليات إعادة التأمين التالي،)املنصوص عليه في البند)29)من املادة)6

االجتماعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس  منشور   من 

رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

29)-)عمليات إعادة التأمين.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.
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 P/EA/8.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم
ص0در في)8 ) ن ربيع شألو ))    ) )نوفمبر)2)2)()بمنح شالعتم0د)

ملق0ولة شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين)»شملغرب إنج0د شلدولية«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)
 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
161 ال سيما املادتين) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 
15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)
رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)
املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)
1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة)
التأمين)»املغرب إنجاد الدولية«)بتاريخ)21)يوليو)2020)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)
خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولية«) إنجاد  »املغرب  التأمين) وإعادة  التأمين  مقاولة  تعتمد 
الكائن مقرها االجتماعي بالدار البيضاء،)25،)شارع الراشدي،)ملزاولة)
عليهما املنصوص  التاليين،) التأمين  وإعادة  التأمين  عمليات   صنفي 
مراقبة) هيئة  رئيس  منشور  من  (6 املادة) من  (29 و) (23 البندين) في 

التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

23)-)عمليات اإلسعاف):)كل عملية إسعاف ألشخاص في وضعية)
صعبة،)ال سيما خالل التنقل)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة لعمليات اإلسعاف.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.

 P/EA/9.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم

ص0در في)8 ) ن ربيع شألو ))    ) )نوفمبر)2)2)()بمنح شالعتم0د)

ملق0ولة شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين)»شملغربية للحي0ة«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 ال سيما املادتين) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة)

التأمين)»املغربية للحياة«)بتاريخ)20)يوليو)2020)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 

االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن) للحياة«) »املغربية  التأمين) وإعادة  التأمين  مقاولة  تعتمد 

شارع موالي يوسف،) (،37 رقم) مقرها االجتماعي بالدار البيضاء،)

املنصوص) التالية،) التأمين  التأمين وإعادة  ملزاولة أصناف عمليات 

عليها في البنود)1)و)3)و)5)و)7)و)8)و)29)من املادة)6)من منشور رئيس)

هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار)

إليه أعاله):

كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف) (: الحياة والوفاة) (- (1

تنفيذها على مدة حياة اإلنسان)؛

3)-)الرسملة):)كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن)

وحيد أو أداءات دورية مباشرة أو غير) التزامات محددة مقابل أداء)

مباشرة)؛
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تتضمن) عملية  كل  (: االستثمار) بصناديق  مرتبطة  تأمينات  (- (5

التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة اإلنسان أو تدعو إلى االدخار)

ومرتبطة بصندوق أو عدة صناديق استثمار)؛

7)-)عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية)؛

8)-)املرض واألمومة)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي اعتمدت)

ألجلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.

 P/EA/10.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم

بمنح شالعتم0د) ()(2(2 نوفمبر) ( (     ( 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

ملق0ولة شلتأ ين)»تع0ضدية تأ ين أرب0ب شلنقل شملتحدين«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 ال سيما املادتين) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين)»تعاضدية)

تأمين أرباب النقل املتحدين«)بتاريخ))14)يوليو)2020)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ))10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 

االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

»تعاضدية تأمين أرباب النقل املتحدين«) تعتمد مقاولة التأمين)

الكائن مقرها االجتماعي بالدار البيضاء،)رقم)215،)شارع الزرقطوني،)

ملزاولة أصناف عمليات التأمين التالية،)املنصوص عليها في البنود من)

6)من منشور رئيس هيئة) 28)من املادة) و) (20 و) (19 و) (17 و) (11 إلى) (7

AS/19/01)املشار إليه) مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم)

أعاله):

7)-)عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية)؛

8)-)املرض واألمومة)؛

 9)-)عمليات التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض

التي وقعت أثناء)الشغل أو بسببه)؛

10)-)عمليات تأمين هياكل العربات البرية)؛

الناجمة) املدنية  املسؤولية  أخطار  ضد  التأمين  عمليات  (- (11

عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل)

والدفاع والرجوع)؛

:)كل تأمين) -)عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية) (17

 يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف)10)و)12

السالف الذكر،) (01/AS/19 املشار إليها في املنشور رقم) (15 و) (14 و)

عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن):)حريق أو انفجار أو وقائع طبيعية)

غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية غير األخطار) (19

الواردة في املنشور (18 و) (16 و) (13 و) (11 و) (9  املشار إليها في البنود)

رقم)AS/19/01)السالف الذكر،)بما فيها الدفاع والرجوع)؛

20)-)عمليات التأمين ضد السرقة)؛

28)-)عمليات التأمين ضد أخطار تكسر الزجاج والخسائر الناجمة)

عن املياه.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.



عدد)6988 -)8)شوال)1442 )20)ماي)2021(الجريدة الرسمية   352(

 P/EA/11.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم

2)2)()بمنح شالعتم0د) )    ) )نوفمبر) 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

ملق0ولة إع0دة شلتأ ين)»شلشركة شملركزية إلع0دة شلتأ ين«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 ال سيما املادتين) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة إعادة التأمين)

»الشركة املركزية إلعادة التأمين«)بتاريخ)10)يوليو)2020)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

»الشركة املركزية إلعادة التأمين«) تعتمد مقاولة إعادة التأمين)

عمارة) الزالقة،) ساحة  البيضاء،) بالدار  االجتماعي  مقرها  الكائن 

األطلس،)ملزاولة صنف عمليات إعادة التأمين التالي،)املنصوص عليه)

في البند من)29)من املادة)6)من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

29)-)عمليات إعادة التأمين.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.

 P/EA/12.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم
2)2)()بمنح شالعتم0د) )    ) )نوفمبر) 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

ملق0ولة شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين)»أولر هر يس أكم0ر«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)
 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
161 ال سيما املادتين) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 
15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)
رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)
املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)
1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة)
التأمين)»أولر هرميس أكمار«)بتاريخ)6)أكتوبر)2020)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 
االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد مقاولة التأمين وإعادة التأمين)»أولر هرميس أكمار«)الكائن)
37،)شارع عبد اللطيف بنقدور،) مقرها االجتماعي بالدار البيضاء،)
في) عليها  املنصوص  التاليين،) التأمين  إعادة  عمليات  ملزاولة صنفي 
البندين)25)و)29)من املادة)6)من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

25)-)عمليات التأمين ضد أخطار القرض)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين ضد أخطار)
القرض.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.



