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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

يص3ص)عامة

مدوية) لتجارة.)-) لسجل) لتجاري.

مرسوم رقم 2.20.956 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( لتطبيق 

وإيداع  اإللكتروني  التجاري  السجل  في  بالشهر  املتعلقة  املقتضيات 

3783القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية........................................ 

قرار لوزير العدل رقم 3291.20 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( 

 1417 رمضان   9 في  الصادر   106.97 رقم  العدل  وزير  قرار  بنسخ 

السجل  في  بالتقييد  التصريح  استمارات  بتحديد   )1997 يناير   18(

التصريح  بها  املشفوع  املثبتة  واألوراق  العقود  قائمة  وتحديد  التجاري 

 .................................................................................................... 3810املذكور.

 لتعمير)و لتجزئات) لعقارية)و ملجم3عات) لسكن ة.

املدينة  الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة  التراب  قرار مشترك لوزيرة إعداد 

 1442 شعبان  من   30 في  صادر   1032.21 رقم  الداخلية  ووزير 

الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  املشترك  القرار  بتغيير   )2021 أبريل   13(

 337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير 

الصادر في 25 من جمادى األولى 1441 )21 يناير 2020( تحدد بموجبه 

النصوص  بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 

التشريعية املتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية 

3811وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ...................................

 مل3قع) إللكتروني) لخاص)بالل3 ئح) اليتخاب ة) لعامة.

قرار لوزير الداخلية رقم 1522.21 صادر في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021( 

 1436 صفر  من   25 في  الصادر   4516.14 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 

)18 ديسمبر 2014( املتعلق باملوقع اإللكتروني الخاص باللوائح االنتخابية 

 .......................................................................................................... 3813العامة.
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 ملصادقة)على)م3 صفات)ق اس ة)مغرب ة.

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 1173.21 صادر في 20 من رمضان 1442 
 ..... 3813)3 ماي 2021( القا�ضي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية.

يص3ص)خاصة

بنك) ملغرب.)-)تع ين)مندوب) لحك3مة.

مرسوم رقم 2.21.314 صادر في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021( بتعيين مندوب 
3814الحكومة لدى بنك املغرب....................................................................... 

إنشاء)و ستغال2)مز رع)لترب ة) ألح اء) لبحرية.

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
401.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير   والغابات 

بالترخيص   )2021 فبراير   11(  1442 اآلخرة  جمادى  من   28 في  صادر 
لتربية  بإنشاء واستغالل مزرعة   «GALB NGADI DAK SNC» لشركة 
من  مستخرج  وبنشر   «Galb Ngadi Dak» تسمى  البحرية  األحياء 
3814االتفاقية املتعلقة بها............................................................................... 

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
402.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير   والغابات 

بالترخيص   )2021 فبراير   11(  1442 اآلخرة  جمادى  من   28 في  صادر 
«MER DES HUÎTRES SNC» بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية  لشركة 
من  مستخرج  وبنشر   «Mer Des Huîtres» تسمى  البحرية  األحياء 
3816االتفاقية املتعلقة بها............................................................................... 

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
403.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير   والغابات 

بالترخيص   )2021 فبراير   11(  1442 اآلخرة  جمادى  من   28 في  صادر 
لشركة «ZOG HUÎTRE SNC» بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء 
البحرية تسمى «Zog Huître» وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة 
3818بها............................................................................................................. 

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
404.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير   والغابات 

بالترخيص   )2021 فبراير   11(  1442 اآلخرة  جمادى  من   28 في  صادر 
مزرعة  واستغالل  بإنشاء   »BAWABA.DAK.AQUA SNC« لشركة 
لتربية األحياء البحرية تسمى «Bawaba Dak Aqua» وبنشر مستخرج 
3820من االتفاقية املتعلقة بها......................................................................... 

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
405.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير   والغابات 

بالترخيص   )2021 فبراير   11(  1442 اآلخرة  جمادى  من   28 في  صادر 
مزرعة  واستغالل  بإنشاء   »AQUA GROUPE CINQ SNC« لشركة 
لتربية األحياء البحرية تسمى «Aqua Groupe Cinq» وبنشر مستخرج 
3822من االتفاقية املتعلقة بها......................................................................... 

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
406.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير   والغابات 

بالترخيص   )2021 فبراير   11(  1442 اآلخرة  جمادى  من   28 في  صادر 
لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   »KHALIJ EL-WAD SNC« لشركة 
األحياء البحرية تسمى «Khalij El-Wad» وبنشر مستخرج من االتفاقية 
3824املتعلقة بها............................................................................................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في  صادر   407.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
لشركة  بالترخيص  11فبراير2021(   (1442 اآلخرة  جمادى  من   28
األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   »TAGBA HUÎTRES SNC»
االتفاقية  من  مستخرج  وبنشر   »Tagba Huîtres« تسمى  البحرية 
3826املتعلقة بها............................................................................................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في  صادر   408.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
لشركة  بالترخيص   )2021 فبراير   11(  1442 اآلخرة  جمادى  من   28
البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   »PISKAWE SNC»
 ............ 3828تسمى » Piskawe« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
409.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير   والغابات 

بالترخيص   )2021 فبراير   11(  1442 اآلخرة  جمادى  من   28 في  صادر 
لشركة »DAKHLA BIOLOGIE SNC« بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية 
من  مستخرج  وبنشر   «Dakhla Biologie» تسمى  البحرية  األحياء 
3830االتفاقية املتعلقة بها............................................................................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في  صادر   506.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
 «GOLF D’AQUA 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بالترخيص لشركة
 «CULTURE SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
 .. Golf d’Aqua Culture»3832« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في  صادر   507.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
 «SEVEN لشركة  بالترخيص  فبراير2021(   26(  1442 رجب  من   14
تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   ROCK SNC»
 ................. Seven Rock»3834« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
 508.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  والغابات 
لشركة  بالترخيص  فبراير2021(   26(  1442 رجب  من   14 في  صادر 
لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   »AQUAMARINE DAKHLA SNC»
البحرية تسمى »Aquamarine Dakhla« وبنشر مستخرج من  األحياء 
3836االتفاقية املتعلقة بها............................................................................... 

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 
 509.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  والغابات 
لشركة  بالترخيص  فبراير2021(   26(  1442 رجب  من   14 في  صادر 
األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   »SEAQUACULTURE SNC»
االتفاقية  من  مستخرج  وبنشر   »Seaquaculture« تسمى  البحرية 
3838املتعلقة بها............................................................................................... 

و لنجاعة) لطاق ة) مهن) لطاقات) ملتجددة) في) معهد) لتك3ين)
ب3جدة):

 لطاقة) الست عاب ة)للتك3ين)قبل) إلدماج.	 

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 663.21 صادر في 24 من رجب 1442 
الوطنية  التربية  وزير  لدى  الدولة  كاتب  قرار  بتغيير   )2021 مارس   8(
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، املكلف بالتكوين املنهي 
 )2019 فبراير   13(  1440 اآلخرة  جمادى   7 في  الصادر   292.19 رقم 
بشأن تحديد الطاقة االستيعابية للتكوين قبل اإلدماج وبرامج التكوين 
الطاقية  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  مهن  في  التكوين  ملعهد  ومددها 
 ..................................................................................................... 3840بوجدة.
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معانير) اليتقاء) ألولي)وك ف ات)إجر ء)مقابالت)و/أو) ختبار ت) لتق  م.	 

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 664.21 صادر في 24 من رجب 1442 
)8 مارس 2021( بتحديد معايير االنتقاء األولي وكيفيات إجراء مقابالت 
املتجددة  الطاقات  مهن  في  التكوين  ملعهد  التقييم  اختبارات  و/أو 
 ...................................................................... 3845والنجاعة الطاقية بوجدة.

و لنجاعة) لطاق ة) مهن) لطاقات) ملتجددة) في) معهد) لتك3ين)
ب3رز ز ت):

تأل ف)وك ف ة)سير)مجلس) لتس ير)و لتنس ق) لب د غ3جي.	 

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 
1442 رمضان  فاتح  في  صادر   1012.21 رقم  الحكومة  باسم   الرسمي 

)14 أبريل 2021( بشأن تأليف وكيفية سير مجلس التسيير والتنسيق 
البيداغوجي ملعهد التكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية 
3846بورزازات................................................................................................... 

تأل ف)وك ف ة)سير)مجلس) إلتقان.	 

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 
 1442 رمضان  فاتح  في  صادر   1013.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي 
)14 أبريل 2021( بشأن تأليف وكيفية سير مجلس اإلتقان ملعهد التكوين 
 ........................... 3847في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بورزازات.

منح) عتماد):

 	.«Attijari Capital Management«(وركة

في  صادر   780.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
 «Attijari لشركة  االعتماد  بمنح   )2021 مارس   23(  1442 شعبان   9
«Capital Management ملزاولة نشاط شركة مسيرة لهيئات التوظيف 
3847الجماعي للرأسمال................................................................................... 

 	.«BMCE Capital Investments«(وركة

في  صادر   1111.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
 «BMCE االعتماد لشركة  بمنح   )2021 ماي   3( 1442 20 من رمضان 
«Capital Investments ملزاولة نشاط شركة مسيرة لهيئات التوظيف 
3848الجماعي للرأسمال................................................................................... 

 	.«Red Med Private Equity«(وركة

في  صادر   1463.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
لشركة  االعتماد  رخصة  بمنح   )2021 ماي   31(  1442 شوال  من   19
لهيئات  مسيرة  شركة  نشاط  ملزاولة   »Red Med Private Equity»
3848التوظيف الجماعي للرأسمال...................................................................

يظام)م3ظفي) إلد ر ت) لعامة

يص3ص)عامة

في  صادر   666.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قــــــــرار 
20 من رجب 1442 )4 مارس 2021( بتتميم القرار رقم 977.13 الصادر 
في 7 جمادى األولى 1434 )19 مارس 2013( بتحديد قائمة الشهادات 
الوطنية غير املنصوص عليها في األنظمة األساسية الخاصة، واملسلمة 
التابعة  األخرى  والتكوين  التعليم  ومؤسسات  الجامعات  طرف  من 
 ..... 3849للقطاع العام، املطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية.

يص3ص)خاصة

 ل3ز رة) ملكلفة)بحق3ق) إلنسان)و لعالقات)مع) لبرملان.

قرار لوزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان رقم 1316.21 

اإلدارية  اللجان  بإحداث   )2021 ماي   18(  1442 شوال   6 في  صادر 

بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية 

3850اإلنسان والعالقات مع البرملان - قطاع العالقات مع البرملان -............... 

وز رة) لد خل ة.

 1442 رمضان  من   16 في  صادر   1314.21 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء  )29 أبريل 

 ...................................................... 3852املختصة إزاء موظفي وزارة الداخلية

وز رة) لشؤون) لخارج ة)و لتعاون) إلفريقي)و ملغاربة) ملق مين)
بالخارج.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 

رقم 1327.21 صادر في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021( بإحداث 

وتأليف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة 

 ......... 3895الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

وز رة) ألوقاف)و لشؤون) إلسالم ة.

في  صادر   1325.21 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 

20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية 

والشؤون  األوقاف  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية 

 ................................................................................................. 3897اإلسالمية

 ألماية) لعامة)للحك3مة.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   1162.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  قرار 

األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  وتأليف  بإحداث   )2021 ماي   3(

3904املختصة إزاء موظفي األمانة العامة للحكومة ومصالح رئيس الحكومة..

وز رة) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة.

في  صادر   1313.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

اإلدارية  اللجان  وتأليف  بإحداث   )2021 ماي   18(  1442 شوال   6

املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير 

3906املباشرة.................................................................................................... 

وز رة) لصحة.

 )2021 ماي   18(  1442 شوال   6 في  صادر   1329.21 رقم  الصحة  لوزير  قرار 

إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  وتأليف  بإحداث 

3915موظفي وزارة الصحة............................................................................... 

وز رة) لصناعة)و لتجارة)و القتصاد) ألخضر)و لرقمي.

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 1317.21 صادر 

اإلدارية  اللجان  وتأليف  بإحداث   )2021 ماي   18(  1442 شوال   6 في 

والتجارة  الصناعة  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية 

3942واالقتصاد األخضر والرقمي.................................................................... 
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وز رة)إعد د) لتر ب) ل3طني)و لتعمير)و إلسكان)وس اسة) ملدننة.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قرار 
بإحداث   )2021 ماي   18(  1442 شوال   6 في  صادر   1315.21 رقم 
وتأليف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة 
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة - قطاع إعداد 
 ........................................................................ 3947التراب الوطني والتعمير -.

قرار لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة رقم 1322.21 
صادر في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية 
الوطني  التراب  إعداد  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية 
3951والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة - قطاع اإلسكان وسياسة املدينة -..... 

وز رة) لطاقة)و ملعادن)و لبيئة.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1320.21 صادر في 17 من رمضان 1442 
2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء  )30 أبريل 
الطاقة  قطاع   - والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة 
3962واملعادن -................................................................................................. 

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1324.21 صادر 16 رمضان 1442 
2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء  )29 أبريل 
 ...... 3969املختصة إزاء موظفي وزارة الطاقة واملعادن والبيئة - قطاع البيئة.

وز رة) لشغل)و إلدماج) ملنهي.

 1442 شوال   6 في  صادر   1328.21 رقم  املنهي  واإلدماج  الشغل  لوزير  قرار 
األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  وتأليف  بإحداث   )2021 ماي   18(
3971املختصة إزاء موظفي وزارة الشغل واإلدماج املنهي.................................. 

وز رة) لثقافة)و لشباب)و لرياضة.

في  صادر   1321.21 رقم  والرياضة  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية 
3975املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي قطاع االتصال....................... 

قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة رقم 1326.21 صادر في 6 شوال 1442 
األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  وتأليف  بإحداث   )2021 ماي   18(
املختصة إزاء موظفي وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الشباب 
3977والرياضة.................................................................................................. 

 ل3ز رة) ملكلفة)باملغاربة) ملق مين)بالخارج.

قرار للوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
 1318.21 رقم  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  بالخارج،  املقيمين 
اللجان  وتأليف  بإحداث   )2021 ماي   18(  1442 شوال   6 في  صادر 
الوزارة املنتدبة لدى  اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، 
3984املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج............................................................ 

مجلس) لن3 ب.

 1442 رمضان  من   20 في  صادر   187.21 رقم  النواب  مجلس  ملكتب  قرار 
)3 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية املختلطة املختصة إزاء 

3985موظفات وموظفي مجلس النواب...........................................................

مجلس) ملستشارين.

 1442 رمضان  من   21 في  صادر   63.21 رقم  املستشارين  مجلس  ملكتب  قرار 
)4 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية املختلطة املختصة إزاء 
3986موظفات وموظفي مجلس املستشارين....................................................

 ملجلس) ألعلى)للسلطة) لقضائ ة.

1330.21 رقم  القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  للرئيس   قرار 
وتأليف  بإحداث   )2021 أبريل   29(  1442 رمضان  من   16 في  صادر 
اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي املجلس األعلى 
3988للسلطة القضائية....................................................................................

رئاسة) لن ابة) لعامة.

في  صادر   1323.21 رقم  العامة  النيابة  رئيس  للملك،  العام  للوكيل  قرار 
21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية 
3989املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي رئاسة النيابة العامة...............

مجلس) ملنافسة

1442 رمضان  من   13 في  صادر  ق/2021   /33 عدد  املنافسة  ملجلس   قرار 
«Astrazeneca plcَ« شركة  بتولي  املتعلق   )2021 أبريل   26( 
أسهم مجموع  اقتناء  طريق  عن  املباشرة  غير  الحصرية   املراقبة 
 ................. .«Alexion Pharmaceuticals« 3991رأسمال وحقوق التصويت لشركة

1442 رمضان  من   13 في  صادر  34/ق/2021  عدد  املنافسة  ملجلس   قرار 

 «Oncologie et Diagnostic du 26 أبريل 2021( املتعلق بتولي شركة(

«Maroc املراقبة الحصرية املباشرة عبر اقتناء نسبة 80% من حصص 
 .........................................«Polyclinique Atlas Anfa» 3993رأسمال شركة

 1442 رمضان  من   13 في  صادر  35/ق/2021  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

 «LG Electronics Inc» 26 أبريل 2021( املتعلق بتولي كل من شركة(
شركة على  املشتركة  املراقبة   »Magna International Inc«  وشركة 
 ...........................................................«LG Magna e-Powertrain Co»3995

رمضان 1442  من   13 في  صادر   2021  / ق   /36 عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
)26 أبريل 2021( املتعلق بتولي دولة البرتغال املراقبة الحصرية املباشرة 
التصويت  أسهم رأسمال وحقوق  مـــن   %22,5 نسبة  اقتناء  عن طريق 
 .«Transportes Aéreos Portugueses, sgps, s.a» 3997املرتبطة بها لشركة

إعاليات)وبالغات

في  صادر   07/21 رقم  املواصالت  لتقنين  الوطنية  للوكالة  العام  للمدير  قرار 
للوكالة  العام  املدير  قرار  بتغيير   )2021 ماي   7(  1442 رمضان  من   24
الوطنية لتقنين املواصالت رقم 2020/07 الصادر في 3 ذي القعدة 1441 
2020( يتعلق بتحديد الشروط التقنية الستعمال التجهيزات  )25 يونيو 
4001الراديو كهربائية املكونة من أجهزة منخفضة القوة ومحدودة املدى........ 
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مرس3م)رقم)3.956).))صادر)في))))من)وعبان))22ي )5)أبريل)ي)3)) 

في) لسجل) لتجاري) بالشهر) لتطب ق) ملقتض ات) ملتعلقة)

بطريقة) للشركات) وإند ع) لق3 ئم) لترك ب ة)  إللكتروني)

إلكتروي ة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛

بتنفيذه  التجارة الصادر  املتعلق بمدونة   15.95 القانون رقم  وعلى 

1417 األول  ربيـع  من   15 في  الصادر   1.96.83 رقم  الشــريــف   الظهير 

)فاتح أغسطس 1996( كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 27 منه ؛

بطريقة  املقاوالت  بإحداث  املتعلق   88.17 رقم  القانون  وعلى 

إلكترونية ومواكبتها الصادر بتنفيذه الظهير الشــريــف رقــم 1.18.109 

بتاريخ 2 جمادى األولى 1440)9 يناير 2018( ؛

املساطر واإلجراءات  بتبسيط  املتعلق   55.19 القانون رقم  وعلى 

بتاريخ   1.20.06 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  اإلدارية 

11 من رجب 1441 )6 مارس 2020( ؛

53.05 املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات  وعلى القانون رقم 

بتاريخ   1.07.129 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  القانونية الصادر 

19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007( ؛

الصادر  املساهمة  بشركات  املتعلق   17.95 رقم  القانون  وعلى 

بتنفيذه الظهير الشــريــف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع اآلخر 1417 

)30 أغسطس 1996( كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 158 منه ؛

وعلى القانون رقم 5.96 املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية 

البسيطة وشركة التوصية باألسهم وشركة ذات املسؤولية املحدودة 

 وشركة املحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ

1997( كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما  1417 )13 فبراير  5 شوال 

املادة 95 منه ؛

وعلى القانون رقم 43.20 املتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت 

بتاريخ  1.20.100 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   اإللكترونية 

16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( ؛

 1442 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 4 شعبان 

)18 مارس 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

في  بالتقييد  التصريح  وإجراءات  كيفيات  املرسوم  هذا  يحدد 

السجل التجاري اإللكتروني وتسليم النسخ واملستخرجات والشهادات 

ووثائق  وعقود  التركيبية  القوائم  إيداع  وإجراءات  به،  املتعلقة 

إلكترونية،  بطريقة  اآلخرين  االعتباريين  واألشخاص  الشركات 

وتأليف ومهام لجنة التنسيق املتعلقة بهذا السجل.

الفصل األول

 لتصريح)بالتق  د)في) لسجل) لتجاري) إللكتروني

املادة 2

تطبيقا ملقتضيات الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب األول 

بالتقييدات إليه أعاله، يتم التصريح  15.95 املشار   من القانون رقم 

املحدثة  اإللكترونية  املنصة  عبر  اإللكتروني  التجاري  السجل  في 

بطريقة  املقاوالت  بإحداث  املتعلق   88.17 رقم  القانون  بمقت�ضى 

إلكترونية ومواكبتها.

يقوم بالتصريح املذكور في الفقرة السابقة املعني باألمر أو وكيله 

 88.17 القانون رقم  3 من  املادة  في  املنصوص عليهم  املهنيين  أو أحد 

رهن  املوضوعة  االستمارة  ملء  خالل  من  وذلك  الذكر،  السالف 

امللحقة  القائمة  في  املحددة  واملستندات  بالوثائق  وإرفاقها  إشارته، 

بهذا املرسوم.

يجب أن يتضمن كل تصريح بتقييد الحق رقم السجل التجاري.

املادة 3

حسب  املرسوم،  بهذا  ملحقة  هي  كما  التصاريح،  نماذج  تشتمل 

الحالة، على البيانات واملعطيات املتعلقة :

- باألشخاص الذاتيين ؛

- بفروع ووكاالت األشخاص الذاتيين ؛

- بالتقييدات التعديلية الخاصة باألشخاص الذاتيين ؛

- بالتسيير الحر لألصل التجاري ؛

- باألشخاص االعتباريين ؛

- بفروع ووكاالت األشخاص االعتباريين ؛

- بالتقييدات التعديلية الخاصة باألشخاص االعتباريين ؛

يص3ص)عامة
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- بالتشطيب على األشخاص الذاتيين ؛

- بالتشطيب على األشخاص االعتباريين.

تحال هذه التصاريح آليا عبر املنصة اإللكترونية إلى كاتب الضبط 
املكلف بالسجل التجاري.

املادة 4

تواريخ  باألمر  املعني  إشارة  رهن  املوضوعة  االستمارة  تتضمن 

حسب  الصناعية،  امللكية  سندات  وتسليم  وتسجيل  إيداع  وأرقام 

الحالة.

املادة 5

يجب على كاتب الضبط املكلف بمسك السجل التجاري أن يتحقق 

وأحكام  تتنافى  ال  التصاريح  في  الواردة  واملعطيات  البيانات  أن  من 

تطابق  وأنها  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 

الوثائق واملستندات املرفقة بالتصريح.