3523الجريدة الرسمية عدد)6988 -)8)شوال)1442 )20)ماي)2021(  

 P/EA/13.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم
2)2)()بمنح شالعتم0د) )    ) )نوفمبر) 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

ملق0ولة شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين)»وف0ء)إ 0 أسست0نس«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)
 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
161 ال سيما املادتين) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 
15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)
رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)
املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)
1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة)
التأمين)»وفاء)إما أسستانس«)بتاريخ)20)يوليو)2020)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 
االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد مقاولة التأمين وإعادة التأمين)»وفاء)إما أسستانس«)الكائن)
تجزئة) (،2 القطعة) بزنس سنتر،) مقرها االجتماعي بالدار البيضاء،)
وإعادة) التأمين  عمليات  صنفي  ملزاولة  معروف،) سيدي  مندرونا،)
املادة) من  (29 و) (23 البندين) في  عليهما  املنصوص  التاليين،) التأمين 
من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي (6 

رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

23)-)عمليات اإلسعاف):)كل عملية إسعاف ألشخاص في وضعية)
صعبة،)ال سيما خالل التنقل)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة لعمليات اإلسعاف.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.

 P/EA/14.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم
بمنح شالعتم0د) ()(2(2 نوفمبر) ( (     ( 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

ملق0ولة شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين)»سه0م لإلسع0ف«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)
 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
161 ال سيما املادتين) كما وقع تغييره وتتميمه،) (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 
15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)
رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)
املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)
1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة)
التأمين)»سهام لإلسعاف«)بتاريخ)13)يوليو)2020)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 
االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن) »سهام لإلسعاف«) تعتمد مقاولة التأمين وإعادة التأمين)
(،131 قطعة رقم) تجزئة سيفيم،) مقرها االجتماعي بالدار البيضاء،)
طريق املطار،)الحي الصناعي سيدي معروف،)ملزاولة صنفي عمليات)
23 البندين) في  عليهما  املنصوص  التاليين،) التأمين  وإعادة   التأمين 
و)29)من املادة)6)من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط)

االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

23)-)عمليات اإلسعاف):)كل عملية إسعاف ألشخاص في وضعية)
صعبة،)ال سيما خالل التنقل)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة لعمليات اإلسعاف.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.



عدد)6988 -)8)شوال)1442 )20)ماي)2021(الجريدة الرسمية   352 

 P/EA/15.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم

2)2)()بمنح شالعتم0د) )    ) )نوفمبر) 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

ملق0ولة شلتأ ين)»ألي0نز شملغرب«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 املواد) ال سيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)و)167)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

خالل) املقاولة،) وبعد االطالع على محضر معاينة عدم اكتتاب 

سنتين))2()متتاليتين،)أي عقد يتعلق بصنف عمليات التأمين املنصوص)

عليه في البند)29)من املادة)6)من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 

االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن مقرها االجتماعي) »أليانز املغرب«) تعتمد مقاولة التأمين)

ملزاولة أصناف) شارع الزرقطوني،) (،168-166 رقم) بالدار البيضاء،)

عمليات التأمين التالية،)املنصوص عليها في البنود)1)و)3)و)5))ومن)7 

6)من منشور رئيس هيئة مراقبة) 28)من املادة) و) (27 و) (24 و) (20 ( إلى)

التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف) (: الحياة والوفاة) (- (1

تنفيذها على مدة حياة اإلنسان)؛

3)-)الرسملة):)كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن)

واحد أو أداءات دورية مباشرة أو غير) التزامات محددة مقابل أداء)

مباشرة)؛

تتضمن) عملية  كل  (: االستثمار) بصناديق  مرتبطة  تأمينات  (- (5

التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة اإلنسان أو تدعو إلى االدخار)

ومرتبطة بصندوق أو عدة صناديق استثمار)؛

7)-)عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية)؛

8)-)املرض واألمومة)؛

 9)-)عمليات التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض

التي وقعت أثناء)الشغل أو بسببه)؛

10)-)عمليات تأمين هياكل العربات البرية)؛

الناجمة) املدنية  املسؤولية  أخطار  ضد  التأمين  عمليات  (- (11

عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل)

والدفاع والرجوع)؛

12)-)عمليات تأمين هياكل السفن)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (13

استعمال العربات النهرية والبحرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع)

والرجوع)؛

14)-)عمليات تأمين البضائع املنقولة)؛

15)-)عمليات تأمين هياكل الطائرات)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (16

استعمال الطائرات بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع)؛

:)كل تأمين) -)عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية) (17

 يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف)10)و)12

و)14)و)15)املشار إليها في املنشور رقم)AS/19/01)السالف الذكر،عندما)

طبيعية وقائع  أو  انفجار  أو  حريق  (: عن) ناتجا  الضرر  هذا   يكون 

غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة)؛

18)-)عمليات التأمين ضد األخطار التقنية):)كل تأمين يغطي أخطار)

وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر اآلالت واألخطار املعلوماتية)

واملسؤولية املدنية العشرية)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية غير األخطار) (19

الواردة في املنشور (18 و) (16 و) (13 و) (11 و) (9  املشار إليها في البنود)

رقم)AS/19/01)السالف الذكر،)بما فيها الدفاع والرجوع)؛
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20)-)عمليات التأمين ضد السرقة)؛

24)-)عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر املالية)؛

27)-)الحماية القانونية):)كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل)

مصاريف املساطر أو توفير خدمات في حالة خالفات أو نزاعات بين)

املؤمن له وأحد األغيار)؛

28)-)عمليات التأمين ضد أخطار تكسر الزجاج والخسائر الناجمة)

عن املياه.

املادة الثانية

 ينسخ قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

رقم)P/EA/1.19)الصادر في)14)من ربيع األول)1441 )12)نوفمبر)2019()

بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»أليانز املغرب«.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.

 P/EA/16.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم

2)2)()بمنح شالعتم0د) )    ) )نوفمبر) 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

شملغربية) شلفالحية  »شلتع0ضدية  شلتأ ين) وإع0دة  شلتأ ين  ملق0ولة 

للتأ ين«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 املواد) ال سيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)و)167)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة)

التأمين)»التعاضدية الفالحية املغربية للتأمين«)بتاريخ)9)يوليو)2020)؛

خالل) املقاولة،) وبعد االطالع على محضر معاينة عدم اكتتاب 

سنتين))2()متتاليتين،)أي عقد يتعلق بصنفي عمليات التأمين املنصوص)

عليهما في البندين)12)و)13)من املادة)6)من منشور رئيس هيئة مراقبة)

التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 

االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفالحية) »التعاضدية  التأمين) وإعادة  التأمين  مقاولة  تعتمد 

شارع) زاوية  بالرباط،) االجتماعي  مقرها  الكائن  للتأمين«) املغربية 

عمليات) أصناف  ملزاولة  الفطواكي،) حمان  وزنقة  السادس  محمد 

التأمين وإعادة التأمين التالية،)املنصوص عليها في البنود من)7)إلى)11 

6)من منشور رئيس هيئة) 29)من املادة) 28)و) 22)و) إلى) (17 14)ومن) و)

AS/19/01)املشار إليه) مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم)

أعاله):

7)-)عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية)؛

8)-)املرض واألمومة)؛

 9)-)عمليات التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض

التي وقعت أثناء)الشغل أو بسببه)؛

10)-)عمليات تأمين هياكل العربات البرية)؛

الناجمة) املدنية  املسؤولية  أخطار  ضد  التأمين  عمليات  (- (11

عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل)

والدفاع والرجوع)؛

14)-)عمليات تأمين البضائع املنقولة)؛

:)كل تأمين) -)عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية) (17

 يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف)10)و)12

السالف الذكر) (01/AS/19 املشار إليها في املنشور رقم) (15 و) (14 و)

عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن):)حريق أو انفجار أو وقائع طبيعية)

غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة)؛

18)-)عمليات التأمين ضد األخطار التقنية):)كل تأمين يغطي أخطار)

وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر اآلالت واألخطار املعلوماتية)

واملسؤولية املدنية العشرية)؛
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-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية غير األخطار) (19

الواردة في املنشور (18 و) (16 و) (13 و) (11 و) (9  املشار إليها في البنود)

رقم)AS/19/01)السالف الذكر،)بما فيها الدفاع والرجوع)؛

20)-)عمليات التأمين ضد السرقة)؛

21)-)عمليات التأمين ضد الخسائر الناجمة عن البرد أو الصقيع)؛

22)-)عمليات التأمين ضد أخطار موت املاشية)؛

28)-)عمليات التأمين الجفاف)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي اعتمدت)

ألجلها وكذا بالنسبة لعمليات اإلسعاف.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.

 P/EA/17.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم

بمنح شالعتم0د) ()(2(2 نوفمبر) ( (     ( 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

ملق0ولة شلتأ ين)»شلتع0ضدية شملركزية شملغربية للتأ ين«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 املواد) ال سيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)و)167)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

التأمين) مقاولة  طرف  من  املقدم  االعتماد  منح  طلب  وعلى 

»التعاضدية املركزية املغربية للتأمين«)بتاريخ)9)يوليو)2020)؛

خالل) املقاولة،) وبعد االطالع على محضر معاينة عدم اكتتاب 
 سنتين))2()متتاليتين،)أي عقد يتعلق بأصناف عمليات التأمين املنصوص
عليها في البنود)5)و)13)و)15)و)16)و)29)من املادة)6)من منشور رئيس)
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار)

إليه أعاله)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 
االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للتأمين«) املغربية  املركزية  »التعاضدية  التأمين) مقاولة  تعتمد 
الكائن مقرها االجتماعي بالرباط،)زاوية شارع محمد السادس وزنقة)
حمان الفطواكي،)ملزاولة أصناف عمليات التأمين التالية،)املنصوص)
 عليها في البنود)1)و)3)ومن)7)إلى)12)و)14)ومن)17)إلى)20)و)24)من املادة)6
االجتماعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس  منشور   من 

رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف) (: الحياة والوفاة) (- (1
تنفيذها على مدة حياة اإلنسان)؛

3)-)الرسملة):)كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن)
وحيد أو أداءات دورية مباشرة أو غير) التزامات محددة مقابل أداء)

مباشرة)؛

7)-)عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية)؛

8)-)املرض واألمومة)؛

 9)-)عمليات التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض
التي وقعت أثناء)الشغل أو بسببه)؛

10)-)عمليات تأمين هياكل العربات البرية)؛

الناجمة) املدنية  املسؤولية  أخطار  ضد  التأمين  عمليات  (- (11
عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل)

والدفاع والرجوع)؛

12)-)عمليات تأمين هياكل السفن)؛

14)-)عمليات تأمين البضائع املنقولة)؛

:)كل تأمين) -)عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية) (17
 يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف)10)و)12
السالف الذكر،) (01/AS/19 املشار إليها في املنشور رقم) (15 و) (14 و)
عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن):)حريق أو انفجار أو وقائع طبيعية)

غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة)؛
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18)-)عمليات التأمين ضد األخطار التقنية):)كل تأمين يغطي أخطار)

وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر اآلالت واألخطار املعلوماتية)

واملسؤولية املدنية العشرية)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية غير األخطار) (19

الواردة في املنشور (18 و) (16 و) (13 و) (11 و) (9  املشار إليها في البنود)

رقم)AS/19/01)السالف الذكر،)بما فيها الدفاع والرجوع)؛

20)-)عمليات التأمين ضد السرقة)؛

24)-)عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر املالية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.

 P/EA/18.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم
2)2)()بمنح شالعتم0د) )    ) )نوفمبر) 8 ) ن ربيع شألو ) ص0در في)

ملق0ولة شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين)»شمللكية شملغربية للتأ ين«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 املواد) ال سيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)و)167)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة)

التأمين)»امللكية املغربية للتأمين«)بتاريخ)21)يوليو)2020)؛

وبعد االطالع على مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط)

االجتماعي رقم)P/EA/1.16))الصادر في)21)سبتمبر)2016)بالترخيص)

ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»امللكية الوطنية للتأمين«)باالستمرار)

في مزاولة نشاطها بالتسمية الجديدة)»امللكية املغربية للتأمين«)؛

()2( سنتين) خالل  املقاولة،) اكتتاب  عدم  معاينة  محضر  وعلى 

أي عقد يتعلق بصنف عمليات التأمين املنصوص عليه) متتاليتين،)

التأمينات) مراقبة  هيئة  رئيس  منشور  من  (6 املادة) من  (6 البند) في 

واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 

االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

»امللكية املغربية للتأمين«) تعتمد مقاولة التأمين وإعادة التأمين)

الجيش) شارع  (،83 رقم) البيضاء،) بالدار  االجتماعي  مقرها  الكائن 

التالية،) التأمين  وإعادة  التأمين  عمليات  أصناف  ملزاولة  امللكي،)

املنصوص عليها في البنود من)1)إلى)3)و)5)ومن)7)إلى)20)و)24)ومن)27)إلى)

6)من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط) 29)من املادة)

االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف) (: الحياة والوفاة) (- (1

تنفيذها على مدة حياة اإلنسان)؛

كل عملية يكون موضوعها دفع رأسمال (: الزواج والوالدة) (- (2 

في حالة الزواج أو والدة أطفال)؛

3)-)الرسملة):)كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن)

وحيد أو أداءات دورية مباشرة أو غير) التزامات محددة مقابل أداء)