يضمن كاتب الضبط في النظام اإللكتروني لتدبير السجل التجاري 

املحاكم،  إشارة  رهن  بالعدل  املكلفة  الوزارة  تضعه  الذي  املحلي، 

البيانات التالية :

- عنوان املؤسسة أو مقر الشركة، حسب الحالة ؛

الطبيعة  أو  التسمية  أو  والعائلية  الشخصية  املصرحين  أسماء   -

القانونية إذا تعلق األمر بشخص اعتباري ؛

- تاريخ وساعة اإليداع ؛

- رقم الترتيب في السجل الزمني املنصوص عليه في املادة 9 بعده ؛

 - رقم تسجيل امللزم في السجل التحليلي املنصوص عليه في املادة 9

بعده ؛

- بيان رقم التقييد في السجل التجاري، في حالة تقييد تعديلي.

يحال آليا إلى املنصة اإللكترونية اإلشهاد املنصوص عليه في املادة 

الضبط  كاتب  فيه  يشهد  والذي  إلكترونية،  بطريقة  موقعا  بعده   6

بإنجاز عملية التضمين املذكورة.

املادة 6

إنجاز  يثبت  اإللكترونية،  املنصة  عبر  بإشهاد،  املصرح  يتوصل 

التقييد املطلوب في السجل التجاري اإللكتروني.

املادة 7

تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 88.17 املشار إليه أعاله، تؤدى 

جميع الرسوم والواجبات واألجور عن الخدمات بإحدى طرق األداء 

اإللكتروني املعتمدة من قبل املنصة اإللكترونية.

املادة 8

املادة  في  عليه  املنصوص  اإلنذار  بالتجارة  املكلفة  الوزارة  توجه 
رسالة  في  املخالف  إلى  أعاله  إليه  املشار   15.95 رقم  القانون  من   62
مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، وذلك في حالة عدم التسجيل 

بالسجل التجاري داخل اآلجال املقررة قانونا.

يجوز ألعوان كل إدارة أو هيئة معنية أن يخبروا الوزارة املكلفة 
بالتجارة باملخالفة املذكورة.

الفصل الثاني

 لسجل) لتجاري) ملحلي

املادة 9

يتكون السجل التجاري املحلي من جزأين :

1 - سجل زمني ممسوك بطريقة إلكترونية ؛

2 - سجل تحليلي ممسوك بطريقة إلكترونية.

إحداهما  تخصص  مجموعتين  من  التحليلي  السجل  يتكون 
أرقام  وتكون  االعتباريين،  لألشخاص  واألخرى  الذاتيين  لألشخاص 
املجموعة األولى أعدادا شفعية وأرقام املجموعة الثانية أعدادا وترية 

وفق ترقيم متصل.

أولي يكون محل تسجيل  اعتباري،  أو  ذاتي  لكل شخص   يخصص 
 في السجل التحليلي رقم لسجله التجاري، يثبت في اإلشهاد املشار إليه
 في املادة 5 أعاله، وال يشتمل السجل املذكور على رقم مستقل إال بالنسبة

للتسجيالت األولية.

التصاريح املنصوص عليها في  الواردة  البيانات واملعطيات   تضمن 
في املادة 3 أعاله بالسجل التحليلي.

يخصص لكل تقييد رقم مستقل في السجل الزمني، ويدرج ملخص 
وفق  املذكور  بالسجل  أعاله   3 املادة  في  عليها  املنصوص  التصاريح 

ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة.

يتضمنها  التي  واملعطيات  البيانات  تحديد  العدل  وزارة  تتولى 
السجالن املذكوران.

املادة 10

يقوم رئيس املحكمة املختص أو القا�ضي املكلف بمراقبة السجل 
التجاري املحلي بالتحقق من السجلين الزمني والتحليلي نهاية كل شهر 

وتوقيعهما إلكترونيا.

السجل  بمراقبة  املكلف  القا�ضي  أو  املحكمة  لرئيس  تبين  إذا 
التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة املادة 64 من القانون رقم 15.95 
العامة  النيابة  إلى  فورا  ذلك  يبلغ  أن  عليه  وجب  أعاله،  إليه  املشار 

املختصة.
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الفصل الثالث

 لسجل) لتجاري) ملركزي

املادة 11

يمسك السجل التجاري املركزي من طرف املكتب املغربي للملكية 
الصناعية والتجارية.

املادة 12

تضمن آليا في السجل التجاري املركزي جميع البيانات واملعطيات 
املضمنة في التصاريح املتعلقة بالتقييدات املنجزة في السجل التجاري 

املحلي عبر املنصة اإللكترونية.

املادة 13

إلى  تنقسم  بيانات  قاعدة  من  املركزي  التجاري  السجل  يتكون 
لألشخاص  واآلخر  الذاتيين  لألشخاص  أحدهما  يخصص  جزأين، 

االعتباريين.

الفصل الرابع

تسل م) لنسخ)و ملستخرجات)و لشهاد ت

املادة 14

املغربي  املكتب  أو  التجاري  بالسجل  املكلف  الضبط  كاتب  يسلم 
للملكية الصناعية والتجارية عبر املنصة اإللكترونية، حسب الحالة، 
في  عليها  املنصوص  الشروط  وفق  طلبه،  على  بناء  باألمر  املعني  إلى 
أعاله  إليه  املشار   15.95 رقم  القانون  من   77 و   )2(  33 و   29 املواد 
 واملادة 5 من القانون رقم 88.17 املذكور أعاله، النسخة أو املستخرج

أو الشهادة التالية :

- مستخرج للتقييدات، يسلمه كاتب الضبط ؛

الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  يسلمها  للتقييدات  نسخة   -
والتجارية ؛

- شهادة التسجيل، يسلمها كاتب الضبط ؛

الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  يسلمها  التي  التسجيل  شهادة   -
والتجارية ؛

كاتب  يسلمها  املحلي،  التجاري  السجل  في  التسجيل  - شهادة عدم 
الضبط ؛

- شهادة عدم التسجيل في السجل التجاري على الصعيد الوطني، 
يسلمها املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية ؛

الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  يسلمها  السلبية،  الشهادة   -
والتجارية ؛

- شهادة التشطيب، يسلمها كاتب الضبط ؛

- شهادة بعدم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، يسلمها 
كاتب الضبط ؛

- شهادة التشطيب التي يسلمها املكتب املغربي للملكية الصناعية 
والتجارية ؛

- شهادة بعدم التعرض على ثمن بيع األصل التجاري، يسلمها كاتب 
الضبط.

النسخ الحصول على  اإللكترونية، طلبات  املنصة  آليا، عبر   تحال 
أو املستخرجات أو الشواهد املشار إليها أعاله إلى كاتب الضبط املكلف 

بالسجل التجاري قصد معالجتها.

الفصل الخامس
إند ع) لق3 ئم) لترك ب ة)وعق3د)ووثائق) لشركات)
و ألشخاص) العتباريين) آلخرين)بطريقة)إلكتروي ة

املادة 15

تودع القوائم التركيبية للشركات عبر املنصة اإللكترونية من قبل 
األولى  املادة  في  إليهم  املشار  املهنيين  أحد  أو  للشركة  القانوني  املمثل 
السجل  لتدبير  اإللكتروني  النظام  إلى  مرفقاتها  مع  آليا  وتحال  أعاله، 

التجاري املحلي.

بالبيانات  إشارته  رهن  املوضوعة  االستمارة  بملء  املودع  يقوم 
واملعطيات التالية :

- إسم املودع وصفته ؛

- عنوان الشركة أو تسميتها ؛

- رقم السجل التجاري للشركة ؛

- تاريخ بداية السنة املالية وتاريخ نهايتها ؛

- رقم معامالت الشركة ؛

تاريخ انعقاد الجمع العام.

وصل  مقابل  إلكترونية  بطريقة  القضائية  الرسوم  املودع  يؤدي 
يثبت اإليداع واألداء.

املادة 16

الوثائق  من  التجاري  بالسجل  املكلف  الضبط  كاتب  يتحقق 
املودعة، وفي حالة رفض اإليداع يتعين أن يكون الجواب معلال يبين 

أسباب هذا الرفض.

ومرفقاتها التركيبية  القوائم  إيداع  شهادة  الضبط  كاتب   يوجه 
إلى املودع بطريقة إلكترونية داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من 

تاريخ أداء الرسم القضائي.

ال يمكن التصرف في القوائم التركيبية قبل إصدار كاتب الضبط 
لشهادة إيداعها.
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املادة 17

كتابة  لدى  إيداعها  يتم  التي  والوثائق  العقود  كل  تكون  أن  يجب 

تجارية شركة  لحساب  اإللكترونية  املنصة  عبر  املختصة   الضبط 

أو أشخاص اعتباريين آخرين موافقة للتشريع الجاري به العمل.

املودع  يتسلم  العمل،  بها  الجاري  القانونية  النصوص  مع مراعاة 

أو  وعنوانها  الشركة  شكل  يتضمن  وصال  اإللكترونية  املنصة  عبر 

املودعة  والوثائق  العقود  وطبيعة  وعدد  مقرها  وعنوان  تسميتها 

وتاريخ اإليداع وإسم املودع الشخ�ضي والعائلي وصفته وعنوانه.

اإللكترونية،  املنصة  عبر  املركزي،  التجاري  بالسجل  آليا  تضمن 

جميع العقود والوثائق التي تم إيداعها وفقا ملقتضيات الفقرة األولى 

من هذه املادة.

املادة 18

املنصة  عبر  بها  املدلى  والعقود  للوثائق  اإللكترونية  األرشفة  تتم 

اإللكترونية بكيفية تضمن تماميتها.

الفصل السادس

لجنة) لتنس ق) ملتعلقة)بالسجل) لتجاري) إللكتروني

املادة 19

تحدث لدى السلطة الحكومية املكلفة بالعدل لجنة للتنسيق تكلف 

املطبقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  تنفيذ  حسن  على  بالسهر 

فيما يتعلق بالسجل التجاري اإللكتروني.

األشخاص  عليها  يعرضها  التي  املسائل  في  رأيها  اللجنة  وتبدي 

املكلفون بمسك السجل التجاري اإللكتروني. وترفع اللجنة املذكورة 

تقريرا إلى السلطة الحكومية املختصة في شأن الصعوبات واإلكراهات 

التي اطلعت عليها.

يتولى مدير الشؤون املدنية بوزارة العدل أو من ينوب عنه رئاسة 

اللجنة املذكورة، والتي تضم :

- ممثال عن السلطة الحكومية املكلفة بالعدل ؛

- ممثال عن السلطة الحكومية املكلفة باملالية ؛

- ممثال عن السلطة الحكومية املكلفة بالتجارة ؛

- كاتب ضبط مكلف بمسك السجل التجاري املحلي ؛

- ممثال للمكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية.

ويمكن للجنة أن تستدعي كل شخص آخر ترى فائدة في حضوره.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على األقل وكلما 

دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل السابع

مقتض ات) يتقال ة)وختام ة

املادة 20

بهذا  امللحقة  الوثائق،  وقائمة  التصاريح  نماذج  تغير  أو  تتمم 
املرسوم بقرار لوزير العدل.

املادة 21

إليه  املشار   88.17 رقم  القانون  من   12 املادة  ملقتضيات  تطبيقا 
أعاله، يوجه كاتب الضبط املكلف بالسجل التجاري إلى املكتب املغربي 
شهر،  كل  من  األول  األسبوع  خالل  والتجارية،  الصناعية  للملكية 
طيلة املدة املنصوص عليها في نفس املادة نظيرا من التصاريح والعقود 
التي تم إيداعها ورقيا لدى كتابة الضبط خالل الشهر السابق، وفق 
التشريع الجاري به العمل قبل تاريخ دخول القانون رقم 88.17 حيز 
إعالما  كذلك  ويوجه  التعديل،  أو  التسجيل  لغرض  وذلك  التنفيذ، 

بالتشطيبات التي قام بها خالل نفس الشهر.

املادة 22

القانون  بمقت�ضى  املحدثة  اإللكترونية  باملنصة  العمل  يتم  أن  إلى 
التجاري  السجل  إلى  الولوج  أعاله، يتم  إليه  املشار   88.17 رقم 
الخاصة  املعلوماتية  األنظمة  عبر  به  املتعلقة  والخدمات  اإللكتروني 

بالوزارة املكلفة بالعدل.

املادة 23

يدخل هذا املرسوم حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره 
التاريخ املرسوم نفس  من  ابتداء  وينسخ  الرسمية،  الجريدة   في 

رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 )18 يناير 1997( لتطبيق 
الباب الثاني املتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب األول 

من القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة.

املادة 24

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  تنفيذ هذا  يسند 
وزير العدل ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، 

كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.
*

*  *
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ملحق بنماذج التصاريح المتعلقة بالتقييد في السجل التجاري االلكتروني 
 والوثائق والمستندات الواجب إرفاقها بها
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                                1تصريح 
 السجل التجاريفي تاجر تسجيل ب

 (من مدونة التجارة 43و  42المادتان ) 
 

 تصريح بالتسجيل خاص باألشخاص الذاتيني
 من مدونة التجارة( 37المادة ) 
 

                                                           
 يجب أن يكون هذا التصريح محررا من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية، - 1

  2 -  بالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل، وبالنسبة لغير المقيمين رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية مع اإلشارة إلى تاريخ ومكان التسليم 
 

  بيانات حول التاجر -أ 
 اإلسم العائلي : .................................................................

 
 

 ……………………………………………………………اإلسم الشخصي
 

 ....................:................................الجنسية 
 

 تاريخ و مكان االزدياد :..............................
 

 :................................... 2رقم البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية
 

 العنوان الشخصي : .........................................
 

 ممنوح للقاصر لتعاطي التجارة أو الوصي الستغالل أموال القاصر:..................................................إن اقتضى الحال ، نوع وتاريخ اإلذن ال
 

 النظام المالي للزوجين )بالنسبة للتاجر األجنبي(: ......................................................................
 

 عند االقتضاء(ب ـ بيانات حول الوكيل )
 اإلسم العائلي والشخصي: ................................................................

 
 

 تاريخ ومكان االزدياد :.........................................................
 

 الجنسية :..........................
 ..............................................العنوان الشخصي :...............

 
 : ............................................3 رقم البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية

 ج ـ بيانات حول األصل التجاري
 تاريخ الشهادة السلبية )عند االقتضاء(: .................................

 المستعمل: ..........................................الشعار التجاري  

 ........................................... اإلسم الذي تباشر تحته التجارة )الكنية أو اإلسم المستعار(

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

*** 
 ................المحكمة 

ب....................................
. 

 
…………………………

… 
 

 

اإللكتروني

2-3
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  راء ـ قسمة ـ مزاد ـ هبة ـ شياع   إنشاء ـ ش - 4
 

 العنوان :...............................................
 ....................................................................النشاط المزاول فعليا :....................

 
 

 المالك القديم :
 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(

 
 4مصدر األصل التجاري: .....................................

 تاريخ الشروع في االستغالل:..............................
 

 ئلي والشخصي :..................( اإلسم العا 1
 رقم السجل التجاري:............................

 ( اإلسم العائلي والشخصي :.................. 2
 رقم السجل التجاري:..............................

 ( اإلسم العائلي والشخصي :.................. 3
 ............رقم السجل التجاري:..................

 ( اإلسم العائلي والشخصي :.................. 4
 رقم السجل التجاري:..............................

 

 )ة( شركة فعلية مع السيد

  ________/_______/______ تاريخ اإليداع :
 رقم التسليم : ..........................

 
 

 براءة االختراع المستعملة 

  ________/_______/_____ اع : تاريخ اإليد
 رقم اإليداع : ..........................

 
 عالمات الصنع والتجارة والخدمات المقدمة

 
 ( رقم السجل التجاري............................... 1

 العنوان: .......      
 
 ..( رقم السجل التجاري............................................. 2

 العنوان: .......   
 
 ( رقم السجل التجاري...............................3

 العنوان: ........     

  
المؤسسات التجارية التي سبق للتاجر أن استغلها أو التي يستغلها في دائرة 

 اختصاص محاكم أخرى

  المحل المستغل به األصل التجاري - د

 محل مكرى :          

 

 عقد :مدة ال

 تاريخ العقد :

 تاريخ نهاية العقد :

 

 محل مملوك :          
 

 

 محل مستغل في إطار التوطين:        

 مدة العقد :

 تاريخ  العقد :

 تاريخ نهاية العقد:
 محل مستغل في إطار عالقات أخرى:             
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  راء ـ قسمة ـ مزاد ـ هبة ـ شياع   إنشاء ـ ش - 4
 

 العنوان :...............................................
 ....................................................................النشاط المزاول فعليا :....................

 
 

 المالك القديم :
 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(

 
 4مصدر األصل التجاري: .....................................

 تاريخ الشروع في االستغالل:..............................
 

 ئلي والشخصي :..................( اإلسم العا 1
 رقم السجل التجاري:............................

 ( اإلسم العائلي والشخصي :.................. 2
 رقم السجل التجاري:..............................

 ( اإلسم العائلي والشخصي :.................. 3
 ............رقم السجل التجاري:..................

 ( اإلسم العائلي والشخصي :.................. 4
 رقم السجل التجاري:..............................

 

 )ة( شركة فعلية مع السيد

  ________/_______/______ تاريخ اإليداع :
 رقم التسليم : ..........................

 
 

 براءة االختراع المستعملة 

  ________/_______/_____ اع : تاريخ اإليد
 رقم اإليداع : ..........................

 
 عالمات الصنع والتجارة والخدمات المقدمة

 
 ( رقم السجل التجاري............................... 1

 العنوان: .......      
 
 ..( رقم السجل التجاري............................................. 2

 العنوان: .......   
 
 ( رقم السجل التجاري...............................3

 العنوان: ........     

  
المؤسسات التجارية التي سبق للتاجر أن استغلها أو التي يستغلها في دائرة 

 اختصاص محاكم أخرى

  المحل المستغل به األصل التجاري - د

 محل مكرى :          

 

 عقد :مدة ال

 تاريخ العقد :

 تاريخ نهاية العقد :

 

 محل مملوك :          
 

 

 محل مستغل في إطار التوطين:        

 مدة العقد :

 تاريخ  العقد :

 تاريخ نهاية العقد:
 محل مستغل في إطار عالقات أخرى:             
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 ه ـ الفروع والوكاالت      
 ................................العنوان :.................... (1

 السجل التجاري :..............................................رقم 
 ( العنوان :....................................................2

 السجل التجاري :..............................................رقم 
 .......................................العنوان :............. (3 

 السجل التجاري :..............................................رقم 
 

 
 الفروع والوكاالت بالمغرب

 

  البلد:............................ (1
 المدينة:..............................................

 
 ...................( البلد :................2

 المدينة:..............................................
 
 ( البلد :................................. 3

 المدينة:..............................................
 

 

 
 
 
 

 الفروع والوكاالت بالخارج
 

         
 

 
 

 
  بيانات حول المصرح –و  
 

 
 لعائلي: ...............................................................................اإلسم ا

 اإلسم الشخصي:........................................
 الصفة : :...............................................................................

 : ............................................5 لكترونيةيف اإلللتعر رقم البطاقة الوطنية
 العنوان الشخصي : :...............................................................................

 رقم الهاتف :...................
 البريد اإللكتروني :......................................

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه مع اإلشارة إلى تاريخ ومكان التسليم.  المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل وغير المقيمين بالنسبة لألجانب  - 5 

4 
 

 
 

 ه ـ الفروع والوكاالت      
 ................................العنوان :.................... (1

 السجل التجاري :..............................................رقم 
 ( العنوان :....................................................2

 السجل التجاري :..............................................رقم 
 .......................................العنوان :............. (3 

 السجل التجاري :..............................................رقم 
 

 
 الفروع والوكاالت بالمغرب

 

  البلد:............................ (1
 المدينة:..............................................

 
 ...................( البلد :................2

 المدينة:..............................................
 
 ( البلد :................................. 3

 المدينة:..............................................
 

 

 
 
 
 

 الفروع والوكاالت بالخارج
 

         
 

 
 

 
  بيانات حول المصرح –و  
 

 
 لعائلي: ...............................................................................اإلسم ا

 اإلسم الشخصي:........................................
 الصفة : :...............................................................................

 : ............................................5 لكترونيةيف اإلللتعر رقم البطاقة الوطنية
 العنوان الشخصي : :...............................................................................

 رقم الهاتف :...................
 البريد اإللكتروني :......................................

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه مع اإلشارة إلى تاريخ ومكان التسليم.  المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل وغير المقيمين بالنسبة لألجانب  - 5 
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 تصريح
 السجل التجاريفي فرع أو وكالة تاجر تسجيل ب

 مدونة التجارة(من  41المادة )
 تصريح بتسجيل فروع أو وكاالت األشخاص الذاتيني  

 من مدونة التجارة(  40)المادة 
 

 بيانات حول التاجر

 اإلسم العائلي : ...............................................

 
 ……………………………………………………………سم الشخصياإل

 :....................................الجنسية 

  ...........................................................................6لكترونية للتعريف اإل الوطنيةرقم البطاقة 
...........................................: 

 ......................................................... االزدياد : تاريخ ومكان
 

 :...................................................................... النظام المالي للزوجين )بالنسبة للتاجر األجنبي(
 

 ..............العنوان الشخصي :...............................................
 
 
 بيانات حول المؤسسة الرئيسية– 

 اإلسم التجاري أو الشعار: ......................................
 

 العنوان :....................................................
................................................................ 

 ري :........................................رقم السجل التجا
 

 
 المؤسسات الرئيسية المتواجدة بالمغرب 

 

 
 اإلسم التجاري أو الشعار: ......................................

 العنوان: ......................................................
 ...............البلد: ..................................

 رقم السجل التجاري )أو ما يقوم مقامه(: ........................................
 

 
 

 المؤسسات الرئيسية المتواجدة بالخارج 
 
 
 

 بيانات حول الفرع موضوع التسجيل

  الشعار:.................................................. اإلسم التجاري ، تاريخ الشهادة السلبية عند االقتضاء: .................................

 ...................................................................العنوان :..................................

 ................................................................................................. النشاط المزاول فعليا:
                                                           

  6 - بالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل، وبالنسبة لغير المقيمين رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية مع اإلشارة إلى تاري ومكان التسليم 

 
 المملكة المغربية

 وزارة العدل
*** 

 المحكمة .......................
 .............ب ...................
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 تصريح
 السجل التجاريفي فرع أو وكالة تاجر تسجيل ب

 مدونة التجارة(من  41المادة )
 تصريح بتسجيل فروع أو وكاالت األشخاص الذاتيني  

 من مدونة التجارة(  40)المادة 
 

 بيانات حول التاجر

 اإلسم العائلي : ...............................................