مباشرة)؛

تتضمن) عملية  كل  (: االستثمار) بصناديق  مرتبطة  تأمينات  (- (5

التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة اإلنسان أو تدعو إلى االدخار)

ومرتبطة بصندوق أو عدة صناديق استثمار)؛

7)-)عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية)؛

8)-)املرض واألمومة)؛

 9)-)عمليات التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض

التي وقعت أثناء)الشغل أو بسببه)؛

10)-)عمليات تأمين هياكل العربات البرية)؛

الناجمة) املدنية  املسؤولية  أخطار  ضد  التأمين  عمليات  (- (11

عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل)

والدفاع والرجوع)؛
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12)-)عمليات تأمين هياكل السفن)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (13

استعمال العربات النهرية والبحرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع)

والرجوع)؛

14)-)عمليات تأمين البضائع املنقولة)؛

15)-)عمليات تأمين هياكل الطائرات)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (16

استعمال الطائرات بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع)؛

:)كل تأمين) -)عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية) (17

 يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف)10)و)12

السالف الذكر،) (01/AS/19 املشار إليها في املنشور رقم) (15 و) (14 و)

عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن):)حريق أو انفجار أو وقائع طبيعية)

غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة)؛

18)-)عمليات التأمين ضد األخطار التقنية):)كل تأمين يغطي أخطار)

وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر اآلالت واألخطار املعلوماتية)

واملسؤولية املدنية العشرية)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية غير األخطار) (19

الواردة في املنشور (18 و) (16 و) (13 و) (11 و) (9  املشار إليها في البنود)

رقم)AS/19/01)السالف الذكر،)بما فيها الدفاع والرجوع)؛

20)-)عمليات التأمين ضد السرقة)؛

24)-)عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر املالية)؛

27)-)الحماية القانونية):)كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل)

مصاريف املساطر أو توفير خدمات في حالة خالفات أو نزاعات بين)

املؤمن له وأحد األغيار)؛

28)-)عمليات التأمين ضد أخطار تكسر الزجاج والخسائر الناجمة)

عن املياه)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي اعتمدت)

ألجلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.

P/EA/19.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم 

ص0در في)8 ) ن ربيع شألو ))    ) )نوفمبر)2)2)))بمنح شالعتم0د)

ملق0ولة شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين)»سه0م للتأ ين«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 املواد) ال سيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)و)167)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين))وإعادة)

التأمين)»سهام للتأمين«)بتاريخ)22)يوليو)2020)؛

خالل) املقاولة،) وبعد االطالع على محضر معاينة عدم اكتتاب 

سنتين))2()متتاليتين،)أي عقد يتعلق بصنف عمليات التأمين املنصوص)

عليه في البند)5)من املادة)6)من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 

االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن) للتأمين«) »سهام  التأمين) وإعادة  التأمين  مقاولة  تعتمد 

الزرقطوني،) شارع  (،216 رقم) البيضاء،) بالدار  االجتماعي  مقرها 

املنصوص) التالية،) التأمين  التأمين وإعادة  ملزاولة أصناف عمليات 

6 29)من املادة) إلى) (24 22)ومن) إلى) (7 3)ومن) إلى) (1  عليها في البنود من)

االجتماعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس  منشور   من 

رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):
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كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف) (: الحياة والوفاة) (- (1

تنفيذها على مدة حياة اإلنسان)؛

2)-)الزواج والوالدة):)كل عملية يكون موضوعها دفع رأسمال في)

حالة الزواج أو والدة أطفال)؛

3)-)الرسملة):)كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن)

وحيد أو أداءات دورية مباشرة أو غير) التزامات محددة مقابل أداء)

مباشرة)؛

7)-)عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية)؛

8)-)املرض واألمومة)؛

 9)-)عمليات التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض

التي وقعت أثناء)الشغل أو بسببه)؛

10)-)عمليات تأمين هياكل العربات البرية)؛

الناجمة) املدنية  املسؤولية  أخطار  ضد  التأمين  عمليات  (- (11

عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل)

والدفاع والرجوع)؛

12)-)عمليات تأمين هياكل السفن)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (13

استعمال العربات النهرية والبحرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع)

والرجوع)؛

14)-)عمليات تأمين البضائع املنقولة)؛

15)-)عمليات تأمين هياكل الطائرات)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (16

استعمال الطائرات بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع)؛

:)كل تأمين) -)عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية) (17

 يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف)10)و)12

السالف الذكر،) (01/AS/19 املشار إليها في املنشور رقم) (15 و) (14 و)

عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن):)حريق أو انفجار أو وقائع طبيعية)

غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة)؛

18)-)عمليات التأمين ضد األخطار التقنية):)كل تأمين يغطي أخطار)

وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر اآلالت واألخطار املعلوماتية)

واملسؤولية املدنية العشرية)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية غير األخطار) (19

الواردة في املنشور (18 و) (16 و) (13 و) (11 و) (9  املشار إليها في البنود)

رقم)AS/19/01)السالف الذكر،)بما فيها الدفاع والرجوع)؛

20)-)عمليات التأمين ضد السرقة)؛

21)-)عمليات التأمين ضد الخسائر الناجمة عن البرد أو الصقيع؛

22)-)عمليات التأمين ضد أخطار موت املاشية)؛

24)-)عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر املالية)؛

25)-)عمليات التأمين ضد أخطار القرض)؛

26)-)الكفالة)؛

27)-)الحماية القانونية):)كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل)

مصاريف املساطر أو توفير خدمات في حالة خالفات أو نزاعات بين)

املؤمن له وأحد األغيار)؛

28)-)باقي عمليات التأمين التالية)):

28-1()عمليات التأمين ضد أخطار تكسر الزجاج)؛

28-2()عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر الناجمة عن املياه)؛

28-3()عمليات التأمين ضد أخطار الجفاف)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي اعتمدت)

ألجلها وكذا عمليات اإلسعاف).
املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : حسن بوبريك.

P/EA/20.20  قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم)
ص0در في)8 ) ن ربيع شألو ))    ) )نوفمبر)2)2)()بمنح شالعتم0د)

ملق0ولة شلتأ ين وإع0دة شلتأ ين)»تأ ين شلوف0ء«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 املواد) ال سيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)و)167)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛
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وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)
رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)
املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)
1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة)
التأمين)»تأمين الوفاء«)بتاريخ)27)يوليو)2020)؛

خالل) املقاولة،) وبعد االطالع على محضر معاينة عدم اكتتاب 
التأمين) عمليات  بأصناف  يتعلق  عقد  أي  متتاليتين،) ()2( سنتين)
املنصوص عليها في البنود)6)و)25)و)26)من املادة)6)من منشور رئيس)
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار)

إليه أعاله)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  مجلس  ملداوالت  وتبعا 
االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن) الوفاء«) »تأمين  التأمين) وإعادة  التأمين  مقاولة  تعتمد 
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء،)رقم)1،)شارع عبد املومن،)ملزاولة)
عليها) املنصوص  التالية،) التأمين  وإعادة  التأمين  عمليات  أصناف 
 6 29)من املادة) إلى) (27 24)ومن) و) (21 إلى) (7 5)ومن) و) (3 و) (1 في البنود)
االجتماعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس  منشور   من 

رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف) (: الحياة والوفاة) (- (1
تنفيذها على مدة حياة اإلنسان)؛

3)-)الرسملة):)كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن)
وحيد أو أداءات دورية مباشرة أو غير) التزامات محددة مقابل أداء)

مباشرة)؛

تتضمن) عملية  كل  (: االستثمار) بصناديق  مرتبطة  تأمينات  (- (5
التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة اإلنسان أو تدعو إلى االدخار)

ومرتبطة بصندوق أو عدة صناديق استثمار)؛

7)-)عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية)؛

8)-)املرض واألمومة)؛

 9)-)عمليات التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض
التي وقعت أثناء)الشغل أو بسببه)؛

10)-)عمليات تأمين هياكل العربات البرية)؛

الناجمة) املدنية  املسؤولية  أخطار  ضد  التأمين  عمليات  (- (11
عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل)

والدفاع والرجوع)؛

12)-)عمليات تأمين هياكل السفن)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (13
استعمال العربات النهرية والبحرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع)

والرجوع)؛

14)-)عمليات تأمين البضائع املنقولة)؛

15)-)عمليات تأمين هياكل الطائرات)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (16
استعمال الطائرات بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع)؛

:)كل تأمين) -)عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية) (17
 يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف)10)و)12
السالف الذكر،) (01/AS/19 املشار إليها في املنشور رقم) (15 و) (14 و)
عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن):)حريق أو انفجار أو وقائع طبيعية)

غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة)؛

18)-)عمليات التأمين ضد األخطار التقنية):)كل تأمين يغطي أخطار)
وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر اآلالت واألخطار املعلوماتية)

واملسؤولية املدنية العشرية)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية غير األخطار) (19
الواردة في املنشور (18 و) (16 و) (13 و) (11 و) (9  املشار إليها في البنود)

رقم)AS/19/01)السالف الذكر،)بما))فيها الدفاع والرجوع)؛

20)-)عمليات التأمين ضد السرقة)؛

21)-)عمليات التأمين ضد الخسائر الناجمة عن البرد أو الصقيع)؛

24)-)عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر املالية)؛

27)-)الحماية القانونية):)كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل)
مصاريف املساطر أو توفير خدمات في حالة خالفات أو نزاعات بين)

املؤمن له وأحد األغيار)؛

28)-)عمليات التأمين ضد أخطار تكسر الزجاج والخسائر الناجمة)
عن املياه)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي اعتمدت)
ألجلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : حسن بوبريك.



عدد)6988 -)8)شوال)1442 )20)ماي)2021(    35الجريدة الرسمية

P/EA/21.20(قرشر ملجلس هيئة  رشقبة شلتأ ين0ت وشالحتي0ط شالجتم0عي رقم 

ص0در في)8 ) ن ربيع شألو ))    ) )نوفمبر)2)2)()بمنح شالعتم0د)

ملق0ولة شلتأ ين)»أكس0 شإلنج0د شملغرب«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 املواد) ال سيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)2002 أكتوبر) (3( 

و)165)و)167)منه)؛

وعلى القانون رقم)64.12)القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.10 

15 2014(،)ال سيما املادتين) 1435 )6)مارس) 4)جمادى األولى)  بتاريخ)

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

رقم)AS/19/01)الصادر في)2)يناير)2019)بتطبيق بعض أحكام القانون)

املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار) (17.99 رقم)

1440 من شعبان) (24 بتاريخ) (366.19  وزير االقتصاد واملالية رقم)

)30)أبريل)2019(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)6)منه)؛

وعلى طلب منح االعتماد املقدم من طرف مقاولة التأمين)»أكسا)

اإلنجاد املغرب«)بتاريخ)20)يوليو)2020)؛

خالل) املقاولة،) وبعد االطالع على محضر معاينة عدم اكتتاب 

سنتين))2()متتاليتين،)أي عقد يتعلق بصنف عمليات التأمين املنصوص)

عليه في البند)29)من املادة)6)من منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات)

واالحتياط االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله)؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)10)سبتمبر)2020)؛

وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ)27)أكتوبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقرها) الكائن  املغرب«) اإلنجاد  »أكسا  التأمين) مقاولة  تعتمد 

االجتماعي بالدار البيضاء،)128،)شارع لحسن أويدر،)مرس السلطان،)

 23 البند) املنصوص عليه في  التالي،) ملزاولة صنف عمليات التأمين 

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس  منشور  من  (6 املادة) من 

االجتماعي رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

23)-)عمليات اإلسعاف):)كل عملية إسعاف ألشخاص في وضعية)

صعبة،)ال سيما خالل التنقل.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)18)من ربيع األول)1442 )4)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : حسن بوبريك.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

أبريل) )2))  (5(    ( ))) ن اعب0ن) رقم)885.21)ص0در في)

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية  ن أ الك شلدولة شلخ0صة ألحد)

ورثة شملمنوحة له س0بق0 بإقليم ت0ون0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

يتعلق) بمثابة قانون  املعتبر  ()1972 ديسمبر) (29(  1392 القعدة) ذي 

بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة)

الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.646  وعلى املرسوم رقم)

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بتحديد  ()1977 أغسطس) (27(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة))بتاريخ))18)أبريل)2017،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد محمد بوحرشة القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

30)املحدثة بتجزئة قرية ابا محمد))والواقعة بتعاونية) الخاصة رقم)

اإلصالح الزراعي)»التقدم«)بجماعة بني سنوس بإقليم تاونات،)املسلمة)

 سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.646)بتاريخ

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

أبريل) )2))  (5(    ( ))) ن اعب0ن) رقم)886.21)ص0در في)

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية  ن أ الك شلدولة شلخ0صة ألحد)

ورثة شملمنوحة له س0بق0 بإقليم ت0ون0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

يتعلق) بمثابة قانون  املعتبر  ()1972 ديسمبر) (29(  1392 القعدة) ذي 

بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة)

الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 7)جمادى األولى) الصادر في) (2.76.508  وعلى املرسوم رقم)

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  ()1977 أبريل) (26(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة))بتاريخ))23)أبريل)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد ادريس بلخير القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  ( عائشة) عين  بتجزئة  املحدثة  (6 رقم) الخاصة 