 
 ……………………………………………………………سم الشخصياإل

 :....................................الجنسية 

  ...........................................................................6لكترونية للتعريف اإل الوطنيةرقم البطاقة 
...........................................: 

 ......................................................... االزدياد : تاريخ ومكان
 

 :...................................................................... النظام المالي للزوجين )بالنسبة للتاجر األجنبي(
 

 ..............العنوان الشخصي :...............................................
 
 
 بيانات حول المؤسسة الرئيسية– 

 اإلسم التجاري أو الشعار: ......................................
 

 العنوان :....................................................
................................................................ 

 ري :........................................رقم السجل التجا
 

 
 المؤسسات الرئيسية المتواجدة بالمغرب 

 

 
 اإلسم التجاري أو الشعار: ......................................

 العنوان: ......................................................
 ...............البلد: ..................................

 رقم السجل التجاري )أو ما يقوم مقامه(: ........................................
 

 
 

 المؤسسات الرئيسية المتواجدة بالخارج 
 
 
 

 بيانات حول الفرع موضوع التسجيل

  الشعار:.................................................. اإلسم التجاري ، تاريخ الشهادة السلبية عند االقتضاء: .................................

 ...................................................................العنوان :..................................

 ................................................................................................. النشاط المزاول فعليا:
                                                           

  6 - بالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل، وبالنسبة لغير المقيمين رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية مع اإلشارة إلى تاري ومكان التسليم 

 
 المملكة المغربية

 وزارة العدل
*** 

 المحكمة .......................
 .............ب ...................

 
 
 
 

 
 
 

 
 

.تاريخ
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................................................................................................................................... 

 تاريخ الشروع في االستغالل : ..............................................
 

 قديم :المالك ال
 رقم السجل التجاري )عند االقتضاء(

 
 

 7مصدر األصل التجاري: .....................................

 المحل المستغل به األصل التجاري

    محل مكرى :                                            

 مدة العقد :

 تاريخ العقد :

 تاريخ نهاية العقد :

 حل مملوك :م               

           

 توطين : اسم الموطن لديه.....................................رقم سجله التجاري                

 تاريخ العقد : ........................................               

 .... تاريخ نهاية العقد :....................................               

 محل مستغل في إطار عالقات أخرى :               
 

 
 

 بيانات حول المصرح            

 
 اإلسم العائلي: ...............................................................................

 اإلسم الشخصي:........................................
 .......................................................................الصفة : :........

 : ............................................8لكترونية رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
 .العنوان الشخصي : :..............................................................................

 رقم الهاتف :...................
 البريد اإللكتروني :......................................

 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

                                                           
 إنشاء ـ شراء ـ قسمة ـ مزاد ـ هبة ـ شياع - 7 
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5 
 

 

 

 

 

 تصريح
 السجل التجاريفي فرع أو وكالة تاجر تسجيل ب

 مدونة التجارة(من  41المادة )
 تصريح بتسجيل فروع أو وكاالت األشخاص الذاتيني  

 من مدونة التجارة(  40)المادة 
 

 بيانات حول التاجر

 اإلسم العائلي : ...............................................

 
 ……………………………………………………………سم الشخصياإل

 :....................................الجنسية 

  ...........................................................................6لكترونية للتعريف اإل الوطنيةرقم البطاقة 
...........................................: 

 ......................................................... االزدياد : تاريخ ومكان
 

 :...................................................................... النظام المالي للزوجين )بالنسبة للتاجر األجنبي(
 

 ..............العنوان الشخصي :...............................................
 
 
 بيانات حول المؤسسة الرئيسية– 

 اإلسم التجاري أو الشعار: ......................................
 

 العنوان :....................................................
................................................................ 

 ري :........................................رقم السجل التجا
 

 
 المؤسسات الرئيسية المتواجدة بالمغرب 

 

 
 اإلسم التجاري أو الشعار: ......................................

 العنوان: ......................................................
 ...............البلد: ..................................

 رقم السجل التجاري )أو ما يقوم مقامه(: ........................................
 

 
 

 المؤسسات الرئيسية المتواجدة بالخارج 
 
 
 

 بيانات حول الفرع موضوع التسجيل

  الشعار:.................................................. اإلسم التجاري ، تاريخ الشهادة السلبية عند االقتضاء: .................................

 ...................................................................العنوان :..................................

 ................................................................................................. النشاط المزاول فعليا:
                                                           

  6 - بالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل، وبالنسبة لغير المقيمين رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية مع اإلشارة إلى تاري ومكان التسليم 

 
 المملكة المغربية

 وزارة العدل
*** 

 المحكمة .......................
 .............ب ...................
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 بالتعديل 9تصريح
 (من مدونة التجارة 50المادة  )

 
 تصريح بالتعديل خاص باألشخاص الذاتيني

 
 تاجرأ ـ بيانات حول ال

 
 ...........................اإلسم العائلي :  ..............

 اإلسم الشخصي : ....... ....... ....... ....... .......
 …………………………………………………………………………………………………………… الجنسية :

 ..………………………………………………………… تاريخ ومكان االزدياد :
 ...................................: 10لكترونية رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل

 العنوان الشخصي :..........................................
 عنوان المؤسسة المعنية بالتعديل أو التشطيب :..........................................

 رقم السجل التجاري:..............................................
 
 

 
 ب ـ التعديل المطلوب

 

 ة أو المحذوفة:العناصر المضاف
............................................................................................................................. ..............

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
  9 -  .يجب أن يكون هذا التصريح محررا من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية. 

  10 -  بالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل، وبالنسبة لغير المقيمين رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية .

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

*** 
 ................المحكمة 

 ب...................................
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 بالتعديل 9تصريح
 (من مدونة التجارة 50المادة  )

 
 تصريح بالتعديل خاص باألشخاص الذاتيني

 
 تاجرأ ـ بيانات حول ال

 
 ...........................اإلسم العائلي :  ..............

 اإلسم الشخصي : ....... ....... ....... ....... .......
 …………………………………………………………………………………………………………… الجنسية :

 ..………………………………………………………… تاريخ ومكان االزدياد :
 ...................................: 10لكترونية رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل

 العنوان الشخصي :..........................................
 عنوان المؤسسة المعنية بالتعديل أو التشطيب :..........................................

 رقم السجل التجاري:..............................................
 
 

 
 ب ـ التعديل المطلوب

 

 ة أو المحذوفة:العناصر المضاف
............................................................................................................................. ..............

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
  9 -  .يجب أن يكون هذا التصريح محررا من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية. 

  10 -  بالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل، وبالنسبة لغير المقيمين رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية .

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

*** 
 ................المحكمة 

 ب...................................
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 لتسيير الحرا -ج 

  نوان المؤسسة موضوع التسيير الحر:ع
............................................................................................................................................... 

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

 مدة التسيير الحر: من ............/........./...................  إلى ............/........./...................
 

 ......................................................... طبيعة العقد:
 اإلسم العائلي والشخصي لمالك األصل التجاري موضوع التسيير الحر:...........................................

 ................................................................رقم السجل التجاري :.....................................................بالمحكمة:...........
 تاريخ التشطيب أو التعديل:...............................................................

 
 الشهر: رقم وتاريخ اجلريدة الرمسية:................................................

 ..................................................تارخيها............................................اجلريدة :.........
 

 حالة إضافة أصل تجاري جديد -د 

 : ................................................. ............................11مصدر األصل التجاري
 ...................................... .................................................العنوان : ...........

 الشعار التجاري )عند االقتضاء( :.....................................................................
 ................................تاريخ الشهادة السلبية )عند االقتضاء(: ............................

 
 

 
 
 
 

       بيانات حول المصرح  -ه    

 
 اإلسم العائلي: ...............................................................................

 اإلسم الشخصي: ........................................
 .......................................................الصفة : ........................

 : ............................................12لكترونية رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
 العنوان الشخصي : :...............................................................................

 .................رقم الهاتف :..
 البريد اإللكتروني :......................................

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   شياع. –ة هب –مزاد  –قسمة  –شراء  –إنشاء  - 11 
 8 أو ما يقوم مقامه مع اإلشارة إلى تاريخ ومكان التسليم.  بالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل وغير المقيمين رقم جواز السفر  - 12 
 

 لتسيير الحرا -ج 

  نوان المؤسسة موضوع التسيير الحر:ع
............................................................................................................................................... 

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

 مدة التسيير الحر: من ............/........./...................  إلى ............/........./...................
 

 ......................................................... طبيعة العقد:
 اإلسم العائلي والشخصي لمالك األصل التجاري موضوع التسيير الحر:...........................................

 ................................................................رقم السجل التجاري :.....................................................بالمحكمة:...........
 تاريخ التشطيب أو التعديل:...............................................................

 
 الشهر: رقم وتاريخ اجلريدة الرمسية:................................................

 ..................................................تارخيها............................................اجلريدة :.........
 

 حالة إضافة أصل تجاري جديد -د 

 : ................................................. ............................11مصدر األصل التجاري
 ...................................... .................................................العنوان : ...........

 الشعار التجاري )عند االقتضاء( :.....................................................................
 ................................تاريخ الشهادة السلبية )عند االقتضاء(: ............................

 
 

 
 
 
 

       بيانات حول المصرح  -ه    

 
 اإلسم العائلي: ...............................................................................

 اإلسم الشخصي: ........................................
 .......................................................الصفة : ........................

 : ............................................12لكترونية رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
 العنوان الشخصي : :...............................................................................

 .................رقم الهاتف :..
 البريد اإللكتروني :......................................

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   شياع. –ة هب –مزاد  –قسمة  –شراء  –إنشاء  - 11 
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 السجل التجاريفي  المسير الحر تسجيلب13تصريح

 من مدونة التجارة( 42)المادة 
    

 تسيري حر ألصل جتاري تصريح بتسجيل عقد

 (من مدونة التجارة 153)المادة 

 
 ر بيانات حول المسير الح -أ 
  

 اإلسم العائلي :.........................................................
 

 ……………………………………………………………اإلسم الشخصي

 الجنسية :............................................... 
 
 

 لكترونية: ...................................للتعريف اإل رقم البطاقة الوطنية
 

 تاريخ و مكان االزدياد :..............................
 

 العنوان الشخصي :.........................................
 

 النظام المالي للزوجين )بالنسبة للتاجر األجنبي(: ......................................................................
 
 

 لمؤسسة موضوع التسيير الحر بيانات حول ا -ب 
 

 اإلسم الذي تباشر تحته التجارة ) الكنية أو اإلسم المستعار(...........................................
 
 

 الشعار التجاري المستعمل: ...........................................
 

 ...............عنوان المؤسسة: .....................................
 النشاط المزاول فعليا :........................................................................................

 
 

 _______/_______/______:  تاريخ اإليداع
 رقم اإليداع : .........................

 
 براءة االختراع المستعملة

 

 
 _______/_______/______:  تاريخ اإليداع

 رقم اإليداع : ..........................
 
 

 عالمات الصنع والتجارة والخدمات المقدمة

 بيانات حول عقد التسيير الحر  -ج 
 طبيعة العقد :........................................................

 تاريخ العقد: ..................
 ..........................................مدة العقد......

                                                           
   يجب أن يكون هذا التصريح محررا من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية. - 13 

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

*** 
 ................المحكمة 

 ب...................................
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  ______/_______/______  من
  ______/_______/______  إلى
 

 اإلسم العائلي :.........................................................
 اإلسم الشخصي

 رقم السجل التجاري :.........................
 ............................. تاريخ التشطيب أو التعديل:

 

 مالك أو مستغل األصل التجاري موضوع التسيير الحر

 رقم وتاريخ الجريدة الرسمية: ................................ 
 الجريدة: ................................بتاريخ....................... 

  ..............رقم.......................................
 
 

 اإلشهار

 
 بيانات حول المصرح          -د    

 
 اإلسم العائلي: ...............................................................................

 اإلسم الشخصي:........................................
 .............................................الصفة : :..................................

 : ............................................لكترونيةللتعريف اإلرقم البطاقة الوطنية 
 العنوان الشخصي : :...............................................................................

 .....رقم الهاتف :..............
 البريد اإللكتروني :......................................
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 السجل التجاريفي  المسير الحر تسجيلب13تصريح

 من مدونة التجارة( 42)المادة 
    

 تسيري حر ألصل جتاري تصريح بتسجيل عقد

 (من مدونة التجارة 153)المادة 

 
 ر بيانات حول المسير الح -أ 
  

 اإلسم العائلي :.........................................................
 

 ……………………………………………………………اإلسم الشخصي

 الجنسية :............................................... 
 
 

 لكترونية: ...................................للتعريف اإل رقم البطاقة الوطنية
 

 تاريخ و مكان االزدياد :..............................
 

 العنوان الشخصي :.........................................
 

 النظام المالي للزوجين )بالنسبة للتاجر األجنبي(: ......................................................................
 
 

 لمؤسسة موضوع التسيير الحر بيانات حول ا -ب 
 

 اإلسم الذي تباشر تحته التجارة ) الكنية أو اإلسم المستعار(...........................................
 
 

 الشعار التجاري المستعمل: ...........................................
 

 ...............عنوان المؤسسة: .....................................
 النشاط المزاول فعليا :........................................................................................

 
 

 _______/_______/______:  تاريخ اإليداع
 رقم اإليداع : .........................

 
 براءة االختراع المستعملة

 

 
 _______/_______/______:  تاريخ اإليداع

 رقم اإليداع : ..........................
 
 

 عالمات الصنع والتجارة والخدمات المقدمة

 بيانات حول عقد التسيير الحر  -ج 
 طبيعة العقد :........................................................

 تاريخ العقد: ..................
 ..........................................مدة العقد......

                                                           
   يجب أن يكون هذا التصريح محررا من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية. - 13 

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

*** 
 ................المحكمة 

 ب...................................
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 14تصريح 
 السجل التجاريفي تسجيل بال

  من مدونة التجارة( 46و  45المادتان )  
 

 تصريح بتسجيل أشخاص اعتباريني
 من مدونة التجارة( 37 لمادة) ا 

                                        
 أ ـ بيانات حول الشخص االعتباري

 عنوان الشركة أو تسميتها : ........................................................
 

 الشعار : .............................................
 
 

 الرمز : ..........................................
 
 

 ......................................................الشكل القانوني للشركة : 
 
 

 تاريخ الشهادة السلبية : ...........................................
 

 الشهادة السلبية
 
 

  ________/_______/______ : تاريخ اإليداع
  ________/_______/______ : تاريخ التسليم

 
 براءة االختراع المستعملة

 

  ________/_______/______تاريخ اإليداع :
 رقم اإليداع : ..........................

 
 عالمات الصنع والتجارة والخدمات المقدمة

 

 مدة الشخص االعتباري-ب 
 المدة :............................................

 ......تاريخ الشروع في االستغالل:...............................
 التاريخ المحدد لالنتهاء :..........................................

  ج - المقر االجتماعي
 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 ....................................المستغل سابقا ) عند االقتضاء(...................................

                                                           
 لتصريح محررا من طرف الممثل القانوني للملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية.     يجب أن يكون هذا ا - 14 

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

*** 

 حكمة ...................الم
 ب............................ 
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 رقم السجل التجاري : ................................... المحكمة:.....................................................

 
 

 المحل المتواجد به المقر االجتماعي  - د 

 كراء:        

 تاريخ بداية العقد :

 تاريخ نهاية العقد :

 توطين:       

 ..اسم الموطن لديه :.....................................................رقم سجله التجاري.......................................

 تاريخ بداية العقد :

  تاريخ نهاية العقد :

 محل مستغل في إطار عالقات أخرى 

    
 

  الفروع والوكاالت -ه 

 
  :................................................العنوان ( 1

 رقم التسجيل بالسجل التجاري :.............................
 
 ( العنوان :................................................2

 رقم التسجيل بالسجل التجاري:.............................
 
  .................................العنوان :...............( 3

 رقم التسجيل بالسجل التجاري :.............................
 

 الفروع والوكاالت بالمغرب
 

   ( البلد :....................................1
 رقم السجل التجاري )عند االقتضاء(.

 ( البلد :...................................2
   سجل التجاري )عند االقتضاء(.رقم ال

   ( البلد :....................................3
 رقم السجل التجاري )عند االقتضاء(.

 

 الفروع والوكاالت بالخارج
 

 
 

 مبلغ رأس المال :....................................
 المبلغ المحرر من رأس المال:............................

 لغ األدنى إذا كان رأس المال متغيرا:....................المب
 

  رأس المال

    غرض الشركة باختصار -و 

 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

 
 

  النشاط المزاول فعليا - ز
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 14تصريح 
 السجل التجاريفي تسجيل بال

  من مدونة التجارة( 46و  45المادتان )  
 

 تصريح بتسجيل أشخاص اعتباريني
 من مدونة التجارة( 37 لمادة) ا 

                                        
 أ ـ بيانات حول الشخص االعتباري

 عنوان الشركة أو تسميتها : ........................................................
 

 الشعار : .............................................
 
 

 الرمز : ..........................................
 
 

 ......................................................الشكل القانوني للشركة : 
 
 

 تاريخ الشهادة السلبية : ...........................................
 

 الشهادة السلبية
 
 

  ________/_______/______ : تاريخ اإليداع
  ________/_______/______ : تاريخ التسليم

 
 براءة االختراع المستعملة

 

  ________/_______/______تاريخ اإليداع :
 رقم اإليداع : ..........................

 
 عالمات الصنع والتجارة والخدمات المقدمة

 

 مدة الشخص االعتباري-ب 
 المدة :............................................

 ......تاريخ الشروع في االستغالل:...............................
 التاريخ المحدد لالنتهاء :..........................................

  ج - المقر االجتماعي
 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 ....................................المستغل سابقا ) عند االقتضاء(...................................

                                                           
 لتصريح محررا من طرف الممثل القانوني للملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية.     يجب أن يكون هذا ا - 14 

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

*** 

 حكمة ...................الم
 ب............................ 
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 رقم السجل التجاري : ................................... المحكمة:.....................................................

 
 

 المحل المتواجد به المقر االجتماعي  - د 

 كراء:        

 تاريخ بداية العقد :

 تاريخ نهاية العقد :

 توطين:       

 ..اسم الموطن لديه :.....................................................رقم سجله التجاري.......................................

 تاريخ بداية العقد :

  تاريخ نهاية العقد :

 محل مستغل في إطار عالقات أخرى 

    
 

  الفروع والوكاالت -ه 

 
  :................................................العنوان ( 1

 رقم التسجيل بالسجل التجاري :.............................
 
 ( العنوان :................................................2

 رقم التسجيل بالسجل التجاري:.............................
 
  .................................العنوان :...............( 3

 رقم التسجيل بالسجل التجاري :.............................
 

 الفروع والوكاالت بالمغرب
 

   ( البلد :....................................1
 رقم السجل التجاري )عند االقتضاء(.

 ( البلد :...................................2
   سجل التجاري )عند االقتضاء(.رقم ال

   ( البلد :....................................3
 رقم السجل التجاري )عند االقتضاء(.

 

 الفروع والوكاالت بالخارج
 

 
 

 مبلغ رأس المال :....................................
 المبلغ المحرر من رأس المال:............................

 لغ األدنى إذا كان رأس المال متغيرا:....................المب
 

  رأس المال

    غرض الشركة باختصار -و 

 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

 
 

  النشاط المزاول فعليا - ز
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………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................. 

 
 

  ل: للتعريف االلكترونيةاإلسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان االزدياد وجنسية وموطن ورقم البطاقة الوطنية م ـ 
اسمها / ج ـ للمسيرين أعضاء أ ـ الشركاء غير المساهمين أو الموصين / ب ـ للشركاء أو األغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع ب

بالنسبة للشخص االعتباري : عنوان الشركة أو تسميتها ، الشكل القانوني، المقر االجتماعي، غرض ورقم  -أجهزة اإلدارة أو التدبير أو المديرين  د 
 السجل التجاري ومرجع ممثله الدائم.

 

 األشخاص الذاتيون
 

2 1 
 

 ........................................االسم العائلي والشخصي : 
   

 

 

االسم العائلي والشخصي : 
................................................................. 

 

 تاريخ االزدياد : _________/________/________
 

 تاريخ االزدياد :  _________/________/________
 

 ........................................ مكان االزدياد : ........................................ مكان االزدياد :
 ........................................ الجنسية :

 
 ........................................ الجنسية :

 ....................................... الصفة : ........................................ الصفة :

 ........................................ الموطن : ........................................ الموطن :

 

 .................................. لكترونية :رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
 

 
 

 لكترونية :رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
........................................ 

 

 
3  

 

4 
   االسم العائلي والشخصي : 

 
   االسم العائلي والشخصي : 

 
  _________/________/________تاريخ االزدياد :
 مكان االزدياد :

  _________/________/________تاريخ االزدياد :
 مكان االزدياد :

 ........................................ الجنسية :
 

 ........................................ الجنسية :
 
 
 

 

 ........................................ الصفة :
 

 ........................................ الصفة :
 
 

 ...................................... الموطن :
 

 
 

 

 ........................................ الموطن :
 

 لكترونية:رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
............................................. 

 

 لكترونية :رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
........................................ 

 
 

 
 

 األشخاص االعتباريون
2 1 
 

 :................عنوان الشركة أو تسميتها
 

 
 عنوان الشركة أو تسميتها:................

 
 

 الشكل القانوني للشركة :................
Raison sociale 

 الشكل القانوني للشركة :................
 

Forme juridique : _____________ 

 .............. المقر االجتماعي :
 

 ... ......................... المقر االجتماعي :
  

 ............. غرض الشركة :
 

 

 ............غرض الشركة : 
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 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

 
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(

C ou autres  ..............................:الممثل الدائم 
 

 م:............................. الممثل الدائ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
3 
 

 
 عنوان الشركة أو تسميتها:................

 

 
 عنوان الشركة أو تسميتها:................

 

 الشكل القانوني للشركة :................ الشكل القانوني للشركة :................

 .............. المقر االجتماعي :
 
 

 .............. قر االجتماعي :الم
 
 

 ............. غرض الشركة :
 
 
 

 ............. غرض الشركة :
 
 
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

C ou autres .:الممثل الدائم ............................. 
 

C ou autres  ..............................:الممثل الدائم 
 
 

 بيانات حول المصرح    -م   
 
 

 اإلسم العائلي: ...............................................................................
 ...............اإلسم الشخصي:.........................

 الصفة : :...............................................................................
 : ............................................لكترونيةللتعريف اإلرقم البطاقة الوطنية 

 ................................العنوان الشخصي : :...............................................
 رقم الهاتف :...................

 البريد اإللكتروني :......................................
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………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................. 

 
 

  ل: للتعريف االلكترونيةاإلسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان االزدياد وجنسية وموطن ورقم البطاقة الوطنية م ـ 
اسمها / ج ـ للمسيرين أعضاء أ ـ الشركاء غير المساهمين أو الموصين / ب ـ للشركاء أو األغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع ب

بالنسبة للشخص االعتباري : عنوان الشركة أو تسميتها ، الشكل القانوني، المقر االجتماعي، غرض ورقم  -أجهزة اإلدارة أو التدبير أو المديرين  د 
 السجل التجاري ومرجع ممثله الدائم.

 

 األشخاص الذاتيون
 

2 1 
 

 ........................................االسم العائلي والشخصي : 
   

 

 

االسم العائلي والشخصي : 
................................................................. 

 

 تاريخ االزدياد : _________/________/________
 

 تاريخ االزدياد :  _________/________/________
 

 ........................................ مكان االزدياد : ........................................ مكان االزدياد :
 ........................................ الجنسية :

 
 ........................................ الجنسية :

 ....................................... الصفة : ........................................ الصفة :

 ........................................ الموطن : ........................................ الموطن :

 

 .................................. لكترونية :رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
 

 
 

 لكترونية :رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
........................................ 

 

 
3  

 

4 
   االسم العائلي والشخصي : 

 
   االسم العائلي والشخصي : 

 
  _________/________/________تاريخ االزدياد :
 مكان االزدياد :

  _________/________/________تاريخ االزدياد :
 مكان االزدياد :

 ........................................ الجنسية :
 

 ........................................ الجنسية :
 
 
 

 

 ........................................ الصفة :
 

 ........................................ الصفة :
 
 

 ...................................... الموطن :
 

 
 

 

 ........................................ الموطن :
 

 لكترونية:رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
............................................. 

 

 لكترونية :رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
........................................ 

 
 

 
 

 األشخاص االعتباريون
2 1 
 

 :................عنوان الشركة أو تسميتها
 

 
 عنوان الشركة أو تسميتها:................

 
 

 الشكل القانوني للشركة :................
Raison sociale 

 الشكل القانوني للشركة :................
 

Forme juridique : _____________ 

 .............. المقر االجتماعي :
 

 ... ......................... المقر االجتماعي :
  

 ............. غرض الشركة :
 

 

 ............غرض الشركة : 

14 
 

 
 

 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

 
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(

C ou autres  ..............................:الممثل الدائم 
 

 م:............................. الممثل الدائ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
3 
 

 
 عنوان الشركة أو تسميتها:................

 

 
 عنوان الشركة أو تسميتها:................

 

 الشكل القانوني للشركة :................ الشكل القانوني للشركة :................

 .............. المقر االجتماعي :
 
 

 .............. قر االجتماعي :الم
 
 

 ............. غرض الشركة :
 
 
 

 ............. غرض الشركة :
 
 
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

C ou autres .:الممثل الدائم ............................. 
 

C ou autres  ..............................:الممثل الدائم 
 
 

 بيانات حول المصرح    -م   
 
 

 اإلسم العائلي: ...............................................................................
 ...............اإلسم الشخصي:.........................

 الصفة : :...............................................................................
 : ............................................لكترونيةللتعريف اإلرقم البطاقة الوطنية 

 ................................العنوان الشخصي : :...............................................
 رقم الهاتف :...................

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

 
 

 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

 
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(

C ou autres  ..............................:الممثل الدائم 
 

 م:............................. الممثل الدائ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
3 
 

 
 عنوان الشركة أو تسميتها:................

 

 
 عنوان الشركة أو تسميتها:................

 

 الشكل القانوني للشركة :................ الشكل القانوني للشركة :................

 .............. المقر االجتماعي :
 
 

 .............. قر االجتماعي :الم
 
 

 ............. غرض الشركة :
 
 
 

 ............. غرض الشركة :
 
 
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

C ou autres .:الممثل الدائم ............................. 
 

C ou autres  ..............................:الممثل الدائم 
 
 

 بيانات حول المصرح    -م   
 
 

 اإلسم العائلي: ...............................................................................
 ...............اإلسم الشخصي:.........................

 الصفة : :...............................................................................
 : ............................................لكترونيةللتعريف اإلرقم البطاقة الوطنية 

 ................................العنوان الشخصي : :...............................................
 رقم الهاتف :...................

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

 
 

 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

 
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(

C ou autres  ..............................:الممثل الدائم 
 

 م:............................. الممثل الدائ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
3 
 

 
 عنوان الشركة أو تسميتها:................

 

 
 عنوان الشركة أو تسميتها:................

 

 الشكل القانوني للشركة :................ الشكل القانوني للشركة :................

 .............. المقر االجتماعي :
 
 

 .............. قر االجتماعي :الم
 
 

 ............. غرض الشركة :
 
 
 

 ............. غرض الشركة :
 
 
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

 رقم السجل التجاري ) عند االقتضاء(:...............................
 

C ou autres .:الممثل الدائم ............................. 
 

C ou autres  ..............................:الممثل الدائم 
 
 

 بيانات حول المصرح    -م   
 
 

 اإلسم العائلي: ...............................................................................
 ...............اإلسم الشخصي:.........................

 الصفة : :...............................................................................
 : ............................................لكترونيةللتعريف اإلرقم البطاقة الوطنية 

 ................................العنوان الشخصي : :...............................................
 رقم الهاتف :...................

 البريد اإللكتروني :......................................
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 15تصريح
 السجل التجاريفرع أو وكالة شخص اعتباري في  تسجيلب

 
  تصريح بتسجيل فروع أو وكاالت األشخاص االعتباريني

 (من مدونة التجارة 40 مادة) ال
 

  بيانات حول الشركة األم -أ 
 عنوان الشركة أو تسميتها : ........................................................

 

 الشكل القانوني للشركة : ......................................................

 
 .....البلد :...............................

 
 المقر االجتماعي :......................................

 رقم السجل التجاري: ..........................................................
 المحكمة: ....................................................

 
 الشركة األم المتواجد مقرها االجتماعي بالمغرب

 لسجل التجاري أو ما يقوم مقامه: .....................................................رقم ا
 الشركة األم المتواجد مقرها االجتماعي بالخارج 

 بيانات حول الفرع أو الوكالة موضوع التسجيل  -ب  

 العنوان التجاري أو التسمية: تاريخ الشهادة السلبية )عند االقتضاء(:

 : .......................................العنوان 

 النشاط المزاول فعليا : ..................................   

 تاريخ الشروع في االستغالل :.........................................

 

 المحل المستغل به الفرع أو الوكالة -ج 

                                                           
15 - 

 

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

*** 
 المحكمة .............................
 ب  ...................................

 
 

 
 
 

 

 - 15
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    كراء :       
 تاريخ العقد :

 ية العقد :تاريخ نها

   توطين:       

 اسم الموطن لديه: ............................................. رقمه بالسجل التجاري..........................

 مدة العقد :

 تاريخ بداية العقد :

 تاريخ نهاية العقد :

       

  محل    مستغل في إطار عالقات أخرى: ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيانات حول الوكيل المعتمد أو المدير  -د 
 االسم العائلي والشخصي: ........................................ 

 
    _________/________/________ تاريخ االزدياد :

 ب .............................. 
 الجنسية :

 ................................16لكترونية رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
 

 العنوان الشخصي :.....................................
: 

 
 بيانات حول المصرح -ه    

 

 
 اإلسم العائلي: ...............................................................................

 اإلسم الشخصي:........................................
 صفة :...............................................................................ال

 : ............................................17لكترونية رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
 .............العنوان الشخصي  :..................................................................

 رقم الهاتف :...................
 البريد اإللكتروني :......................................

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
إلشارة إلى ابالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل، وبالنسبة لغير المقيمين رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية، مع  - 16    

 تاريخ ومكان التسليم.
- 17      
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 السجل التجاري
 بالتعديل 18تصريح

 
 (مدونة التجارةمن  50)المادة 

 
 تصريح بالتعديل خاص باألشخاص االعتباريني 

                                                                                                                                                                       
 بيانات حول الشخص االعتباريـ  أ

 
 ..……………………………………………………………………………………………………………عنوان الشركة أو تسميتها : 

 ………………………………………………………………………………………………… المقر االجتماعي :
 رقم التسجيل بالسجل التجاري: .............................................................................................

 رقم وتاريخ إيداع العقود والوثائق :..............................................
 بالتعديل المطلو -ب 

 العناصر المضافة أو المحذوفة :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 التسيير الحر -ج 
عنوان المؤسسة موضوع التسيير الحر 

.........................................................:...................................................................................... 
........................................................................................................... 

 
 ...  إلى ............/........./...................مدة التسيير الحر: من ............/........./................

 
 طبيعة العقد: .........................................................

 
 اإلسم العائلي والشخصي لمالك األصل التجاري موضوع التسيير الحر: ...........................................

 
 .......................................................بالمحكمة:....................................................................رقم السجل التجاري :.....

 
 تاريخ التشطيب أو التعديل: ...............................................................

 
 ية: ................................................الشهر: رقم وتاريخ الجريدة الرسم

 
 الجريدة : ...........................................................تاريخها............................................

 
 

                                                           
 يجب أن يكون هذا التصريح محررا إلكترونيا من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية. - 18 

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

*** 
 ..............المحكمة 

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

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

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

…………………………
… 
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 بيانات حول المصرح          -د    

 

 
 ......................................................اإلسم العائلي: .........................

 اإلسم الشخصي:........................................
 الصفة :...............................................................................

 ...........................: .................19 لكترونيةرقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
 العنوان الشخصي : ...............................................................................

 رقم الهاتف :...................
 البريد اإللكتروني :......................................

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   تسليم.لبالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل وغير المقيمين رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه مع اإلشارة إلى تاريخ ومكان ا - 19 
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 السجل التجاريعلى تاجر من  شطيبتصريح بالت
 (من مدونة التجارة 53ـ  52ـ  51)المواد 

 
  تصريح بالتشطيب خاص باألشخاص الذاتيني 

 
 

 أ ـ بيانات حول التاجر والمؤسسة المعنية بالتشطيب
 

 اإلسم العائلي :  .........................................
 ... ....... .............. ....... .... :صي خإلسم الشا

 ……………………………………………………………………………………………………………الجنسية
 الشخصي :...............................................العنوان 

 .............................................: 20 لكترونيةرقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
 ..…………………………………………………………تاريخ ومكان االزدياد

 ..........................................التشطيب :بعنوان المؤسسة المعنية 
 .............................................. رقم السجل التجاري:

 
 

 
 ب ـ التشطيب المطلوب

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

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

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

........................................ 
 
I - :بيانات متعلقة بالتاجر  

 
 للنشاط التجاري ـ التوقف النهائي 1
 
 ـ الوفاة 2

 تاريخ الوفاة: 
 
 ـ نهاية التسيير الحر 3
 
II - 21بيانات متعلقة باألصل التجاري  

    
 ـ بيع 1
 
 ـ تقديم أصل تجاري حصة في شركة 2
 
 ـ هبة 3
 
 ـ تسيير حر 4
 

                                                           
 20  - بالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل، وبالنسبة لغير المقيمين رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية .

 شطب على ما ال فائدة فيه. - 21

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

*** 
 ................المحكمة 

 ب...................................
 
 

 



835)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

20 
 

 اإلسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للمالك الجديد أو المكري
 

 اختفاء األصل التجاري
 

 
 
 
 

 بيانات حول المصرح            
 

 
 اإلسم العائلي: ...............................................................................

 اإلسم الشخصي:........................................
 .....................الصفة : :..........................................................

 : ............................................22 لكترونيةرقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل
 العنوان الشخصي : :...............................................................................

 رقم الهاتف :...................
 ي :......................................البريد اإللكترون

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ليم.خ ومكان التسبالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل وغير المقيمين رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه مع اإلشارة إلى تاري - 22
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 السجل التجاريعلى شخص اعتباري من بالتشطيب  23تصريح
 (مدونة التجارةمن  51)المادة 

 
 تصريح بالتشطيب خاص باألشخاص االعتباريني

                                                                                                                                                                       
 

 بيانات حول الشخص االعتباريـ  أ
 

 ..……………………………………………………………………………………………………………عنوان الشركة أو تسميتها : 
 …………………………………………………………………………………………………المقر االجتماعي

 التسجيل بالسجل التجاري.............................................................................................رقم 
 رقم وتاريخ إيداع العقود والوثائق :...................................................... 

 التشطيب المطلوب -ب 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 : 24 بيانات تتعلق بالمؤسسة
 
 ( نقل المقر االجتماعي1
 
 ( تقديم حصة في شركة )إدماج ـ انفصال(2
 
 ( إقفال التصفية3
 
 ( نهاية التسيير الحر4
 الشخصي والعائلي للمكري: .................... اإلسم -
 عنوان المكري: .................................. -
 رقم السجل التجاري للمكري: ..........................  -
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  23  - يجب أن يكون هذا التصريح محررا من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية.

 .شطب البيانات غير المفيدة - 24

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

*** 
 ..............المحكمة 

 .....................ب..........
 
 
 
 
 

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

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

…………………………… 
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 بيانات حول المصرح            
 

 
 ....................................اإلسم العائلي: ...........................................
 اإلسم الشخصي:........................................

 الصفة : ...............................................................................
 ..........: ..................................25لكترونية رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإل

 العنوان الشخصي : :...............................................................................
 رقم الهاتف :...................

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 سليم.ن التبالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب رقم بطاقة التسجيل وغير المقيمين رقم جواز السفر أو ما يقوم مقامه مع اإلشارة إلى تاريخ ومكا - 25 
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 :التقييد في السجل التجاري اإللكترونيالمرفقة بالتصريح ب قائمة الوثائق

 السجل التجاري: الذاتيين في تسجيل األشخاص 
بة لألجانب بطاقة التسجيل بالنس من بالنسبة للتاجر المغربي أوااللكترونية، لتعريف لبطاقة الوطنية نسخة من ال    -

 ؛ببالمغر سبة لألجانب غير المقيمينجواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية بالن منأو بالمغرب المقيمين
من مدونة التجارة إذا تعلق األمر بقاصر أو بوصي  42المادة  من الفقرة األولى من 4البند  اإلذن المنصوص عليه في -

 أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة؛
 تجاري؛ حالة اختيار شعار أو اسم ، في( يوما90)لم يمض على تسليمها أجل الشهادة السلبية  -
 ؛أو الشهادة الالزمة لمزاولة النشاط عند االقتضاء مأو الدبلو /ن واإلذنسخة من  -
 ؛عند االقتضاء، الملزم وكيل نسخة من وثيقة إثبات هوية -
 للتجار األجانب عند االقتضاء؛بالنسبة  نلزوجيالمالي لنظام اللعقد المتضمن بيان امستخرج نسخة من  -
من مدونة التجارة إذا كان التاجر األجنبي  16لمحكمة المنصوص عليه في المادة اإلذن الممنوح من طرف رئيس ا -

 .اصرا بالنظر إلى القانون المغربيق
 

 اآلخرين: االعتباريينالشركات التجارية واألشخاص تسجيل 
 ؛، عند االقتضاءإيداع العقود واألوراق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل وصل -

رونية، االلكتلتعريف لبطاقة الوطنية نسخة من ال ،ص الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصونيخ فيما    - 
جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية بالنسبة  منأو بالمغرب بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب المقيمين من أو

 ؛بالمغرب لألجانب غير المقيمين
مساهمين والشركاء الموصين وبالنسبة إلى الشركاء أو األغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير بالنسبة إلى الشركاء غير ال -

الشركة والتوقيع باسمها وكذا المسيرين وأعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير والمديرين المعينين خالل مدة قيام 
 منأو المغربب اقة التسجيل بالنسبة لألجانب المقيمينبط من أوااللكترونية، لتعريف لبطاقة الوطنية نسخة من ال، الشركة

 ؛بالمغرب جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية بالنسبة لألجانب غير المقيمين
صا شخ في البند السابق أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد األشخاص المشار إليهمفي السجل التجاري  شهادة التسجيل -

 يا؛اعتبار

 أو تحويل تسجيل فرعه أو وكالته إلى تسجيل رئيسي: محكمة أخرىإلى دائرة نفوذ  اعتباري شخصنقل مقر 

 نقل المقر؛نسخة من قرار  -
أو من طرف  لشركاءمن طرف جميع ا، محين وموقع وفق التشريع الجاري به العمل النظام األساسينسخة من  -

 منه؛ ، أو نظيرومسجل لدى إدارة التسجيل ،وكيل مزود بوكالة كتابية
ألجانب بطاقة التسجيل بالنسبة لمن لمسيري الشركة من المغاربة أو  االلكترونيةلتعريف لبطاقة الوطنية ال مننسخة  -

   ؛ببالمغر بالنسبة لألجانب غير المقيمين السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهويةجواز من أو  بالمغرب المقيمين
 السابق؛التابع لها مقر الشركة  المحكمةضبط مسلم من لدن كتابة  مستخرج للتقييدات -
لتشريع موقع وفق ا أو عقد التوطينالكراء موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل عقد  نسخة من -

لمادة ا الفقرة الثانية من مقتضيات تواجد المحل، مع األخذ بعين االعتباروثيقة أخرى تثبت  الجاري به العمل أو أي
 التجارة؛من مدونة  3- 544

 ؛مسلمة إلكترونيا المهنيالرسم في جدول شهادة التسجيل  -
 ؛السابقالتابع لها مقر الشركة  ضبط المحكمةمسلم من لدن كتابة  مستخرج للتقييدات -

 
 إنشاء أصل تجاري آخر 
 حالة اختيار شعار أو اسم تجاري؛ ، في( يوما90)لم يمض على تسليمها أجل الشهادة السلبية   -
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 أصل تجاري انتقال ملكية
 ؛الذي انتقلت ملكيته، عند االقتضاء تثبت التشطيب على املالك السابق أو التشطيب على األصل التجاري شهادة -
 تفويت األصل التجاري إن تعلق األمر بتفويت أصل جتاري؛ لوثيقةنسخة   -
 ؛العلين أو املزاد القسمةبنقل ملكية األصل التجاري عن طريق نسخة من العقد إن تعلق األمر   -
 يقوم مقامها عند االقتضاء. مانسخة من عقد اإلراثة أو  -

 :لألصل التجاري حرال ريسيتال
 التسيير الحر موقع وفق التشريع الجاري به العمل ومسجل بإدارة التسجيل؛عقد نسخة من   -

 ؛التسيير الحرنسخة الجريدة الرسمية التي نشر فيها مستخرج من عقد  -

 دة اإلعالنات القانونية التي تم فيها شهر مستخرج عقد التسيير؛جرينسخة من  -
جواز السفر من أو  املغربب بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب املقيمنيمن بالنسبة للتاجر املغريب أو  االلكرتونيةلتعريف لبطاقة الوطنية نسخة من ال-

 ؛باملغرب أو ما يقوم مقامه إلثبات اهلوية بالنسبة لألجانب غري املقيمني
 عند االقتضاء.مالك األصل التجاري ضبط يف اسم اللتقييدات يسلمه كاتب مستخرج ل -

 :خارج دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر المؤسسة الرئيسية األشخاص الذاتيين فروع أو وكاالتتسجيل 
 و اسم تجاري؛حالة اختيار شعار أ ( يوما، في90لم يمض على تسليمها أجل )الشهادة السلبية   - -
 شهادة بتشطيب المالك السابق أو بتشطيب األصل المفوت من السجل التجاري عند االقتضاء؛ -
 تفويت األصل التجاري إن تعلق األمر بتفويت أصل تجاري؛النسخة من عقد  -
 ؛العلني نسخة من العقد إن تعلق األمر بتخصيص بالقسمة أو المزاد -
 مقامها عند االقتضاء؛نسخة من عقد اإلراثة أو كل عقد يقوم  -
 ؛نفوذهابدائرة  املؤسسة الرئيسيةاحملكمة الواقع مقر لتقييدات يسلمه كاتب ضبط مستخرج ل -

جواز من أو  املغربب بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب املقيمنيمن بالنسبة للتاجر املغريب أو  االلكرتونيةلتعريف لبطاقة الوطنية نسخة من ال-
 ؛بالنسبة إىل املسري باملغرب قامه إلثبات اهلوية بالنسبة لألجانب غري املقيمنيالسفر أو ما يقوم م

 الشخص االعتباري:خارج دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر  االعتبارييناألشخاص  فروع أو وكاالتتسجيل 
مسجل و اري به العمل،وفق التشريع الج موقع القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسيرنسخة من  -

 بإدارة التسجيل؛
 ( يوما؛90لم يمض على تسليمها أجل )، ، عند االقتضاءالشهادة السلبية -
أو  بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب منللمسير أو  االلكترونيةلتعريف لبطاقة الوطنية نسخة من ال -

 المقيمين بالمغرب؛ غير نسبة لألجانببال إلثبات الهوية جواز السفر أو ما يقوم مقامهمن 
 األم بدائرة نفوذها؛ الشخص االعتباريالواقع مقر  ضبط المحكمةمسلم من لدن كتابة  مستخرج للتقييدات -

 تسجيل فرع لشركة يوجد مقرها خارج المملكة: 
مسجل و ي به العمل،وفق التشريع الجار موقع المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسيرالقرار من نسخة  -

 بإدارة التسجيل؛
 ( يوما؛90لم يمض على تسليمها أجل ) ،الشهادة السلبية -
أو  بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب المقيمين بالمغرب منللمسير أو  االلكترونيةلتعريف لبطاقة الوطنية نسخة من ال -

 المقيمين بالمغرب؛ غير بالنسبة لألجانب إلثبات الهوية جواز السفر أو ما يقوم مقامهمن 
 مقامها؛أو ما يقوم  تسجيل الشركة األمبشهادة  -
 مقامه؛األساسي للشركة األم أو ما يقوم  نسخة من النظام -
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 :التقييدات المعدلة

 بالنسبة إلى التسجيل األولي. تغييركل عقد أو وثيقة تثبت وقوع  -

 المتعلقة باألشخاص الذاتيين: التشطيبات
 ألصل التجاري إن تعلق األمر بتفويت أصل جتاري؛تفويت ا لوثيقةنسخة   -
 ؛العلين القسمة أو املزادبنقل ملكية األصل التجاري عن طريق نسخة من العقد إن تعلق األمر   -
  ؛يقوم مقامها عند االقتضاء مانسخة من عقد اإلراثة أو   -
 كلف بالسجل التجاري؛ضبط المال تبمسلم من لدن كا مستخرج للتقييدات -

 المتعلقة بالشركات التجارية: اتالتشطيب

 التشطيب تبعا لتفويت فرع أو وكالة:
 تفويت األصل التجاري إن تعلق األمر بتفويت أصل جتاري؛ لوثيقةنسخة  -

 لقفل التصفية: التشطيب تبعا
 عند االقتضاء؛ شهادة إيداع العقود واألوراق املتعلقة بالتصفية -
  ؛، إذا كانت الشركة تدعو اجلمهور لالكتتابوإعالن قفل التصفية)ن(  يني املصفيللجريدة الرمسية املنشور فيها عقد تعنسخة  -

 التشطيب تبعا لنقل المقر االجتماعي إلى دائرة محكمة أخرى:
 

 شهادة تثبت التسجيل يف السجل التجاري للمحكمة التابع هلا املقر اجلديد يف حالة نقل مقر شخص اعتباري إىل دائرة نفوذ حمكمة أخرى. -

 
)22ي وعبان) من) ((( في) صادر) 3).ي9))) رقم) ل3زير) لعد2)  قر ر)

)5)أبريل)ي)3)()بنسخ)قر ر)وزير) لعد2)رقم)36.97ي) لصادر)في)

9)رمضان)7ي2ي )8ي)ننانر)997ي()بتحدند) ستمار ت) لتصريح)

قائمة) لعق3د)و ألور ق) في) لسجل) لتجاري)وتحدند) بالتق  د)

 ملثبتة) ملشف3ع)بها) لتصريح) ملذك3ر.