تاونات،) بإقليم  عائشة  عين  بجماعة  »االنبعاث«) الزراعي) اإلصالح 

املسلمة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.508 

بتاريخ)7)جمادى األولى)1397 )26)أبريل)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

أبريل) )2))  (5(    ( ))) ن اعب0ن) رقم)887.21)ص0در في)

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية  ن أ الك شلدولة شلخ0صة ألحد)

ورثة شملمنوحة له س0بق0 بإقليم ت0ون0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

يتعلق) بمثابة قانون  املعتبر  ()1972 ديسمبر) (29(  1392 القعدة) ذي 

بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة)

الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 7)جمادى األولى) الصادر في) (2.76.508  وعلى املرسوم رقم)

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  ()1977 أبريل) (26(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة))بتاريخ))23)أبريل)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) أمالك  من  الفالحية  القطعة  كواز  خالد  السيد  يسلم 

بتعاونية) والواقعة  ( عائشة) عين  بتجزئة  املحدثة  (9 رقم) الخاصة 

تاونات،) بإقليم  عائشة  عين  بجماعة  »االنبعاث«) الزراعي) اإلصالح 

املسلمة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.508 

بتاريخ)7)جمادى األولى)1397 )26)أبريل)1977(.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

أبريل) )2))  (5(    ( ))) ن اعب0ن) رقم)888.21)ص0در في)

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية  ن أ الك شلدولة شلخ0صة ألحد)

ورثة شملمنوحة له س0بق0 بإقليم ت0ون0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

يتعلق) بمثابة قانون  املعتبر  ()1972 ديسمبر) (29(  1392 القعدة) ذي 

بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة)

الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 7)جمادى األولى) الصادر في) (2.76.508  وعلى املرسوم رقم)

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  ()1977 أبريل) (26(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة))بتاريخ))23)أبريل)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد محمد احديد القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  ( عائشة) بتجزئة عين  املحدثة  (10 رقم) الخاصة 

تاونات،) بإقليم  عائشة  عين  بجماعة  »االنبعاث«) الزراعي) اإلصالح 

املسلمة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.508 

بتاريخ)7)جمادى األولى)1397 )26)أبريل)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

أبريل) )2))  (5(    ( ))) ن اعب0ن) رقم)889.21)ص0در في)

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية  ن أ الك شلدولة شلخ0صة ألحد)

ورثة شملمنوحة له س0بق0 بإقليم ت0ون0ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

يتعلق) بمثابة قانون  املعتبر  ()1972 ديسمبر) (29(  1392 القعدة) ذي 

بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة)

الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 7)جمادى األولى) الصادر في) (2.76.508  وعلى املرسوم رقم)

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  ()1977 أبريل) (26(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

فاس)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة))بتاريخ))23)أبريل)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد عبد السالم كيحل القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  ( عائشة) بتجزئة عين  املحدثة  (11 رقم) الخاصة 

تاونات،) بإقليم  عائشة  عين  بجماعة  »االنبعاث«) الزراعي) اإلصالح 

املسلمة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.508 

بتاريخ)7)جمادى األولى)1397 )26)أبريل)1977(.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرشر لوزير شلفالحة وشلصيد شلبحر2 وشلتنمية شلقروية وشملي0ه وشلغ0ب0ت)

أبريل) )2))  (5(    ( ))) ن اعب0ن) رقم)890.21)ص0در في)

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية  ن أ الك شلدولة شلخ0صة ألحد)

ورثة شملمنوحة له س0بق0 بإقليم سيد2 سليم0ن.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

يتعلق) بمثابة قانون  املعتبر  ()1972 ديسمبر) (29(  1392 القعدة) ذي 

بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة)

الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1392 13)من ذي القعدة) 2.72.451)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

من) املستفيدين  الفالحين  الئحة  بموجبه  تحدد  ()1972 ديسمبر) (20(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

القنيطرة)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة))بتاريخ))22)نوفمبر)2012،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) أمالك  من  الفالحية  القطعة  العسر  خيرة  السيدة  تسلم 

الخاصة رقم)14)املحدثة بتجزئة املساعدة والواقعة بتعاونية اإلصالح)

سليمان،) سيدي  بإقليم  احسين  أوالد  بجماعة  »الحميشية«) الزراعي)

املسلمة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.72.451 

بتاريخ)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وشلرقمي) شألخضر  وشالقتص0د  وشلتج0رة  شلصن0عة  لوزير  قرشر 

999.21)ص0در في)32) ن اعب0ن))    )3 )أبريل) )2))  رقم)

لتقييم  ط0بقة) (  «SGS MAROC« لشركة) شالعتم0د  بمنح 

شملنتوج0ت شلصن0عية.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

بناء)على القانون رقم)24.09)املتعلق بسالمة املنتوجات والخدمات)

 وبتتميم الظهير الشريف الصادر في)9)رمضان)1331 )12)أغسطس)1913(

بمثابة قانون االلتزامات والعقود،)وال سيما املادتين)21))و)22)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.12.502)الصادر في)2)رجب)1434 )13)ماي)2013(

بتطبيق القسم األول من القانون رقم)24.09)املتعلق بسالمة املنتوجات)

1331 رمضان) (9 في) الصادر  الشريف  الظهير  وبتتميم   والخدمات 

وال سيما بمثابة قانون االلتزامات والعقود،) ()1913 أغسطس) (12( 

املادة)4)منه)؛

 وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

()2013 ديسمبر) (26(  1435 من صفر) (22 الصادر في) (3873.13 رقم)

املتعلق باعتماد هيئات تقييم املطابقة،)وال سيما املادتين)8)و)11)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

،35101897 البتانتا) رقم  (،»SGS MAROC« شركة)  تعتمد 

18437،)ألجل إجراء)تقييم مطابقة منتوجات) رقم السجل التجاري)

»النسيج))واأللبسة«)و)»األحذية«)ملدة خمس سنوات ابتداء)من تاريخ)

نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

»LABORATORY(يمنح هذا االعتماد ألجل الخدمات املقدمة باملوقع 

الثانوية،) الطريق  (،110« بـ) املتواجد  (،SERVICES-SGS( Maroc«

(،20250 سيدي البرنو�ضي،) (،2 الورشة) (،4 قطعة رقم) تجزئة بدر،)

الدار البيضاء«.
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املادة الثالثة

.»MA0015«(:(رقم تعريف الهيئة هو

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من شعبان)1442 )13)أبريل)2021(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

شملنهي) وشلتكوين  شلوطنية  شلتربية  وزير  لدى  شملنتدب  للوزير  قرشر 
شلع0لي) ب0لتعليم  شملكلف  شلعلمي  وشلبحث  شلع0لي  وشلتعليم 
   ( 3)) ن اعب0ن) 972.21)ص0در في)  وشلبحث شلعلمي رقم)

)6)أبريل) )2)()بتحديد بعض شملع0دالت بين شلشه0دشت.