وزير العدل،

من  22 في  الصادر   2.20.956 رقم  املرسوم  على  االطالع   بعد 

بالشهر املتعلقة  املقتضيات  لتطبيق   )2021 أبريل   5(  1442  شعبان 

للشركات  التركيبية  القوائم  وإيداع  اإللكتروني  التجاري  السجل  في 

بطريقة إلكترونية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

في  الصادر   106.97 رقم  العدل  وزير  قرار  مقتضيات  تنسخ 

التصريح  استمارات  بتحديد   )1997 يناير   18( 9 رمضان 1417 

املثبتة  واألوراق  العقود  قائمة  وتحديد  التجاري  السجل  في  بالتقييد 

املشفوع بها التصريح املذكور.

املادة الثانية

من  ابتداء  مفعوله  ويسري  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

تاريخ دخول املرسوم رقم 2.20.956 املشار إليه أعاله، حيز التنفيذ.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.
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قر ر)مشترك)ل3زيرة)إعد د) لتر ب) ل3طني)و لتعمير)و إلسكان)وس اسة)

من ((3 في) صادر) ي).))3ي) رقم) ( ووزير) لد خل ة)   ملدننة)

ي)3)()بتغ ير) لقر ر) ملشترك)ل3زيرة) )22ي ))ي)أبريل) وعبان)

إعد د) لتر ب) ل3طني)و لتعمير)و إلسكان)وس اسة) ملدننة)ووزير)

  لد خل ة)رقم)3).7))) لصادر)في)5))من)جمادى) ألولى)ي22ي

)ي))ننانر)3)3)()تحدد)بم3جبه) ل3ثائق) لالزمة)مللفات)طلبات)

بم3جب) لنص3ص) لتشريع ة) ملتعلقة)  لرخص) ملقررة)

وتقس م) و ملجم3عات) لسكن ة) و لتجزئات) لعقارية) بالتعمير)

 لعقار ت)و لنص3ص) لصادرة)لتطب قها.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

ووزير الداخلية،

بناء على القانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات 

بتاريخ   1.20.06 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  اإلدارية 

11 من رجب 1441 ) 6 مارس 2020 ( ؛

الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  املشترك  القرار  على  االطالع  وبعد 

 337.20 رقم  الداخلية  ووزير  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير 

الصادر في 25 من جمادى األولى 1441 )21 يناير 2020( تحدد بموجبه 

النصوص  بموجب  املقررة  الرخص  طلبات  مللفات  الالزمة  الوثائق 

واملجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعمير  املتعلقة  التشريعية 

السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي مقتضيات املادة األولى من القرار املشترك، 

املشار إليه أعاله،رقم  337.20 : 

املرسوم  هذا  في   ............................................... ملقتضيات  »تطبيقا 

»على النحو التالي :

«ي)-)طلب) إلذن)بإحد ث)تجزئة)عقارية.

اإلذن  طلب  ملف  إيداع  عند  الالزمة  األساسية  الوثائق   -  1-1»

»بإحداث تجزئة عقارية

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

الحاملة  املستندات  تسليم  قبل  الالزمة  التكميلية  الوثائق   -  2-1»

»لعبارة »غير قابل للتغيير«

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

» - رسم املنشآت................................................................ وجودها ؛

» - نسخة من وصوالت األداء على الخدمات املؤدى عنها ؛

»- دفتر الورش .............................................اإلدارة املختصة ؛

»- جذاذة تعريف تحمل توقيع صاحب الشأن.

«1 - 3 - عدد الوثائق الالزمة

»تقدم الوثائق الالزمة، املضافة إلى طلب اإلذن بإحداث التجزئة 

»العقارية، املشار إليها في النقط 1.1 و2.1 أعاله في نسخة واحدة.

«))-)طلب) إلذن)بإحد ث) ملجم3عات) لسكن ة.

اإلذن  طلب  ملف  إيداع  عند  الالزمة  األساسية  الوثائق   -  1-2»

»بإحداث املجموعات السكنية.

»تشتمل الوثائق الالزمة........................................... على :

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

الحاملة  املستندات  تسليم  قبل  الالزمة  التكميلية  الوثائق   -  2-2»

»لعبارة »غير قابل للتغيير«

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

» - التصاميم التقنية املعدة ........................................ املعمول بها ؛

» - نسخة من وصوالت األداء على الخدمات املؤدى عنها ؛

»- دفتر الورش........................................................ املختصة ؛

»- جذاذة تعريف تحمل توقيع صاحب الشأن.

«2 - 3 - عدد الوثائق الالزمة 

بإحداث  اإلذن  طلب  ملف  إلى  املضافة  الالزمة،  الوثائق  »تقدم 

»املجموعات السكنية املشار إليها في النقط 1.2 و 2.2 أعاله في نسخة 

»واحدة.

«))-)طلب) إلذن)بتقس م) لعقار ت.

اإلذن  طلب  ملف  إيداع  عند  الالزمة  األساسية  الوثائق   -  1-3»

»بتقسيم العقارات

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

» - تصميم ملوقع البقعة ................................................. موقعها ؛
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» - شهادة مسلمة ................. العقار محفظا وبنسخة لرسم امللكية 
»املتعلق بالبقعة املعنية، إذا كان العقار غير محفظ ؛

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

«3 - 2 - عدد الوثائق الالزمة

بتقسيم  اإلذن  ملف  طلب  إلى  املضافة  الالزمة،  الوثائق  »تقدم 
»العقارات املشار إليها في النقطة 1.3 في نسخة واحدة.

«2)-)طلب)رخصة) لبناء.

«4 - 1 - الوثائق األساسية الالزمة عند إيداع ملف طلب رخصة البناء

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

»- عقد املهندس املعماري................................... الجاري بها العمل ؛

والتقنية  املعمارية  التصاميم  احترام  بخصوص  تقنية  مذكرة   -«
املحدد  العام  البناء  ضابط  ملقتضيات  الرخصة  طلب  »موضوع 
البنايات واملحدث  في  الوقاية من أخطار الحريق والهلع  »لقواعد 
البنايات  في  والهلع  الحريق  أخطار  من  للوقاية  الوطنية  »للجنة 
 »املوافق عليه بموجب املرسوم رقم 2.14.499 الصادر في 20 من

للنماذج  وفقا  وذلك   ،)2014 أكتوبر   15(  1435 الحجة  »ذي 
»املرفقة بهذا القرار املشترك)*(، بالنسبة للبنايات التالية :

«- البنايات املعدة للسكن  الفردي التي تتجاوز سفلي وثالث طوابق ؛

سفلي  تتجاوز  أو  تعادل  التي  الجماعي  للسكن  املعدة  البنايات   -«
األرضية  القطعة  مساحة  تتجاوز  أن  شريطة  طوابق،  »وثالث 

»املزمع إقامة البناية عليها 150مترا مربعا  ؛

»- البنايات املستقبلة للعموم ERP؛

»- البنايات املستقبلة للعاملينERT؛

.IGHالبنايات ذات العلو الكبير -«

والتقنية  املعمارية  التصاميم  وعلى  التقنية  املذكرة  على  »يؤشر 
»املرفقة، كل من املهندس املعماري واملهندس املختص ومكتب املراقبة 

»التقنية،كل حسب اختصاصه.

»أما بالنسبة للبنايات املعدة للسكن التي ال تندرج ضمن البنايات 
املشروع  تصور  واضع  املعماري  املهندس  فيكتفي  أعاله،  »املذكورة 
عبارة تضمينها  مع  بها،  املتعلقة  املعمارية  التصاميم  على   »بالتوقيع 

»تفيد  أن هذه التصاميم املعمارية تحترم قواعد الوقاية من الحريق 
التشريعية  في النصوص  في البنايات، كما هي منصوص عليها  »والهلع 

»والتنظيمية الجاري بها العمل.

تصور واضع  املعماري  املهندس  طرف  من  معدة  تقنية  مذكرة   -« 
......... للمبنى  الطاقية  النجاعة  قواعد  احترام  بخصوص   »املشروع 

«........................... )15 أكتوبر 2014(.

«4-2 - الوثائق التكميلية الالزمة قبل تسليم رخصة البناء

»يجب أن يتضمن..........................................................التالية :

»- جذاذة تعريف تحمل توقيع صاحب الشأن ؛

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

»- دفتر الورش.................................................... املختصة ؛

»نسخة من وصوالت األداء على الخدمات املؤدى عنها ؛

«4-3 - عدد الوثائق الالزمة

رخصة  على  الحصول  طلب  إلى  املضافة  الالزمة،  الوثائق  »تقدم 
»البناء املشار إليها في النقط 1.4 و 2.4 أعاله في نسخة واحدة.

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

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

«6)-)طلب)رخصة) لهدم.

«6-1 - الوثائق الالزمة عند إيداع ملف طلب رخصة الهدم

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

«6-2 - عدد الوثائق الالزمة

رخصة  على  الحصول  طلب  إلى  املضافة  الالزمة،  الوثائق  »تقدم 
»الهدم املشار إليها في النقطة 1.6 أعاله، في نسخة واحدة.

«7)-)طلب)رخصة)تس3ية) لبنانات)غير) لقاي3ي ة.

رخصة  طلب  ملف  إيداع  عند  الالزمة  األساسية  الوثائق   -  1-7»
»تسوية البنايات غير القانونية

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

«7-2 - الوثائق التكميلية الالزمة قبل تسليم رخصة تسوية البنايات 
»غير القانونية

»يجب أن يتضمن..........................................................التالية :

»- جذاذة تعريف تحمل توقيع صاحب الشأن ؛ 

» - نسخة من وصوالت األداء على الخدمات املؤدى عنها ؛

«7-3 - عدد الوثائق الالزمة

رخصة  على  الحصول  طلب  إلى  املضافة  الالزمة،  الوثائق  »تقدم 
»تسوية البنايات غير القانونية املشار إليها في النقط 1.7 و2.7 أعاله، 

»في نسخة واحدة.«

املادة الثانية

 تنسخ وتعوض النماذج املرفقة بالقرار املشترك املشار إليه أعاله
رقم 337.20 بالنماذج املرفقة بهذا القرار املشترك.
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من شعبان 1442 )13 أبريل 2021(.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

بتاريخ   6992 عدد  الرسمية  للجريدة  الرسمية  الترجمة  نشرة  في  النماذج  تراجع 

22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(.

)22ي  و3 2) من) ((3 في) صادر) ي).))5ي) رقم) ل3زير) لد خل ة) قر ر)
)فاتح)ن3ي 3)ي)3)()بتغ ير)وتتم م) لقر ر)رقم)2ي.6ي25) لصادر)
بامل3قع) )8ي)ديسمبر)2ي3)() ملتعلق) 6)2ي  صفر) من) ((5 في)

 إللكتروني) لخاص)بالل3 ئح) اليتخاب ة) لعامة.

وزير الداخلية،

في  الصادر   4516.14 رقم  الداخلية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
اإللكتروني  باملوقع  املتعلق  )18 ديسمبر 2014(   1436 صفر  25 من 

الخاص باللوائح االنتخابية العامة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

3 )الفقرتان الثانية والثالثة(  تغير وتتمم على النحو التالي املادتان 
و 4 )الفقرة األولى( من القرار املشار إليه أعاله رقم 4516.14 :

طلب  صاحب  على  يجب   - والثالثة(.  الثانية  )الفقرتان   3 »املادة 
»القيد أو نقل القيد أن يدلي بعنوان بريد إلكتروني صحيح.

بريد  بعنوان  صاحبه  أدلى  طلب  كل  املعلوماتي  النظام  »ال يعالج 
»إلكتروني غير صحيح.

لطلب  اإللكترونية  النسخة  ملء  بعد   - األولى(.  )الفقرة   4 »املادة 
»القيد أو نقل القيد، يجب على صاحب الطلب التثبت من املعلومات 
الطلب عبر  يتوصل صاحب  وتأكيد صحتها. وفور ذلك،  بها  أدلى  »التي 
»عنوان البريد اإللكتروني الذي أدلى به برسالة إلكترونية تتضمن رمزا 
يدخل  أن  عليه  ويتعين  طلبه.  تقديم  على  باإلشهاد  بواسطته  »يقوم 
»الرمز املذكور في الخانة املخصصة لذلك على صفحة املوقع اإللكتروني 
»املشار إليه في الرابط املوجود في الرسالة اإللكترونية، وذلك حتى يتأتى 
»للنظام املعلوماتي اعتماد طلبه ومعالجته وفق الكيفيات املبينة في هذا 

»القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.  

اإلمضاء: عبد الوافي لفتيت.

في) صادر) ي).)7يي) رقم) للتق يس) ملدنر) ملعهد) ملغربي) مقرر)

3))من)رمضان))22ي )))ماي)ي)3)() لقا�ضي)باملصادقة)على)

م3 صفات)ق اس ة)مغرب ة.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

بناء على القانون رقم 12.06 املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة 

بتاريخ   1.10.15 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

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

منه ؛

بتاريخ   10 رقم  للتقييس  املغربي  املعهد  إدارة  مجلس  قرار  وعلى 

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

اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة 

باملطابقة لهذه املواصفات إلى مدير معهد التقييس،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املواصفات  عليها  مصادق  مغربية  قياسية  مواصفات  تعتبر 

القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر)1(.

املادة الثانية

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن 

تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021(.

اإلمضاء : عبد الرحيم  الطيبي.

بتاريخ   6992 عدد  الرسمية  للجريدة  الرسمية  الترجمة  نشرة  في  امللحق  يراجع   )1(

22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(.
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مرس3م)رقم)2ي).ي).))صادر)في)6)و3 2))22ي )8ي)ماي)ي)3)) 
بتع ين)مندوب) لحك3مة)لدى)بنك) ملغرب

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 40.17 املتعلق بالقانون األسا�ضي لبنك املغرب 
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 بتاريخ 17 من شوال 1440

)21 يونيو 2019(، وال سيما املادة 42 منه ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

منصب  في  للمالية،  العام  املفتش  الجياللي،  كنزي  السيد  يعين 
مندوب الحكومة لدى بنك املغرب.

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قر ر)مشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)
 و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)ي).ي23

ي)3))  فبر نر) )يي) )22ي  جمادى) آلخرة) من) ((8 في) صادر)
بإنشاء) («GALB NGADI DAK SNC» لشركة) بالترخ ص)
 «Galb Ngadi(و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى

«Dak)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها.

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

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   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 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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/019 رقـــم  البحريــــة 
ووزير   »GALB NGADI DAK SNC« شركة  بين   )2019 أكتوبر   2(
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق 

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة »GALB NGADI DAK SNC« املسجلة في السجل 
الشروط  وفق  تقوم  أن   ،13995 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري 
البحرية األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في   املحددة 

رقم DOE/019/2019 املوقعة بتاريخ 3 صفر 1441 )2 أكتوبر 2019( 
بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء  والغابات،  واملياه 
: اآلتيين  البحريين  الصنفين  تربية  ألجل   «Galb Ngadi Dak» تسمى 

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

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

على أساسها.

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

1-28 الفصل  في  عليه  املنصوص  السجل  يتضمن  أن   يجب 
من  27 في  الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير   من 

شوال 1393 )23 نوفمبر 1973( املشار إليه أعـاله، الـــذي تمسكـه شركة 

يص3ص)خاصة



الزمني،  الترتيب  حسب  جــــردا،   »GALB NGADI DAK SNC»
بوزروك/ وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،  حسب  وتقسيما، 

 Perna«و  »Mytilus galloprovincialis« الصنفين  من  البحر  بلح 
تربيتها. تتم  التي   »Crassostrea gigas« املقعر  واملحار   »perna

املادة الرابعة

 2019/DOE/019 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 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة
 وإصالح) إلد رة)رقم)ي).ي23) لصادر)في)8))من)جمادى) آلخرة))22ي )يي)فبر نر)ي)3)()بالترخ ص)لشركة

 «GALB NGADI DAK SNC«)بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى
«Galb Ngadi Dak«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Galb Ngadi Dak»(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم)9يDOE/3/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)))صفر)ي22ي )))أكت3بر)9ي3)()بين)وركة

«GALB NGADI DAK SNC»)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »GALB NGADI DAK SNC« الكائن مقرها بشارع الوالء، رقم 178/1، الداخلة. سم) ملستف د.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق ة.

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 ملساحة.

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة.

منطقة)حمانة.

 إلوار ت)في) لبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط) لط23خط) لعرض لحدود

 B11.2080'49°15 غربا"6.7583'45°23 شماالي"

 B(5.4142'49°15 غربا"3.0391'45°23 شماال"

 B(7.4345'49°15 غربا"0.3726'45°23 شماال"

 B213.2280'49°15 غربا"4.0918'45°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.

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 لتقن ة) ملستعملة.

وسائل) الستغال2.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي.

 ملر قبة) لب ئ ة.

تدبير) لنفانات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ)قار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ) ألتاوة) ملستحقة.

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

*
*  *
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قر ر)مشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)
 و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)ي).)23

ي)3))  فبر نر) )يي) )22ي  جمادى) آلخرة) من) ((8 في) صادر)
بإنشاء) («MER DES HUÎTRES SNC» لشركة) بالترخ ص)
 «Mer Des تسمى) لترب ة) ألح اء) لبحرية) مزرعة) و ستغال2)

«Huîtres)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها.

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

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   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 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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/024/2019 املوقعــــة بتاريــــخ 24 من محرم 1441 
بين شركة »MER DES HUÎTRES SNC« ووزير   )2019 )24 سبتمبر 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق 

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

في  املسجلة   »MER DES HUÎTRES SNC« لشركة  يرخص 
وفق  تقوم  أن   ،13897 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل 
األحياء  لتربية  واستغالل مزرعة  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة  الشروط 
 1441 محرم  من   24 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/024 رقم  البحرية 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 سبتمبر   24(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

تربية  ألجل   «Mer Des Huîtres» تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

الصنفين البحريين اآلتيين :

 «Mytilus galloprovincialis« الصنفين البحر من  بوزروك/بلح   -

و»Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

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

 «MER شركة  تمسكه  الذي  أعـاله،  إليه  املشار   )1973 نوفمبـر   23(

وتقسيما،  الزمني،  الترتيب  حسب  جــــردا،   DES HUÎTRES 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/024 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 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة
 وإصالح) إلد رة)رقم)ي).)23) لصادر)في)8))من)جمادى) آلخرة))22ي )يي)فبر نر)ي)3)()بالترخ ص)لشركة

 «MER DES HUÎTRES SNC«)بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى
«Mer Des Huîtres«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Mer Des Huîtres»(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم)DOE/3(2/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)2))من)محرم)ي22ي )2))سبتمبر)9ي3)()بين)وركة

«MER DES HUÎTRES SNC»)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »MER DES HUÎTRES SNC« الكائن مقرها بحي الرحمة 5، زنقة 4، رقم 4، الداخلة. سم) ملستف د.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق ة.

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 ملساحة.

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة.

منطقة)حمانة.

 إلوار ت)في) لبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط) لط23خط) لعرض لحدود

 B53.9101'49°15 غربا"34.5635'44°23 شماالي"

 B(48.1361'49°15 غربا"30.8191'44°23 شماال"

 B(50.1697'49°15 غربا"28.1616'44°23 شماال"

 B255.9441'49°15 غربا"31.9060'44°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.

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 لتقن ة) ملستعملة.

وسائل) الستغال2.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي.

 ملر قبة) لب ئ ة.

تدبير) لنفانات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ)قار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ) ألتاوة) ملستحقة.

مبلغ)متغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قر ر)مشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)
 و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)ي).)23

ي)3))  فبر نر) )يي) )22ي  جمادى) آلخرة) من) ((8 في) صادر)
«ZOG HUÎTRE SNC»)بإنشاء)و ستغال2) بالترخ ص)لشركة)
وبنشر) («Zog Huître» تسمى) لترب ة) ألح اء) لبحرية) مزرعة)

مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها.

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

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   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 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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   2 بتاريــــخ  املوقعــــة   2019/DOE/073 رقـــم   البحريــــة 

)فاتح أكتوبر 2019( بين شركة »ZOG HUÎTRE SNC« ووزير الفالحة 
عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل  في  املسجلة   »ZOG HUÎTRE SNC« لشركة  يرخص 
الشروط  وفق  تقوم  أن   ،14029 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري 
األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة 
1441 صفر   2 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/073 رقم   البحرية 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 أكتوبر  )فاتح 

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

الصنفين  تربية  ألجل   «Zog Huître» تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

البحريين اآلتيين :

 «Mytilus galloprovincialis« الصنفين البحر من  بوزروك/بلح   -

و»Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

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،   «ZOG HUÎTRE 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/073 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 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة
 وإصالح) إلد رة)رقم)ي).)23) لصادر)في)8))من)جمادى) آلخرة))22ي )يي)فبر نر)ي)3)()بالترخ ص)لشركة

 «ZOG HUÎTRE SNC«)بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى
«Zog Huître«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Zog Huître»(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم))DOE/37/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)))صفر)ي22ي))فاتح)أكت3بر)9ي3)()بين)وركة

«ZOG HUÎTRE SNC»)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »ZOG HUÎTRE SNC« الكائن مقرها بحي الغفران، الداخلة. سم) ملستف د.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق ة.