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
1441 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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ)24)مارس)2021،

قرر ما يلي):

املـادة األولى

: Etudes culturelles(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Titulo( de( master( universitario( en( estudios( culturales(
mediterraneos, préparé et délivré au siège de la Universitat 
Rovira( I( Virgili( -( Espagne( -( le( 22( octobre( 2010,( assorti(
du( titulo( universitario( oficial( de( diplomado( en( ciencias(
emperesariales, préparé et délivré au siège de la même 
université(-(le(10(septembre(2002,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

شملنهي) وشلتكوين  شلوطنية  شلتربية  وزير  لدى  شملنتدب  للوزير  قرشر 

شلع0لي) ب0لتعليم  شملكلف  شلعلمي  وشلبحث  شلع0لي  وشلتعليم 

   ( 3)) ن اعب0ن) 973.21)ص0در في)  وشلبحث شلعلمي رقم)

)6)أبريل) )2)()بتحديد بعض شملع0دالت بين شلشه0دشت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)24)مارس)2021،

قرر ما يلي):

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في الفلسفة):

-(Grad( einer( doktorin( der( philosophie,( zur( arabichen(
rezeptionsgeschichte von goethes Roman die leiden 
des jungen wether religiose, politische und kulturelle 
differenzen,(préparé(et(délivré(au(siège(de(Freie(Universitat(
Berlin(-(Allemagne(-(le(18(juillet(2018,
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الفلسفة) شعبة  في  املعمقة  العليا  الدراسات  بدبلوم  مشفوعة 

وعلم االجتماع وعلم النفس،)تخصص):)الفلسفة واألدب والدراسات)

التأويل وتاريخ الفكر وعلم الجمال واألدب ومناهج) (: املادة) الدينية،)

 تحليل الخطاب املسلم من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر مهراز)-

فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

شملنهي) وشلتكوين  شلوطنية  شلتربية  وزير  لدى  شملنتدب  للوزير  قرشر 

شلع0لي) ب0لتعليم  شملكلف  شلعلمي  وشلبحث  شلع0لي  وشلتعليم 

   ( 3)) ن اعب0ن) 974.21)ص0در في)  وشلبحث شلعلمي رقم)

)6)أبريل) )2)()بتحديد بعض شملع0دالت بين شلشه0دشت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)24)مارس)2021،

قرر ما يلي):

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في اللسانيات اإلسبانية):

-(Titulo( universitario( ofical( de( doctora,( programa( de(

doctorado(en(filosofia(y(ciencias(del(lenguaje,(préparé(et(

délivré(au(siège(de(la(Universidad(autonoma(de(Madrid(-(

Espagne(-(le(17(février(2020,

 traduccion مسلك) املتخصص،) املاستر  بشهادة  مشفوعة 

especializada( e( interpretacion( consecutiva( -( simultanea( : 

والعلوم) اآلداب  كلية  من  املسلمة  (espanol( /( arabe( /( espanol

اإلنسانية ظهر املهراز)-)فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

شملنهي) وشلتكوين  شلوطنية  شلتربية  وزير  لدى  شملنتدب  للوزير  قرشر 

شلع0لي) ب0لتعليم  شملكلف  شلعلمي  وشلبحث  شلع0لي  وشلتعليم 

   ( 3)) ن اعب0ن) 975.21)ص0در في)  وشلبحث شلعلمي رقم)

)6)أبريل) )2)()بتحديد بعض شملع0دالت بين شلشه0دشت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛
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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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)24)مارس)2021،

قرر ما يلي):

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في الدراسات العربية):

-(Diplôme(d’études(approfondies, langage et pensée dans 

le(monde(arabe(et(musulman(médiéval(et(contemporain,(

préparé et délivré au siège de l’Université( -( Michel( de(

Montaigne(Bordeaux(3(-(France(-(le(21(janvier(2002,

مشفوعة باإلجازة في اآلداب،)تخصص):)دراسات إسالمية املسلمة)

من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

شملنهي) وشلتكوين  شلوطنية  شلتربية  وزير  لدى  شملنتدب  للوزير  قرشر 

شلع0لي) ب0لتعليم  شملكلف  شلعلمي  وشلبحث  شلع0لي  وشلتعليم 

   ( 3)) ن اعب0ن) 976.21)ص0در في)  وشلبحث شلعلمي رقم)

)6)أبريل) )2)()بتحديد بعض شملع0دالت بين شلشه0دشت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)24)مارس)2021،

قرر ما يلي):

املـادة األولى

في اللغة واألدب) تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)

اإلنجليزي،)الشهادة التالية):

- اإلجازة التعليمية في قسم اللغة اإلنكليزية وآدابها املسلمة من كلية 

اللبنانية  الجامعة  الخامس،  الفرع  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 

بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 20 أكتوبر 2008، مشفوعة بشهادة 

الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

شملنهي) وشلتكوين  شلوطنية  شلتربية  وزير  لدى  شملنتدب  للوزير  قرشر 

شلع0لي) ب0لتعليم  شملكلف  شلعلمي  وشلبحث  شلع0لي  وشلتعليم 

   ( 3)) ن اعب0ن) 977.21)ص0در في)  وشلبحث شلعلمي رقم)

)6)أبريل) )2)()بتحديد بعض شملع0دالت بين شلشه0دشت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)24)مارس)2021،

قرر ما يلي):

املـادة األولى

 Psychopathologie( et الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة املاستر،)

: psychanalyse

-(Diplôme( de master sciences humaines et sociales, à 

finalité  recherche,( mention( :( psychologie,( spécialité( :(

psychopathologie( et( psychanalyse,( préparé  et délivré 

au siège de l’Université(Paris(7( -(France(-( le(3(décembre(

2012,( assorti( du( diplôme( de( licence( lettres,( langues,(

sciences( humaines( et( sociales,( mention( :( psychologie,(

préparé  et délivré  au( siège( de( la( même( université( - 

le(12(février(2009,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

شملنهي) وشلتكوين  شلوطنية  شلتربية  وزير  لدى  شملنتدب  للوزير  قرشر 

شلع0لي) ب0لتعليم  شملكلف  شلعلمي  وشلبحث  شلع0لي  وشلتعليم 

   ( 3)) ن اعب0ن) 978.21)ص0در في)  وشلبحث شلعلمي رقم)

)6)أبريل) )2)()بتحديد بعض شملع0دالت بين شلشه0دشت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)24)مارس)2021،

قرر ما يلي):