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 ملساحة.

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة.

منطقة)حمانة.

 إلوار ت)في) لبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط) لط23خط) لعرض لحدود

 B35.7686'49°15 غربا"14.4451'43°23 شماالي"

 B(29.9762'49°15 غربا"10.7263'43°23 شماال"

 B(31.9958'49°15 غربا"8.0598'43°23 شماال"

 B237.7882'49°15 غربا"11.7786'43°23 شماال"

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

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

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 لتقن ة) ملستعملة.

وسائل) الستغال2.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي.

 ملر قبة) لب ئ ة.

تدبير) لنفانات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ)قار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ) ألتاوة) ملستحقة.

مبلغ)متغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قر ر)مشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)
 و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)ي).232

ي)3))  فبر نر) )يي) )22ي  جمادى) آلخرة) من) ((8 في) صادر)
بإنشاء) (»BAWABA.DAK.AQUA SNC« لشركة) بالترخ ص)
 «Bawaba تسمى) لترب ة) ألح اء) لبحرية) مزرعة) و ستغال2)

«Dak Aqua)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها.

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

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   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 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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/027/2019 املوقعــــة بتاريــــخ 23 من محرم 1441 
)23 سبتمبر 2019( بين شركة »BAWABA.DAK.AQUA SNC« ووزير 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق 

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسجلة   »BAWABA.DAK.AQUA SNC« لشركة  يرخص 
وفق  تقوم  أن   ،13975 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل  في 
األحياء  لتربية  واستغالل مزرعة  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة  الشروط 
 1441 محرم  من   23 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/027 رقم  البحرية 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 سبتمبر   23(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

تربية  ألجل   «Bawaba Dak Aqua» تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

الصنفين البحريين اآلتيين :

 «Mytilus galloprovincialis« الصنفين البحر من  بوزروك/بلح   -

و»Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

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،   «BAWABA.DAK.AQUA 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/027 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 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



ي)8)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

 ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة
 وإصالح) إلد رة)رقم)ي).232) لصادر)في)8))من)جمادى) آلخرة))22ي )يي)فبر نر)ي)3)()بالترخ ص)لشركة

 «BAWABA.DAK.AQUA SNC«)بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى
«Bawaba Dak Aqua«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Bawaba Dak Aqua«(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم)DOE/3(7/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ))))من)محرم)ي22ي ))))سبتمبر)9ي3)()بين)وركة

«BAWABA.DAK.AQUA SNC«)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »BAWABA.DAK.AQUA SNC« الكائن مقرها بحي بير أنزارن، رقم 12، الداخلة. سم) ملستف د.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق ة.

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 ملساحة.

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة.

منطقة)حمانة.

 إلوار ت)في) لبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط) لط23خط) لعرض لحدود

 B24.8255'50°15 غربا"33.3455'43°23 شماالي"

 B(19.0518'50°15 غربا"29.6015'43°23 شماال"

 B(21.0851'50°15 غربا"26.9436'43°23 شماال"

 B226.8588'50°15 غربا"30.6876'43°23 شماال"

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

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

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 لتقن ة) ملستعملة.

وسائل) الستغال2.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي.

 ملر قبة) لب ئ ة.

تدبير) لنفانات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ)قار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ) ألتاوة) ملستحقة.

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



عدد 6992 -)22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (8((

قر ر)مشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)
 و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)ي).235

ي)3))  فبر نر) )يي) )22ي  جمادى) آلخرة) من) ((8 في) صادر)
بالترخ ص)لشركة)»AQUA GROUPE CINQ SNC«)بإنشاء)
 «Aqua تسمى) لترب ة) ألح اء) لبحرية) مزرعة) و ستغال2)

«Groupe Cinq)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها.

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

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   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 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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   2 بتاريــــخ  املوقعــــة   2019/DOE/017 رقـــم   البحريــــة 

 «AQUA GROUPE CINQ SNC« شركة  بين   )2019 أكتوبر  )فاتح 
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير 

واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسجلة   »AQUA GROUPE CINQ SNC« لشركة  يرخص 
وفق  تقوم  أن   ،13951 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل  في 
األحياء  لتربية  واستغالل مزرعة  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة  الشروط 
1441 صفر   2 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/017 رقم   البحرية 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 أكتوبر  )فاتح 

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

تربية  ألجل   «Aqua Groupe Cinq» تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

الصنفين البحريين اآلتيين :

 «Mytilus galloprovincialis« الصنفين البحر من  بوزروك/بلح   -

و»Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

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،   «AQUA GROUPE CINQ 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/017 يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



))8)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

 ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة
 وإصالح) إلد رة)رقم)ي).235) لصادر)في)8))من)جمادى) آلخرة))22ي )يي)فبر نر)ي)3)()بالترخ ص)لشركة

 «AQUA GROUPE CINQ SNC«)بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى
«Aqua Groupe Cinq«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Aqua Groupe Cinq«(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم)7يDOE/3/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)))صفر)ي22ي))فاتح)أكت3بر)9ي3)()بين)وركة

«AQUA GROUPE CINQ SNC«)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »AQUA GROUPE CINQ SNC« الكائن مقرها بحي األمل 1، بلوك 12، رقم 13، الداخلة. سم) ملستف د.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق ة.

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 ملساحة.

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة.

منطقة)حمانة.

 إلوار ت)في) لبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط) لط23خط) لعرض لحدود

 B23.5762'49°15 غربا"6.3811'43°23 شماالي"

 B(17.7838'49°15 غربا"2.6623'43°23 شماال"

 B(19.8034'49°15 غربا"59.9954'42°23 شماال"

 B225.5958'49°15 غربا"3.7146'43°23 شماال"

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

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

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 لتقن ة) ملستعملة.

وسائل) الستغال2.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي.

 ملر قبة) لب ئ ة.

تدبير) لنفانات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ)قار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ) ألتاوة) ملستحقة.

مبلغ)متغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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و مل اه) و لتنم ة) لقروية) و لص د) لبحري) ل3زير) لفالحة) مشترك) قر ر)
ي).236 رقم) و ملال ة)وإصالح) إلد رة) ووزير) القتصاد)  و لغابات)

ي)3))  فبر نر) )يي) )22ي  جمادى) آلخرة) من) ((8 في) صادر)
بالترخ ص)لشركة)»KHALIJ(EL-WAD(SNC«)بإنشاء)و ستغال2)
وبنشر) (»Khalij(El-Wad«(لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى مزرعة)

مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها.

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

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   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 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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/029/2019 املوقعــــة بتاريــــخ 24 من محرم 1441 
ووزير   »KHALIJ EL-WAD SNC« شركة  بين   )2019 سبتمبر   24(
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق 

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل  في  املسجلة   »KHALIJ EL-WAD SNC« لشركة  يرخص 
الشروط  وفق  تقوم  أن   ،13941 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري 
البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة 
 1441 محرم  من   24 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/029 رقم 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 سبتمبر   24(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

لتربية األحياء البحرية تسمى «Khalij El-Wad» ألجل تربية الصنفين 

البحريين اآلتيين :

 «Mytilus galloprovincialis« الصنفين البحر من  بوزروك/بلح   -

و»Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

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( 

«KHALIJ EL-WAD 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/029 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 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



5)8)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

 ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة
 وإصالح) إلد رة)رقم)ي).236) لصادر)في)8))من)جمادى) آلخرة))22ي )يي)فبر نر)ي)3)()بالترخ ص)لشركة

 «KHALIJ(EL-WAD(SNC«)بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى
«Khalij(El-Wad«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Khalij(El-Wad«(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم)DOE/3(9/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)2))من)محرم)ي22ي )2))سبتمبر)9ي3)()بين)وركة

«KHALIJ(EL-WAD(SNC«)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »KHALIJ EL-WAD SNC« الكائن مقرها بحي لفتيحات، شارع محمد لغضف، رقم 366، الداخلة. سم) ملستف د.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق ة.

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 ملساحة.

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة.

منطقة)حمانة.

 إلوار ت)في) لبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط) لط23خط) لعرض لحدود

 B40.3202'50°15 غربا"12.3020'43°23 شماالي"

 B(34.5466'50°15 غربا"8.5580'43°23 شماال"

 B(36.5798'50°15 غربا"5.9002'43°23 شماال"

 B242.3535'50°15 غربا"9.6442'43°23 شماال"

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

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

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 لتقن ة) ملستعملة.

وسائل) الستغال2.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي.

 ملر قبة) لب ئ ة.

تدبير) لنفانات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ)قار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ) ألتاوة) ملستحقة.

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



عدد 6992 -)22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (8(6

و مل اه) و لتنم ة) لقروية) و لص د) لبحري) ل3زير) لفالحة) مشترك) قر ر)
رقمي).237   وإصالح) إلد رة) و ملال ة) ووزير) القتصاد) و لغابات)
ييفبر نري)3))  )22ي)  جمادى) آلخرة) من) ((8 في) صادر)
بالترخ ص)لشركة)»TAGBA HUÎTRES SNC«)بإنشاء)و ستغال2)
مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى)»Tagba Huîtres«)وبنشر)

مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها.

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

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   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 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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 
1422 صفر   2 بتاريــــخ  املوقعــــة   2019/DOE/072 رقـــم   البحريــــة 

ووزير   »TAGBA HUÎTRES SNC« شركة  بين   )2019 أكتوبر  )فاتح 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق 

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل  في  املسجلة   »TAGBA HUÎTRES SNC« لشركة  يرخص 
الشروط  وفق  تقوم  أن   ،14245 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري 
األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة 
1422 صفر   2 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/072 رقم   البحرية 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 أكتوبر  )فاتح 

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

لتربية األحياء البحرية تسمى «Tagba Huîtres» ألجل تربية الصنفين 

البحريين اآلتيين :

 «Mytilus galloprovincialis« الصنفين البحر من  بوزروك/بلح   -

و»Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

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( 

«KHALIJ EL-WAD 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/072 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 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



7)8)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

 ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة
 وإصالح) إلد رة)رقم)ي).237) لصادر)في)8))من)جمادى) آلخرة))22ي )يي)فبر نر)ي)3)()بالترخ ص)لشركة

 «TAGBA HUÎTRES SNC«)بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى
«Tagba Huîtres«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Tagba Huîtres«(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم))DOE/37/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)))صفر)))2ي))فاتح)أكت3بر)9ي3)()بين)وركة

«TAGBA HUÎTRES SNC«)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »  TAGBA HUÎTRES SNC  « الكائن مقرها بحي الفتيحات،  رقم 424، الداخلةاسم املستفيد

عشر)10( سنوات، قابلة للتجديدمدة االتفاقية

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

املساحة

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

منطقة حماية

اإلشارات في البحر

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب

هكتاران )02(

خط) لط23خط) لعرض لحدود

B59.0130'48°15 غربا ''58.6939'44 °23 شماال ي''

B(53.2195'48°15 غربا ''54.9748'44 °23 شماال'' 

B(55.2395'48°15 غربا ''52.3082'44 °23 شماال'' 

B21.0333'49°15 غربا ''56.0274'44 °23 شماال'' 

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

التقنية املستعملة

وسائل االستغالل

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

. «Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة

سفن الخدمة

املراقبة و التتبع التقني و العلمي

املراقبة البيئية

تدبير النفايات

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة

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

والتخلص منها

مبلغ قار: عشرون )20( درهما في السنةمبلغ األتاوة املستحقة

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



عدد 6992 -)22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (8(8

قر ر)مشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)

و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)ي).238 

ي)3))  فبر نر) )يي) )22ي  جمادى) آلخرة) من) ((8 في) صادر)

و ستغال2) بإنشاء) (»PISKAWE SNC« لشركة) بالترخ ص)

وبنشر) (»Piskawe(« تسمى) لترب ة) ألح اء) لبحرية) مزرعة)

مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر   255.73.1 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 

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

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، والسيما الفصلين 28 و28-1 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 

رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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، والسيما املادة 3 منه ؛

 وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد

البحري رقم 3151.13 الصادر في 7 محرم 1435 )11 نوفمبر 2013( 

بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية املستحقة برسم اتفاقيات 

امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما تم تغييره وتتميمه ؛

واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية 

 رقم DOE/081/2019 املوقعة بتاريخ 2 صفر 1441 )فاتح أكتوبر 2019(

 بين شركة »PISKAWE SNC« ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

االقتصاد  وزير  قبل  من  عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية 

واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

التجاري  السجل  في  املسجلة   »PISKAWE SNC« لشركة  يرخص 

بالداخلة تحت رقم 13943، أن تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية 

 2019/DOE/081 إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية رقم

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

والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير 

 «Piskawe« تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء 

ألجل تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

«Mytilus galloprovincialis« الصنفين البحر من  بوزروك/بلح   - 

و»Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393

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

الزمني، وتقسيما، حسب  الترتيب  « PISKAWE SNC« جردا، حسب 

الصنفين  من  البحر  بوزروك/بلح  وخروج  دخول  لعمليات  الصنف، 

املقعر  واملحار   »Perna perna«و  »Mytilus galloprovincialis»

«Crassostrea gigas« التي تتم تربيتها. 

املادة الرابعة

2019/DOE/081 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 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)
«PISKAWE  SNC«(وإصالح) إلد رة)رقم)ي).238)صادر)في)8))من)جمادى) آلخرة))22ي )يي)فبر نر)ي)3)())بالترخ ص)لشركة 

بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى)»Piskawe«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Piskawe«(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم)يDOE/38/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)))صفر)ي22ي))فاتح)أكت3بر)9ي3)()بين)وركة

«PISKAWE  SNC«)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »PISKAWE  SNC« الكائن مقرها بحي املسيرة 1، رقم 4، الداخلة. سم) ملستف د.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق ة.

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 ملساحة.

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة.

منطقة)حمانة.

 إلوار ت)في) لبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط) لط23خط) لعرض لحدود

 B33.0782'48°15 غربا"13.0438'44°23 شماالي"

 B(27.2855'48°15 غربا"9.3242'44°23 شماال"

 B(29.3054'48°15 غربا"6.6577'44°23 شماال"

 B235.0986'48°15 غربا"10.3772'44°23 شماال"

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 لتقن ة) ملستعملة.

وسائل) الستغال2.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي.

 ملر قبة) لب ئ ة.

تدبير) لنفانات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ)قار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ) ألتاوة) ملستحقة.

مبلغ)متغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قر ر)مشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)
 و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)ي).239

ي)3))  فبر نر) )يي) )22ي  جمادى) آلخرة) من) ((8 في) صادر)
بإنشاء) (»DAKHLA BIOLOGIE SNC« لشركة) بالترخ ص)
«Dakhla تسمى) لترب ة) ألح اء) لبحرية) مزرعة)  و ستغال2)

«Biologie)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها.

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

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   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 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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   4 بتاريــــخ  املوقعــــة   2019/DOE/070 رقـــم   البحريــــة 

ووزير   »DAKHLA BIOLOGIE SNC« شركة  بين   )2019 أكتوبر   3(
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق 

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

في  املسجلة   »DAKHLA BIOLOGIE SNC« لشركة  يرخص 
وفق  تقوم  أن   ،14285 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل 
األحياء  لتربية  واستغالل مزرعة  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة  الشروط 
1441 صفر   4 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/070 رقم   البحرية 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 أكتوبر   3(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

تربية  ألجل   «Dakhla Biologie» تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

الصنفين البحريين اآلتيين :

 «Mytilus galloprovincialis« الصنفين البحر من  بوزروك/بلح   -

و»Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

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 BIOLOGIE 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/070 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 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة
 وإصالح) إلد رة)رقم)ي).239) لصادر)في)8))من)جمادى) آلخرة))22ي )يي)فبر نر)ي)3)()بالترخ ص)لشركة

 «DAKHLA BIOLOGIE SNC«)بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى
«Dakhla Biologie«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Dakhla Biologie«(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم)DOE/373/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)2)صفر)ي22ي )))أكت3بر)9ي3)()بين)وركة

«DAKHLA BIOLOGIE SNC«)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »DAKHLA BIOLOGIE SNC« الكائن مقرها بحي أم التون�ضي، رقم 13، الداخلة. سم) ملستف د.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق ة.

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 ملساحة.

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة.

منطقة)حمانة.

 إلوار ت)في) لبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط) لط23خط) لعرض لحدود

 B29.3138'49°15 غربا"18.6958'44°23 شماالي"

 B(23.5207'49°15 غربا"14.9770'44°23 شماال"

 B(25.5407'49°15 غربا"12.3104'44°23 شماال"

 B231.3338'49°15 غربا"16.0292'44°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.

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 لتقن ة) ملستعملة.

وسائل) الستغال2.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي.

 ملر قبة) لب ئ ة.

تدبير) لنفانات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ)قار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ) ألتاوة) ملستحقة.

مبلغ)متغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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و لتنم ة) لقروية) و لص د) لبحري) ل3زير) لفالحة) مشترك) قر ر)
وإصالح) إلد رة) و ملال ة) ووزير) القتصاد) و لغابات) و مل اه)
ي)3))  )22ي )6))فبر نر) 2ي)من)رجب) في) ي).536)صادر) رقم)
 «GOLF D’AQUA CULTURE SNC« لشركة) بالترخ ص)
تسمى لترب ة) ألح اء) لبحرية) مزرعة) و ستغال2)  بإنشاء)
من) التفاق ة) مستخرج) وبنشر) (»Golf d’Aqua Culture»

 ملتعلقة)بها.

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

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

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، والسيما الفصلين 28 و28-1 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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، والسيما املادة 3 منه ؛

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

كما تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  إلتفاقية  واعتبارا 
 1441 صفر  فاتح  بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/056 رقم  البحرية 
 «GOLF D’AQUA CULTURE SNC« بين شركة  )2019 )30 سبتمبر 
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير 

واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسجلة   »GOLF D’AQUA CULTURE SNC« لشركة  يرخص 
وفق  تقوم  أن   ،13981 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل  في 
األحياء  لتربية  واستغالل مزرعة  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة  الشروط 
 1441 صفر  فاتح  بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/056 رقم  البحرية 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 سبتمبر   30(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

تربية  ألجل   »Golf d’Aqua Culture« 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 املادة  ملقتضيات  طبقا  هذا،  التجديد  طلب  يودع  أن  يجب 

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393

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

الزمني،  الترتيب  حسب  جردا،   »GOLF D’AQUA CULTURE 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/056 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 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



))8)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

 ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و) لتنم ة) لقروية)و) مل اه)و) لغابات)ووزير) القتصاد
 و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)ي).536)صادر)في)2ي)من)رجب))22ي )6))فبر نري)3)()بالترخ ص
 لشركة)»GOLF D’AQUA CULTURE SNC«)بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية

تسمى»Golf d’Aqua Culture«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Golf d’Aqua Culture«(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم)DOE/356/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)فاتح)صفر)ي22ي )3))سبتمبر)9ي3)()بين)وركة

«GOLF D’AQUA CULTURE SNC«)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »GOLF D’AQUA CULTURE SNC« الكائن مقرها بحي األمل 1، بلوك 13، رقم 23، الداخلة. سم) ملستف د.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق ة.

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 ملساحة.

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة.

منطقة)حمانة.

 إلوار ت)في) لبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط) لط23خط) لعرض لحدود

 B55.1191'50°15 غربا"2.5097'40°23 شماالي"

 B(49.0524'50°15 غربا"59.1854'39°23 شماال"

 B(50.8571'50°15 غربا"56.3915'39°23 شماال"

 B256.9238'50°15 غربا"59.7157'39°23 شماال"

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 لتقن ة) ملستعملة.

وسائل) الستغال2.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي.

 ملر قبة) لب ئ ة.

تدبير) لنفانات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ)قار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ) ألتاوة) ملستحقة.

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



عدد 6992 -)22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (8(2

قر ر)مشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)

و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)ي).537 

بالترخ ص) فبر نري)3)() ((6( )22ي  رجب) من) 2ي) في) صادر)

مزرعة) و ستغال2) بإنشاء) (»SEVEN ROCK SNC« لشركة)

لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى)»Seven Rock«)وبنشر)مستخرج)

من) التفاق ة) ملتعلقة)بها.

 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 

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

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، والسيما الفصلين 28 و28-1 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في13 من ذي الحجة 1429 

رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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، والسيما املادة 3 منه ؛

الفالحة  ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 1435 محرم   7 في  الصادر   3151.13 رقم  البحري  والصيد 

السنوية  األتاوة  أداء  وكيفيات  مبالغ  بتحديد   )2013 نوفمبر   11(

البحرية األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم   املستحقة 

كما تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  إلتفاقية  واعتبارا 

1441 محرم   18 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/009 رقم   البحرية 

)18 سبتمبر2019( بين شركة »SEVEN ROCK SNC« ووزير الفالحة 

عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل في  املسجلة   »SEVEN ROCK SNC« لشركة   يرخص 

الشروط وفق  تقوم  أن   ،13829 رقم  تحت  بالداخلة   التجاري 

البحرية األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في   املحددة 

رقم DOE/009/2019 املوقعة بتاريخ 18 محرم 1441 )18 سبتمبر2019(

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين 

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء  والغابات،  واملياه  القروية 

البحرية تسمى »Seven Rock« ألجل تربية الصنفين البحرية 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 املادة  ملقتضيات  طبقا  هذا،  التجديد  طلب  يودع  أن  يجب 

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 

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

وتقسيما،  الزمني،  الترتيب  حسب  جردا،   »SEVEN ROCK 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/009 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 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



5)8)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)
 «SEVEN ROCK SNC«(وإصالح) إلد رة)رقم)ي).537))صادر)في)2ي)من)رجب))22ي )6))فبر نري)3)()بالترخ ص)لشركة

بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى)»Seven Rock«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Seven Rock«(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم)DOE/339/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)8ي)من)محرم)ي22ي )8ي)سبتمبر)9ي3)()بين)وركة

«SEVEN ROCK SNC«)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »SEVEN ROCK SNC« الكائن مقرها بحي الرحمة III، رقم 14، الداخلة. سم) ملستف د.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق ة.

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 ملساحة.

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة.

منطقة)حمانة.

 إلوار ت)في) لبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط) لط23خط) لعرض لحدود

 B7.7729'49°15 غربا"15.5814'44°23 شماالي"

 B(1.9992'49°15 غربا"11.8367'44°23 شماال"

 B(4.0332'49°15 غربا"9.1788'44°23 شماال"

 B29.8065'49°15 غربا"12.9239'44°23 شماال"

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 لتقن ة) ملستعملة.

وسائل) الستغال2.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي.

 ملر قبة) لب ئ ة.

تدبير) لنفانات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ)قار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ) ألتاوة) ملستحقة.

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



عدد 6992 -)22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (8(6

قر ر)مشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)
و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)ي).538 
بالترخ ص) فبر نري)3)() ((6( )22ي  رجب) من) 2ي) في) صادر)
لشركة)»AQUAMARINE DAKHLA SNC«)بإنشاء)و ستغال2)
«Aquamarine Dakhla«(مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 

وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها.

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

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

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، والسيما الفصلين 28 و28-1 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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، والسيما املادة 3 منه  ؛

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

كما تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  إلتفاقية  واعتبارا 
 1441 صفر  فاتح  بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/079 رقم  البحرية 
 «AQUAMARINE DAKHLA SNC« شركة  بين   )2019 سبتمبر   30(
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير 

واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسجلة   »AQUAMARINE DAKHLA SNC« لشركة  يرخص 
وفق  تقوم  أن   ،14399 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل  في 
األحياء  لتربية  واستغالل مزرعة  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة  الشروط 
1441 صفر  فاتح  بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/079 رقم   البحرية 

والصيد  الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين  سبتمبر2019(   30(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 
تربية  ألجل   »Aquamarine Dakhla« تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

الصنفين البحريين اآلتيين  :

 «Mytilus galloprovincialis« الصنفين البحر من  بوزروك/بلح   -

و»Perna perna « ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

من  27 في  الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف   الظهير 

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

الزمني،  الترتيب  حسب  جردا،   »AQUAMARINE DAKHLA 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/079 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 14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء  : عزيز أخنوش.

*
*  *
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ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)
 وإصالح) إلد رة)رقم ي).538)صادر)في)2ي)من)رجب))22ي )6))فبر نري)3)()بالترخ ص)لشركة

 «AQUAMARINE DAKHLA SNC«)بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية
تسمى)»Aquamarine Dakhla«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

«Aquamarine Dakhla«(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم)DOE/379/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)فاتح)صفر)ي22ي )3))سبتمبر)9ي3)()بين)وركة

«AQUAMARINE DAKHLA  SNC«)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

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

شركة »AQUAMARINE DAKHLA  SNC« الكائن مقرها بحي أم التون�ضي، رقم 294، الداخلة. سم) ملستف د.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق ة.

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 ملساحة.

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة.

منطقة)حمانة.

 إلوار ت)في) لبحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خط) لط23خط) لعرض لحدود

 B17.8727'49°15 غربا"2.2484'44°23 شماالي"

 B(12.0990'49°15 غربا"58.5037'43°23 شماال"

 B(14.1326'49°15 غربا"55.8462'43°23 شماال"

 B219.9063'49°15 غربا"59.5909'43°23 شماال"

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية.

 لتقن ة) ملستعملة.

وسائل) الستغال2.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين  :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي.

 ملر قبة) لب ئ ة.

تدبير) لنفانات.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

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

مبلغ)قار  : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغ) ألتاوة) ملستحقة.

مبلغ)متغير  : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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و مل اه) و لتنم ة) لقروية) و لص د) لبحري) ل3زير) لفالحة) مشترك) قر ر)

ي).539  رقم) و ملال ة)وإصالح) إلد رة) ووزير) القتصاد) و لغابات)

صادر)في)2ي)من)رجب))22ي )6))فبر نري)3)()بالترخ ص)لشركة)

لترب ة) مزرعة) و ستغال2) بإنشاء) (»SEAQUACULTURE SNC»

 ألح اء) لبحرية)تسمى)»Seaquaculture«)وبنشر)مستخرج)من)

 التفاق ة) ملتعلقة)بها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

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

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

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

كما تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  إلتفاقية  واعتبارا 

 1441 صفر  فاتح  بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/059 رقم  البحرية 

ووزير   »SEAQUACULTURE SNC« شركة  بين   )2019 سبتمبر   30(

الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية واملياه والغابات واملصادق 

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية و إصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

في  املسجلة   »SEAQIUACULTURE SNC« لشركة  يرخص 

وفق  تقوم  أن   ،13967 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري  السجل 

الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء 

1441 صفر  فاتح  بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/059 رقم   البحرية 

والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 سبتمبر   30(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

لتربية األحياء البحرية تسمى »Seaquaculture« 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 املادة  ملقتضيات  طبقا  هذا،  التجديد  طلب  يودع  أن  يجب 

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393

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

«SEAQUACULTURE SNC« جردا، 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/059 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 28 من جمادى اآلخرة 1442 )11 فبراير 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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ملحق)بالقر ر) ملشترك)ل3زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)ووزير) القتصاد)و ملال ة)
 وإصالح) إلد رة)رقمي).539)صادر)في)2ي)من)رجب))22ي )6))فبر نري)3)()بالترخ ص)لشركة

 «SNC SEAQUACULTURE«)بإنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى
«Seaquaculture«)وبنشر)مستخرج)من) التفاق ة) ملتعلقة)بها

 «Seaquaculture«(مستخرج)من) تفاق ة)إنشاء)و ستغال2)مزرعة)لترب ة) ألح اء) لبحرية)تسمى 
 رقم)DOE/359/9ي3)) مل3قعة)بتاريخ)فاتح)صفر)ي22ي )3))سبتنمبر)9ي3)()بين)وركة)

«SEAQUACULTURE SNC)«)ووزير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات

)املادة 9 من املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في13 من ذي الحجة 1429 )12 ديسمبر 2008((

شركة »  SEAQUACULTURE SNC  « الكائن مقرها بحي املسيرة 1، شارع دريس، فيال 01، الداخلة سم) ملستف د

عشر)10( سنوات، قابلة للتجديدمدة) التفاق ة

مكان)إنشاء)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية

 ملساحة

 لحدود) لخارج ة)ملكان) ملزرعة

منطقة)حمانة

 إلوار ت)في) لبحر

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب

هكتاران )2(

خط) لط23خط) لعرض لحدود

B51.6076'49°15 غربا ''13.4264'44 °23 شماال ي'' 

B( 45.8141'49°15 غربا ''9.7076'44 °23 شماال'' 

B( 47.8340'49°15 غربا ''7.0411'44 °23 شماال'' 

B2 53.6272'49°15 غربا ''10.7599'44 °23 شماال'' 

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط)مزرعة)ترب ة) ألح اء) لبحرية

 لتقن ة) ملستعملة

وسائل) الستغال2

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة

سفن الخدمة

 ملر قبة)و لتتبع) لتقني)و لعلمي

 ملر قبة) لبيئة

تدبير) لنفانات

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة

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

والتخلص منها

مبلغ قار: عشرون )20( درهما في السنةمبلغ) ألتاوة) ملستحقة

مبلغ متغير: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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ي).)66 رقم) باسم) لحك3مة) و لبحث) لعلمي،) لناطق) لرسمي) و لتعل م) لعالي) و لتك3ين) ملنهي) ل3زير) لترب ة) ل3طن ة)  قر ر)

صادر)في)2))من)رجب))22ي )8)مارس)ي)3)()بتغ ير)قر ر)كاتب) لدولة)لدى)وزير) لترب ة) ل3طن ة)و لتك3ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي،) ملكلف)بالتك3ين) ملنهي)رقم)9ي.)9)) لصادر)في)7)جمادى) آلخرة)223ي ))ي)فبر نر)9ي3)()بشأن)

تحدند) لطاقة) الست عاب ة)للتك3ين)قبل) إلدماج)وبر مج) لتك3ين)ومددها)ملعهد) لتك3ين)في)مهن) لطاقات) ملتجددة)

و لنجاعة) لطاق ة)ب3جدة.

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

املكلف  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  الدولة  كاتب  قرار  على  االطالع  بعد 

بالتكوين املنهي رقم 292.19 الصادر في 7 جمادى اآلخرة 1440 )13 فبراير 2019( بشأن تحديد الطاقة االستيعابية للتكوين قبل 

اإلدماج وبرامج التكوين ومددها ملعهد التكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة ؛

وباقتراح من مجلس اإلتقان،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنسخ مقتضيات املالحق املرفقة بالقرار املشار إليه أعاله رقم 292.19 الصادر في 7 جمادى اآلخرة 1440 )13 فبراير 2019( 

وتعوض باملالحق املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 2020/2019، وتعد صحيحة الشهادات املسلمة 

للمتدربين املسجلين باملؤسسة املعنية قبل هذا التاريخ.

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

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

*  *

*  *  *
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و لبحث) و لتعل م) لعالي) و لتك3ين) ملنهي) ل3زير) لترب ة) ل3طن ة) قر ر)

 لعلمي،) لناطق) لرسمي)باسم) لحك3مة)رقم)ي).662)صادر)في)

بتحدند)معانير) اليتقاء) ي)3)() )8)مارس) )22ي  2))من)رجب)

ملعهد) و/أو) ختبار ت) لتق  م) مقابالت) إجر ء) وك ف ات)  ألولي)

 لتك3ين)في)مهن) لطاقات) ملتجددة)و لنجاعة) لطاق ة)ب3جدة.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء على املرسوم رقم 2.17.672 الصادر في 18 من ربيع األول 1439 

الطاقات  مهن  في  التكوين  معهد  وتنظيم  بإحداث   )2017 ديسمبر   7(

املتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة، وال سيما املادة الخامسة منه ؛

1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير2018( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه ؛

وباقتراح من مجلس اإلتقان،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تفتح مباراة ولوج سلك التقني املتخصص بمعهد التكوين في مهن 

باللغتين  ينشر  بإعالن  بوجدة  الطاقية  والنجاعة  املتجددة  الطاقات 

اإللكتروني واملوقع  للمعهد  اإللكتروني  املوقع  في  والفرنسية   العربية 

للمعهد  اإلخبار  لوائح  وتعلق   http : //www.alwadifa-maroc.com

ولوائح إخبار الثانويات التأهيلية املجاورة للمعهد، وذلك قبل إجراء 

هذه املباراة بمدة ثالثة أشهر ويتضمن هذا اإلعالن ما يلي :

1 - األجل املحدد إليداع الترشيحات ؛

2 - شروط املشاركة في املباراة ؛

3 - تاريخ ومكان إجراء املباراة.

املادة 2

يتم الترشيح الجتياز مباراة سلك التقني املتخصص حسب ما يلي :

1 - التسجيل باملوقع اإللكتروني املعد لهذه املباراة من خالل تعبئة 

استمارة طلب الترشيح.

تصبح االستمارة املعبأة واملؤكدة بصفة نهائية غير قابلة للتعديل 

بمجرد نهاية األجل املخصص للتسجيل اإللكتروني.

2 - إيداع ملف الترشيح مرفقا باستمارة طلب الترشيح بالعنوان 

الطاقية،  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  مهن  في  التكوين  معهد   : اآلتي 

تكنوبول ميد ايست، جماعة أهل أنكاد، إقليم وجدة.

مركز   : التالي  العنوان  إلى  »أمانة«  خدمة  البريد  عبر  إرساله  أو 

اإلرساليات أمانة، وجدة.

املادة 3

يتضمن ملف الترشيح لسلك التقني املتخصص ما يلي :

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو نسخة من عقد االزدياد ؛

- نسخة من كشف نقط السنة الختامية لسلك الباكالوريا بالنسبة 

للحاصلين على الباكالوريا أو ما يعادلها ؛

الباكالوريا على  للحاصلين  بالنسبة  الباكالوريا  شهادة  من  نسخة   - 

أو ما يعادلها، أو نسخة من دبلوم التقني بالنسبة للحاصلين على 

هذا الدبلوم أو ما يعادله.

املادة 4

باالستمارات  املضمنة  املعلومات  بمقارنة  املعهد،  إدارة  تقوم 

املعبأة من طرف املترشحات واملترشحين باملعلومات الواردة في ملفات 

إلى  يؤدي  املعلومات  هذه  في  اختالف  وكل  لديها.  املودعة  ترشيحهم 

إلغاء ملف الترشيح.

املادة 5

أعضاء، أربعة  من  تتألف  لالنتقاء  لجنة  املباراة  هذه  على   تشرف 

على األقل، يعينهم مدير املعهد بناء على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه 

من خبرة في مواضيع اختبارات هذه املباراة. ويرأس هذه اللجنة املدير 

املساعد املكلف بالدراسات بهذا املعهد.

املادة 6

تقوم اللجنة املشار إليها في املادة الخامسة أعاله بانتقاء املترشحات 

واملترشحين الجتياز اختبارات املباراة، حسب ما يلي :

- بالنسبة للحاصلين على شهادة الباكالوريا، يتم انتقاء املترشحات 

الوطني  االمتحان  في  عليها  املحصل  النقطة  حسب  واملترشحين 

للبكالوريا ؛
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املترشحات انتقاء  يتم  التقني،  دبلوم  على  للحاصلين  بالنسبة   - 

 واملترشحين حسب مالءمة تكوينهم للشعب املستهدفة بسلك التقني

املتخصص.

تحصر هذه اللجنة لوائح املترشحات واملترشحين املقبولين الجتياز 

اختبارات املباراة حسب االستحقاق بمحضر يوقعه جميع أعضائها.

املادة 7

يتم االعالن عن الئحة املترشحات واملترشحين املقبولين الجتياز 

اإلشعار   هذا  ويعتبر  للمباريات  املعد  اإللكتروني  املوقع  عبر  املباراة 

اإللكتروني بمثابة استدعاء.

يتعين على كل مترشح تم انتقاؤه تحميل بطاقة االستدعاء الجتياز 

االختبار الشفوي من املوقع اإللكتروني املعد للمباريات وطبعها.

املادة 8

املادة  في  إليها  املشار  للجنة  يسمح  شفويا  اختبارا  املباراة  تشتمل 

الخامسة بتقييم دوافع املترشح ومهاراته. 

الوطني  )املعدل   : التالي  النحو  على  النهائي  املعدل  احتساب  يتم 

للباكالوريا + نقطة املقابلة الشفوية( مقسوم على اثنين.

املادة 9

املادة  في  إليها  املشار  اللجنة  تقوم  املباراة،  اختبارات  إجراء  بعد 

حسب  تنازليا  ترتيبا  واملترشحين  املترشحات  بترتيب  أعاله  الخامسة 

املعدل النهائي املحصل عليه من طرفهم، وإعداد محضر يوقعه جميع 

أعضائها.

املادة 10

املترشحات  قائمة  على  املعهد  إدارة  طرف  من  اإلعالن  يتم 

واملترشحين  املترشحات  وقائمة  نهائية  بصفة  املقبولين  واملترشحين 

املدرجين في الئحة االنتظار حسب االستحقاق وحسب املقاعد املتاحة 

باملوقع املعد للمباريات، كما تعلق هاته اللوائح بمقر اإلدارة.

املادة 11

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

و لبحث) و لتعل م) لعالي) و لتك3ين) ملنهي) ل3زير) لترب ة) ل3طن ة) قر ر)
 لعلمي،) لناطق) لرسمي)باسم) لحك3مة)رقم)ي).)ي3ي)صادر)
في)فاتح)رمضان))22ي )2ي)أبريل)ي)3)()بشأن)تأل ف)وك ف ة)
ملعهد) لتك3ين و لتنس ق) لب د غ3جي) مجلس) لتس ير)  سير)

في)مهن) لطاقات) ملتجددة)و لنجاعة) لطاق ة)ب3رز ز ت.

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

جمادى من   29 في  الصادر   2.20.634 رقم  املرسوم  على   بناء 
2021( بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن  1442 )13 يناير  األولى 
الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بورزازات، وال سيما املادة 8 منه ؛

 1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم  وعلى 
)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات  وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

التكوين ملعهد  البيداغوجي  والتنسيق  التسيير  مجلس   يتألف 
إليه  املشار  بورزازات  الطاقية   والنجاعة  املتجددة  الطاقات  مهن  في 

بعده باسم املجلس، باإلضافة إلى رئيسه، من األعضاء التاليين :

- مدير املعهد، رئيسا ؛

- املدير املساعد املكلف بالدراسات باملعهد، نائبا للرئيس ؛

- الحارس العام، مقررا ؛

- مسؤولو شعب التكوين.

القضايا  في  البت  حالة  في  املتدربين  عن  ممثلين  املجلس  ويضم 
التأديبية تجاه املتدربين، ويمكن لرئيس املجلس أن يستدعي لحضور 
من  فائدة  يرى  شخص  أو  هيئة  كل  استشارية،  بصفة  أشغاله، 

استطالع رأيه حول بعض القضايا املعروضة على املجلس.

الحكومية  للسلطة  بمقرر  وأعضاؤه  ونائبه  املجلس  رئيس  يعين 
املكلفة بالتكوين املنهي.

املادة الثانية

األقل على  مرات   )3( ثالث  رئيسه  من  بدعوة  املجلس   يجتمع 
في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1442 )14 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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و لبحث) و لتعل م) لعالي) و لتك3ين) ملنهي) ل3زير) لترب ة) ل3طن ة) قر ر)
 لعلمي،) لناطق) لرسمي)باسم) لحك3مة)رقم)ي).)ي3ي)صادر)
في)فاتح)رمضان))22ي )2ي)أبريل)ي)3)()بشأن)تأل ف)وك ف ة)
سير)مجلس) إلتقان)ملعهد) لتك3ين)في)مهن) لطاقات) ملتجددة)

و لنجاعة) لطاق ة)ب3رز ز ت.

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

جمادى من   29 في  الصادر   2.20.634 رقم  املرسوم  على   بناء 
2021( بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن  1442 )13 يناير  األولى 
الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بورزازات، وال سيما املادة 8 منه ؛

 1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم  وعلى 
)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات  وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

املتجددة  الطاقات  مهن  في  التكوين  ملعهد  اإلتقان  مجلس  يتألف 
والنجاعة الطاقية بورزازات املشار إليه بعده باسم املجلس، باإلضافة 

إلى رئيسه، من األعضاء التاليين :

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي ؛

- ممثل عن الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ؛

- ممثلون عن املهنيين ؛

- مدير املعهد ؛

- املدير املساعد املكلف بالدراسات باملعهد ؛

- املسؤول عن تنمية التكوين بالوسط املنهي باملعهد.

الحكومية  للسلطة  بمقرر  وأعضاؤه  ونائبه  املجلس  رئيس  يعين 
املكلفة بالتكوين املنهي.

بصفة  أشغاله،  لحضور  يستدعي  أن  املجلس  لرئيس  ويمكن 
حول  رأيه  استطالع  في  فائدة  يرى  هيئة  أو  شخص  كل  استشارية، 

بعض القضايا املعروضة على املجلس.

املادة الثانية

بين  من  اختيارها  يتم  املنهي  الوسط  من  شخصية  املجلس  يرأس 
املهنيين األعضاء في املجلس. يساعد الرئيس نائب من األعضاء املهنيين.

املادة الثالثة

يجتمع املجلس مرتين )2( على األقل خالل كل سنة دراسية، بدعوة 
من رئيسه أو بطلب من السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي.

وتتخذ مقررات املجلس بأغلبية األصوات، وفي حالة تعادلها يرجح 

الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

املادة الرابعة

قابلة  سنوات   )3( ثالث  ملدة  مهامهم  املجلس  أعضاء  يمارس 

فقدانه  أو  املجلس  أعضاء  أحد  وفاة  أو  استقالة  حالة  وفي  للتجديد. 

أقصاه  تعويضه داخل أجل  يتم  املجلس  التي خولته عضوية  الصفة 

ثالثة )3( أشهر.

يزاول أعضاء املجلس مهامهم بدون مقابل.