املـادة األولى

 Psychologie(تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في

: clinique(et(psychopathologie

-(Diplôme( de master sciences humaines et sociales, à 

finalité professionnelle,(mention(:(psychologie,(spécialité(:

psychologie( clinique( et( psychopathologie,( préparé(

et délivré  au siège de  l’Université(Paris(7( -( France( -( le(5(

décembre( 2012,( assorti( du( diplôme( de( licence( lettres,(

langues, sciences humaines et sociales, mention : 

psychologie,( préparé  et délivré  au siège de la même 

université(-(le(12(février(2009,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

شملنهي) وشلتكوين  شلوطنية  شلتربية  وزير  لدى  شملنتدب  للوزير  قرشر 

شلع0لي) ب0لتعليم  شملكلف  شلعلمي  وشلبحث  شلع0لي  وشلتعليم 

   ( 3)) ن اعب0ن) 979.21)ص0در في)  وشلبحث شلعلمي رقم)

)6)أبريل) )2)()بتحديد بعض شملع0دالت بين شلشه0دشت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)24)مارس)2021،

قرر ما يلي):

املـادة األولى

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

علم النفس):

-(Diplôme( de( licence( lettres,( langues,( sciences( humaines(

et( sociales,(mention( :(psychologie,(préparé(et(délivré(au(

siège de l’Université(Paris(VII(-(France(-(le(12(février(2009,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

شملنهي) وشلتكوين  شلوطنية  شلتربية  وزير  لدى  شملنتدب  للوزير  قرشر 

شلع0لي) ب0لتعليم  شملكلف  شلعلمي  وشلبحث  شلع0لي  وشلتعليم 

   ( 3)) ن اعب0ن) 980.21)ص0در في)  وشلبحث شلعلمي رقم)

)6)أبريل) )2)()بتحديد بعض شملع0دالت بين شلشه0دشت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛
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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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)24)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في علوم التربية):

- Degree(of(master(of(arts(in(education, préparé(et(délivré 

au siège de Jadavpur(University - Inde - le 24 décembre 

2017,

- الدراسات اإلنجليزية) (:  مشفوعة بشهادة اإلجازة األساسية،)مسلك)

اللغة) وتدريس  اللسانيات التطبيقية،) (: تخصص) لغة وبيداغوجيا،)

اإلنجليزية كلغة أجنبية املسلمة من كلية علوم التربية)-)الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

شملنهي) وشلتكوين  شلوطنية  شلتربية  وزير  لدى  شملنتدب  للوزير  قرشر 

شلع0لي) ب0لتعليم  شملكلف  شلعلمي  وشلبحث  شلع0لي  وشلتعليم 

   ( 3)) ن اعب0ن) 981.21)ص0در في)  وشلبحث شلعلمي رقم)

)6)أبريل) )2)()بتحديد بعض شملع0دالت بين شلشه0دشت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 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)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)24)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في اللسانيات):

- Grad( einer( magistra( artium )M.A(, préparé( et( délivré 

au( siège( de( Ruprecht - Kalrs - Universitat( Heidelberg 

neuphilologische( Fakultat - Allemagne - le 11 février 

2011,

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6988 - 8)شوال)1442 )20)ماي)2021(  )35الجريدة الرسمية

 قرر لوزير شلتجهيز وشلنقل و شللوجيستيك وشمل0ء)رقم)801.21)ص0در في)6 ) ن اعب0ن))    )32) 0رس) )2)()ب0إلذن ب0لتخلي)

عن  لكية شلقطع شألرضية شلالز ة لبن0ء)شلطريق شلسريع شلرشبط بين تيزنيت وشلعيون  قطع تيزنيت)-)كلميم  ن شلحدود)

بوالية جهة كلميم  بإقليم  أب0ينو وشلقص0بي تكوست  بجم0عتي  ( 28 +222 إلى ن.ك) إفني   شلشم0لية إلقليم سيد2 

كلميم)-)وشد نون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء)على القانون رقم)

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم)2.16.829)الصادر في)4)محرم)1438 )6)أكتوبر)2016()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)

الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع تيزنيت)-)كلميم من الحدود الشمالية إلقليم سيدي إفني إلى ن.ك)1081+000 

بإقليم كلميم بوالية جهة كلميم)-)واد نون)؛

وعلى املرسوم رقم)2.21.70)الصادر في)13)من رجب)1442 )25)فبراير)2021()بتجديد إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء)

الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع تيزنيت)-)كلميم من الحدود الشمالية إلقليم سيدي إفني إلى ن.ك)1081+000 

بإقليم كلميم بوالية جهة كلميم)-)واد نون)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)20)فبراير إلى)22)أبريل)2019،)بمكاتب جماعتي أباينو والقصابي تكوست)

بإقليم كلميم)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء)الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع تيزنيت)-)كلميم من)

 الحدود الشمالية إلقليم سيدي إفني إلى ن.ك)1081.000)بجماعتي أباينو والقصابي تكوست بإقليم كلميم بوالية جهة كلميم)-)واد نون،

املبينة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/1000)امللحقة بأصل هذا املقرر):



عدد)6988 - 8)شوال)1442 )20)ماي)2021(الجريدة الرسمية   35((

أسم0ء)شملالك أو شملفروض أنهم شملالك وعن0وينهم



3)35الجريدة الرسمية عدد)6988 - 8)شوال)1442 )20)ماي)2021( 

أسم0ء)شملالك أو شملفروض أنهم شملالك وعن0وينهم



عدد)6988 - 8)شوال)1442 )20)ماي)2021(الجريدة الرسمية   35( 

أسم0ء)شملالك أو شملفروض أنهم شملالك وعن0وينهم



5)35الجريدة الرسمية عدد)6988 - 8)شوال)1442 )20)ماي)2021( 

أسم0ء)شملالك أو شملفروض أنهم شملالك وعن0وينهم



عدد)6988 - 8)شوال)1442 )20)ماي)2021(الجريدة الرسمية   35(6

أسم0ء)شملالك أو شملفروض أنهم شملالك وعن0وينهم



7)35الجريدة الرسمية عدد)6988 - 8)شوال)1442 )20)ماي)2021( 

أسم0ء)شملالك أو شملفروض أنهم شملالك وعن0وينهم



عدد)6988 - 8)شوال)1442 )20)ماي)2021(الجريدة الرسمية   35(8

أسم0ء)شملالك أو شملفروض أنهم شملالك وعن0وينهم



9)35الجريدة الرسمية عدد)6988 - 8)شوال)1442 )20)ماي)2021( 

أسم0ء)شملالك أو شملفروض أنهم شملالك وعن0وينهم



عدد)6988 - 8)شوال)1442 )20)ماي)2021(الجريدة الرسمية   3532

املادة الثانية)-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من شعبان)1442 )30)مارس)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

أسم0ء)شملالك أو شملفروض أنهم شملالك وعن0وينهم