املادة الخامسة

يعد رئيس املجلس جدول أعمال هذا املجلس، ويتولى مدير املعهد 

أعضائه إلى  منها  نسخا  ويبعث  املجلس،  اجتماعات  محاضر   تحرير 

وإلى السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1442 )14 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

في) صادر) ي).783) رقم) وإصالح) إلد رة) و ملال ة) ل3زير) القتصاد) قر ر)

لشركة) بمنح) العتماد) ي)3)() مارس) (((( )22ي  وعبان) (9

وركة) نشاط) ملز ولة) (»Attijari Capital Management»

مسيرة)له ئات) لت3ظ ف) لجماعي)للرأسما2.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الجماعي  التوظيف  بهيئات  املتعلق   41.05 رقم  القانون  على  بناء 

 للرأسمال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 الصادر في

وتتميمه، تغييره  تم  كما   ،)2006 فبراير   14(  1427 محرم  من   15 

وال سيما املادة 26 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1430 

)28 ماي 2009( بتطبيق القانون رقم 41.05 املتعلق بهيئات التوظيف 

الثالثة  املادة  وتتميمه وال سيما  تغييره  للرأسمال، كما وقع  الجماعي 

منه ؛

 «Attijari Capital شركة  قدمته  الذي  االعتماد  طلب  وعلى 

«Management ؛

بتاريخ  الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  رأي  استطالع  وبعد 

4 مارس 2021،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 «Attijari Capital Management« تمنح رخصة االعتماد لشركة

ملزاولة  البيضاء،  الدار  املعاني،  مصطفى  زنقة   ،416 بـ  مقرها  الكائن 

نشاط شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شعبان 1442 )23 مارس 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

في) ي).يييي)صادر) قر ر)ل3زير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)

لشركة) بمنح) العتماد) ي)3)() ماي) ((( )22ي  رمضان) من) ((3

«BMCE Capital Investments«)ملز ولة)نشاط)وركة)مسيرة)

له ئات) لت3ظ ف) لجماعي)للرأسما2.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الجماعي  التوظيف  بهيئات  املتعلق   41.05 رقم  القانون  على  بناء 

 للرأسمال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 الصادر في

وتتميمه، تغييره  تم  كما   )2006 فبراير   14(  1427 محرم  من   15 

وال سيما املادة 26 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1430 

)28 ماي 2009( بتطبيق القانون رقم 41.05 املتعلق بهيئات التوظيف 

الثالثة  املادة  وتتميمه وال سيما  تغييره  للرأسمال، كما وقع  الجماعي 

منه ؛

 «BMCE Capital شركة  قدمته  الذي  االعتماد  طلب  وعلى 

«Investments ؛

بتاريخ الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  رأي  استطالع   وبعد 

13 أبريل 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 «BMCE Capital Investments« لشركة  االعتماد  رخصة  تمنح 

ملزاولة  البيضاء،  الدار  يوسف،  موالي  شارع   ،63 بـ  مقرها  الكائن 

نشاط شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

في) ي).)26ي)صادر) قر ر)ل3زير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)

بمنح)رخصة) العتماد) ي)3)() ماي) )ي)) )22ي  من)و3 2) 9ي)

وركة) نشاط) ملز ولة) (»Red Med Private Equity« لشركة)

مسيرة)له ئات) لت3ظ ف) لجماعي)للرأسما2.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الجماعي  التوظيف  بهيئات  املتعلق   41.05 رقم  القانون  على  بناء 

 للرأسمال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 الصادر في

وتتميمه، تغييره  تم  كما   )2006 فبراير   14(  1427 محرم  من   15 

وال سيما املادة 26 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1430 

)28 ماي 2009( بتطبيق القانون رقم 41.05 املتعلق بهيئات التوظيف 

الجماعي للرأسمال، كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما املادة الثالثة منه ؛

 «Red Med Private شركة  قدمته  الذي  االعتماد  طلب  وعلى 

«Equity ؛

بتاريخ الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  رأي  استطالع   وبعد 

7 ماي 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تمنح رخصة االعتماد لشركة »Red Med Private Equity« الكائن 

مقرها بـ 122، شارع أنفا - الدار البيضاء، ملزاولة نشاط شركة مسيرة 

لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1442 )31 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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يص3ص)عامة

صادر) ي).666) رقم) وإصالح) إلد رة) و ملال ة) ل3زير) القتصاد) قــــــــر ر)
بتتم م) لقر ر ي)3)() مارس) (2( )22ي  رجب) من) ((3  في)
 رقم))ي.977) لصادر)في)7)جمادى) ألولى)2)2ي )9ي)مارس))ي3))
في) عليها) غير) ملنص3ص) قائمة) لشهاد ت) ل3طن ة) بتحدند)
طرف) لجامعات) من) و ملسلمة)  أليظمة) ألساس ة) لخاصة،)
للقطاع) لعام،) ومؤسسات) لتعل م)و لتك3ين) ألخرى) لتابعة)

 ملطل3بة)ل3ل3ج)مختلف)درجات) ل3ظ فة) لعم3م ة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  قرار  على  االطالع  بعد 
الصادر   977.13 رقم  اإلدارة  وتحديث  العمومية  بالوظيفة  املكلف 
2013( بتحديد قائمة الشهادات  1434)19 مارس  7 جمادى األولى  في 
الوطنية غير املنصوص عليها في األنظمة األساسية الخاصة، واملسلمة 
التابعة  األخرى  والتكوين  التعليم  ومؤسسات  الجامعات  طرف  من 
العمومية،  الوظيفة  لولوج مختلف درجات  املطلوبة  العام،  للقطاع 

كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة  في  املحددة  الشهادات  قائمة  التالي،  النحو  على  تتمم، 
 1434 األولى  جمادى   7 في  الصادر   977.13 رقم  القرار  من  األولى 

)19 مارس 2013( املشار إليه أعاله :

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

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

» • درجة متصرف من الدرجة الثانية  :

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

» - دبلوم األكاديمية .................…………………...........… التالية :

» *........................................................................ ؛

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

» * التخصص...................................... النساجة ؛

ملهن  العالي  املعهد  قبل  من  املسلمة  املتخصص  املاستر  شهادة   -  «
»السمعي البصري والسينما ؛

» • درجة قائد مربي ممتاز  :

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

»• درجة قائد سجن ممتاز :

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

»• درجة متصرف من الدرجة الثالثة :

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

» - دبلوم املعهد العالي....................................................... الثقافي ؛

املعهد  الدراسات األساسية املسلمة من قبل  في  - شهادة اإلجازة   «
»العالي ملهن السمعي البصري والسينما ؛

»• درجة قائد مربي :

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

»• درجة مفتش املالية  :

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

»• درجة تقني من الدرجة الثالثة  :

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

»• درجة ضابط مربي ممتاز :

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

»• درجة ضابط مربي :

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

»• درجة تقني من الدرجة الرابعة  :

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

»• درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة  :

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

»• درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة األولى :

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

»• درجة ممون من الدرجة األولى :

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

»• درجة أستاذ التعليم االبتدائي  :

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

»• درجة أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي من الدرجة الثانية :

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

يظام)م3ظفي) إلد ر ت) لعامة
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»• درجة ملحق االقتصاد واإلدارة من الدرجة الثانية  :

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

»• درجة ملحق تربوي من الدرجة الثانية :

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

»• درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية  :

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

»• درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة :

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

»• درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة  :

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

»• درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة  :

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

»• درجة ممرض من الدرجة األولى : 

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

»• درجة تقني الصحة من الدرجة األولى :

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

» - تقني األجهزة............... البيوطبية ؛

الطبية  والصيانة  األجهزة  مسلك  في  املهنية  اإلجازة  شهادة   -  «
»املسلمة من املدارس العليا للتكنولوجيا ؛

»• درجة محافظ قضائي من الدرجة الثانية :

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

 )الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

غير أن مفعوله يسري، بالنسبة للمعنيين باألمر الذين تم توظيفهم 
إحدى  بموجب  تعيينهم  تاريخ  من  ابتداء  املذكور،  النشر  تاريخ  قبل 

الشهادات الواردة في هذا القرار.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1442 )4 مارس 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

يص3ص)خاصة

الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان

ي)3))  ماي) )8ي) )22ي  و3 2) (6 في) ي).6ي)ي)صادر) رقم) مع) لبرملان) و لعالقات) بحق3ق) إلنسان) ل3زير) لدولة) ملكلف) قر ر)

بإحد ث) للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)وز رة) لدولة) ملكلفة)بحق3ق) إلنسان)و لعالقات)مع)

 لبرملان)-)قطاع) لعالقات)مع) لبرملان)-.

وزير الدولة املكلف بحقوق االنسان والعالقات مع البرملان،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرملان 

أكثر على صعيد  أو  إطار  إزاء كل  والنواب،  الرسميين  اإلدارة واملوظفين،  -، ويحدد عدد ممثلي  البرملان  العالقات مع  - قطاع 

اإلدارة املركزية، كما يلي :
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021(.

اإلمضاء : املصطفى الرميد .

-) إلد رة) ملركزية.

 للجنة
رقم

  إلطار
أو) ألطر

ممثل3نممثل3) إلد رة لدرجة
 لن3 ب لرسم 3ن لن3 ب لرسم 3ن
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الدولة

إداري
إداري
إداري
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وزارة الداخلية

قر ر)ل3زير) لد خل ة)رقم)ي).2ي)ي)صادر)في)6ي)من)رمضان))22ي )9))أبريل)ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية)

 ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)وز رة) لد خل ة

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما تم تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

واملوظفين،  اإلدارة  الداخلية، ويحدد عدد ممثلي  وزارة  إزاء موظفي  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  تحدث 

الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية وعلى صعيد العماالت واألقاليم، كما يلي :

مفتشو اإلدارة الترابية



)85)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (852



855)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (856



857)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (858



859)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (863



ي86)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (86(



)86)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (862



865)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (866



867)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (868



869)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (873



ي87)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (87(



)87)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (872



875)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (876



877)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (878



879)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (883



ي88)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (88(



)88)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (882



885)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (886



887)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (888



889)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (893



ي89)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (89(



)89)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (892

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1442 )29 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج

)22ي رمضان) من) ي)) في) صادر) ي).7))ي) رقم) بالخارج) و ملغاربة) ملق مين) و لتعاون) إلفريقي) ل3زير) لشؤون) لخارج ة)  قر ر)

وز رة) لشؤون) لخارج ة) م3ظفي) إز ء) وتأل ف) للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة) بإحد ث) ي)3)() ماي) (2(

و لتعاون) إلفريقي)و ملغاربة) ملق مين)بالخارج.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم امللكي رقم 887.66 الصادر في 6 رمضان 1386 )19 ديسمبر 1966( بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء 

التابعة لوزارة الشؤون الخارجية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  تحدث 

املقيمين بالخارج، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر، كما يلي :
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.



897)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

قر ر)ل3زير) ألوقاف)و لشؤون) إلسالم ة)رقم)ي).5))ي)صادر)في)3))من)رمضان))22ي )))ماي)ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) للجان)
 إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)وز رة) ألوقاف)و لشؤون) إلسالم ة

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 
العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 
النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ويحدد عدد ممثلي 
إقليم أو  عمالة  كل  صعيد  أوعلى  املركزية  اإلدارة  صعيد  على  أكثر  أو  إطار  كل  إزاء  والنواب،  الرسميين  واملوظفين،   اإلدارة 

أو أكثر، كما التالي :
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899)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 
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عمالة) لرباط،)عمالة)سال،)إقل م) لصخير ت)-)تمارة،)إقل م) لقن طرة،)إقل م) لخميسات،)إقل م)س دي)قاسم،)إقل م)



ي93)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

عمالة)مقاطعة
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)93)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021(

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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األمانة العامة للحكومة

قر ر)لألمين) لعام)للحك3مة)رقم)ي).)6يي)صادر)في)3))من)رمضان))22ي )))ماي)ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية)

 ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي) ألماية) لعامة)للحك3مة)ومصالح)رئيس) لحك3مة

األمين العام للحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي األمانة العامة للحكومة ومصالح رئيس الحكومة، ويحدد 

عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، كما يلي :



935)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد حجوي.

مهندس)رئيس

مهندس3) لدولة

الدولةمهندس3) لتطب ق
الدولة
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اإلدارة وإصالح  واملالية  وزارة االقتصاد 

)22ي )8ي)ماي)ي)3)()بإحد ث) 6)و3 2) ي).)ي)ي)صادر)في) قر ر)ل3زير) القتصاد)و ملال ة)وإصالح) إلد رة)رقم)

وتأل ف) للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)إد رة) لجمارك)و لضر ئب)غير) ملباورة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

العام  األسا�ضي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24(  1377 شعبان   4 في  الصادر   1.58.008 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة، ويحدد عدد 

ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر من إطار على صعيد اإلدارة املركزية وعلى صعيد األقاليم 

والعماالت، كما يلي :



937)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 
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939)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 
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يي9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 
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)ي9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية 2ي9)  

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.            



5ي9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

الصحة وزارة 

قر ر)ل3زير) لصحة)رقم)ي).9))ي)صادر)في)6)و3 2))22ي )8ي)ماي)ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية) ملتساوية)

 ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)وز رة) لصحة

وزير الصحة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

واملوظفين،  اإلدارة  ممثلي  عدد  ويحدد  الصحة،  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  تحدث 

الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية وعلى صعيد كل عمالة أو إقليم أو أكثر، كما يلي :
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أطباء األسنان



7ي9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

أطباء األسنان

أطباء األسنان

أطباء األسنان

أطباء األسنان



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية 8ي9)  

أطباء األسنان

أطباء األسنان



9ي9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (9(3

أطباء األسنان 

أطباء األسنان 

أطباء األسنان 

أطباء األسنان 

أطباء األسنان 



ي)9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

أطباء األسنان

أطباء األسنان 
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مقاطعة

مقاطعة



))9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

أطباء األسنان 

أطباء األسنان 

أطباء األسنان 
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5)9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (9(6

أطباء األسنان

أطباء األسنان 

أطباء األسنان 

أطباء األسنان 

أطباء األسنان 



7)9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 
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9)9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

أطباء األسنان

أطباء األسنان

أطباء األسنان 

أطباء األسنان 
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ي)9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (9((

أطباء األسنان

أطباء األسنان

أطباء األسنان



))9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (9(2

أطباء األسنان

أطباء األسنان



5)9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (9(6

أطباء األسنان

أطباء األسنان



7)9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (9(8

أطباء األسنان 



9)9)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

أطباء األسنان 
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أطباء األسنان 



ي92)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6 شوال 1442 )18 ماي 2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

أطباء األسنان 
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وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

ي)3)) ماي) )8ي) )22ي  و3 2) (6 في) صادر) ي).7ي)ي) رقم) و لرقمي) و القتصاد) ألخضر) و لتجارة) ل3زير) لصناعة)  قر ر)

بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)وز رة) لصناعة)و لتجارة)و القتصاد) ألخضر)

و لرقمي.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والرقمي،  والتجارة واالقتصاد األخضر  الصناعة  إزاء موظفي وزارة  املختصة  املتساوية األعضاء  اإلدارية  اللجان  تحدث 

ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية وعلى صعيد األقاليم 

و العماالت، كما يلي :



)92)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 
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925)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.



927)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

قر ر)ل3زيرة)إعد د) لتر ب) ل3طني)و لتعمير)و إلسكان)وس اسة) ملدننة)رقم)ي).5ي)ي)صادر)في)6)و3 2))22ي )8ي)ماي)ي)3)) 

بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)وز رة)إعد د) لتر ب) ل3طني)و لتعمير)و إلسكان)

وس اسة) ملدننة)-)قطاع)إعد د) لتر ب) ل3طني)و لتعمير)-.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 

املدينة - قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير -، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر 

على صعيد اإلدارة املركزية وعلى صعيد األقاليم والعماالت، كما يلي :
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وأستاذ

 إلد ري3ن



929)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

-)مهندس)رئيس)من) لدجة) ملمتازة
-)مهندس)رئيس)من) لدجة) ألولى

-)مهندس)معماري)رئيس)من) لدجة) ملمتازة
-)مهندس)معماري)رئيس)من) لدجة) ألولى

واملهندسون
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.



ي95)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

قر ر)ل3زيرة)إعد د) لتر ب) ل3طني)و لتعميرو إلسكان)وس اسة) ملدننة)رقم)ي).)))ي)صادر)في)6)و3 2))22ي )8ي)ماي)ي)3)) 

بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)وز رة)إعد د) لتر ب) ل3طني)و لتعميرو إلسكان)

وس اسة) ملدننة)-)قطاع) إلسكان)وس اسة) ملدننة)-.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة  التراب  إزاء موظفي وزارة إعداد  املتساوية األعضاء املختصة  اللجان اإلدارية  تحدث 

أكثر أو  إطار  إزاء كل  الرسميين والنواب،  -، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين،  املدينة  - قطاع اإلسكان وسياسة   املدينة 

على صعيد اإلدارة املركزية وعلى صعيد األقاليم و العماالت، كما يلي :
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ومهندس3)
 لدولة)
و ألطباء



)95)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

ومهندس3)
 لدولة
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ومهندس3)
 لدولة



955)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

ومهندس3)
 لدولة
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ومهندس3)
 لدولة



957)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

ومهندس3)
 لدولة



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (958

ومهندس3)
 لدولة



959)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

ومهندس3)
 لدولة
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ومهندس3)
 لدولة



ي96)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

ومهندس3)
 لدولة

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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والبيئة واملعادن  الطاقة  وزارة 

)22ي )3))أبريل)ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) 7ي)من)رمضان) في) ي).3))ي)صادر) قر ر)ل3زير) لطاقة)و ملعادن)و لبيئة)رقم)

 للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)وز رة) لطاقة)و ملعادن)و لبيئة)-)قطاع) لطاقة)و ملعادن)-

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

العام  األسا�ضي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24(  1377 شعبان   4 في  الصادر   1.58.008 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

قرر ما يلي :

املادة األولى 

 تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الطاقة واملعادن والبيئة - قطاع الطاقة واملعادن -،

أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية وعلى صعيد  إزاء كل إطار  ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، 

األقاليم والعماالت، كما يلي :
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مهندس3) لدولة)
و ملهندس3ن)

 لرؤساء)
و ملتصرف3ن



965)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

ر)فج ج)-)جر دة

مهندس)رئيس

مهندس3) لدولة)
و ملتصرف3ن
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مهندس3) لدولة)
و ملهندس3ن) لرؤساء)

و ملتصرف3ن



967)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.            

مهندس3) لدولة)
و ملهندس3ن)

 لرؤساء)
و ملتصرف3ن



969)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

)22ي )9))أبريل)ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) 6ي)من)رمضان) في) ي).2))ي)صادر) قر ر)ل3زير) لطاقة)و ملعادن)و لبيئة)رقم)

 للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)وز رة) لطاقة)و ملعادن)و لبيئة)-)قطاع) لبيئة.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

العام  األسا�ضي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24(  1377 شعبان   4 في  الصادر   1.58.008 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

البيئة، ويحدد  تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الطاقة واملعادن والبيئة - قطاع 

عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية وعلى صعيد األقاليم 

والعماالت، كما يلي :



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (973

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1442 )29 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.            



ي97)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

وزارة الشغل واإلدماج املنهي

قر ر)ل3زير) لشغل)و إلدماج) ملنهي)رقم)ي).8))ي)صادر)في)6)و3 2))22ي )8ي)ماي)ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية)

 ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)وز رة) لشغل)و إلدماج) ملنهي

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الشغل واإلدماج املنهي، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة 

واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية وعلى صعيد كل عمالة أو إقليم أو أكثر كما يلي :



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (97(

 مهندس3) لدولة

 و ملهندس3ن

 لرؤساء

مفتش3) لشغل



)97)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

مفتش3) لشغل)

و ملفتش3ن) ملساعدون)

للشغل

مفتش3) لشغل)

و ملفتش3ن) ملساعدون)

للشغل

بنسليمــان،
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

الناضور، الحسيمة، جرسيف،

اشتوكة - آيت باها،

مفتش3) لشغل)

و ملفتش3ن) ملساعدون)

للشغل

مفتش3) لشغل)

و ملفتش3ن) ملساعدون)

للشغل

بن صالح،



975)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

قر ر)ل3زير) لثقافة)و لشباب)و لرياضة)رقم)ي).ي))ي)صادر)في)3))من)رمضان))22ي )))ماي)ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) للجان)

 إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)قطاع) التصا2

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

واملوظفين،  اإلدارة  ممثلي  عدد  ويحدد  االتصال،  قطاع  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  تحدث 

الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية كما يلي :



عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   (976

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

الدولة
الدولة



977)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

قر ر)ل3زير) لثقافة)و لشباب)و لرياضة)رقم)ي).6))ي)صادر)في)6)و3 2))22ي )8ي)ماي)ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) للجان)

 إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)وز رة) لثقافة)و لشباب)و لرياضة)-)قطاع) لشباب)و لرياضة

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الشباب والرياضة، 

ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية وعلى صعيد األقاليم 

والعماالت، كما يلي :
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979)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

مهندس الدولة

مهندس الدولة
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ي98)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 
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)98)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021(

اإلمضاء : عثمان الفردوس.
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الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج

باملغاربة) ملق مين) بالخارج،) ملكلفة) و ملغاربة) ملق مين) و لتعاون) إلفريقي) وزير) لشؤون) لخارج ة) لدى) لل3زيرة) ملنتدبة) قر ر)

ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) )22ي )8ي)ماي) 6)و3 2) في) ي).8ي)ي)صادر) بالخارج)رقم)

بالخارج،) و ملغاربة) ملق مين) و لتعاون) إلفريقي) وزير) لشؤون) لخارج ة) لدى) م3ظفي) ل3ز رة) ملنتدبة) إز ء)  ملختصة)

 ملكلفة)باملغاربة) ملق مين)بالخارج.

الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

والتعاون  الخارجية  الشؤون  املنتدبة لدى وزير  الوزارة  إزاء موظفي  املختصة  املتساوية األعضاء  اإلدارية  اللجان  تحدث 

الرسميين  واملوظفين،  اإلدارة  ممثلي  عدد  ويحدد  بالخارج،  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  بالخارج،  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي 

والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدارة املركزية، كما يلي :

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1442 )18 ماي 2021(.

اإلمضاء : نزهة الوفي.

 اإلطار
أو األطر

 رقم
اللجنة

مهندس)رئيس)من) لدرجة) ملمتازة

مهندس)رئيس)من) لدرجة) ألولى

مهندس) لدولة)من) لدرجة) ملمتازة

مهندس) لدولة)من) لدرجة) ألولى

تقني)من) لدرجة) ألولى

تقني)من) لدرجة) لثاي ة

تقني)من) لدرجة) لثالثة

تقني)من) لدرجة) لر بعة

مساعد)إد ري)من) لدرجة) ألولى

مساعد)إد ري)من) لدرجة) لثاي ة

مساعد)إد ري)من) لدرجة) لثالثة

متصرف)من) لدرجة) ألولى

متصرف)من) لدرجة) لثاي ة

متصرف)من) لدرجة) لثالثة

مساعد)تقني)من) لدرجة) ألولى

مساعد)تقني)من) لدرجة) لثاي ة

مساعد)تقني)من) لدرجة) لثالثة

  ملتصرف3ن)و لتقن 3ن
 و ملساعدون) إلد ري3ن
و ملساعدون) لتقن 3ن

  ملهندس3ن) لرؤساء
ومهندس3) لدولة



985)الجريدة الرسمية عدد 6992 - 22 شوال 1442 )3 يونيو 2021( 

مجلس النواب

قر ر)ملكتب)مجلس) لن3 ب)رقم)ي).87ي)صادر)في)3))من)رمضان))22ي )))ماي)ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية)

 ملختلطة) ملختصة)إز ء)م3ظفات)وم3ظفي)مجلس) لن3 ب

رئيس مجلس النواب،

بناء على النظام الداخلي ملجلس النواب املصادق عليه من طرف املجلس ؛

بتنفيذه  الصادر  النواب  مجلس  وموظفي  بموظفات  الخاص  األسا�ضي  النظام  بتحديد  القا�ضي   25.13 رقم  القانون  وعلى 

الظهير الشريف رقم 1.13.10 بتاريخ 10 ربيع اآلخر 1434 )21 فبراير 2013( وال سيما املادة 16 منه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

اللجان اإلدارية املختلطة املختصة إزاء موظفات وموظفي مجلس النواب، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين،  تحدث 

الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر، كما يلي :

 لدرجة إلطار)أو) ألطر للجنة)رقم
ممثل3) مل3ظفينممثل3) إلدرة

 لن3 ب لرسم 3ن لن3 ب لرسم 3ن

1

مستشار.املستشارون

3333
املهندسون

مهندس رئيس.

مهندس الدولة.

امللحقون اإلداريون2

ملحق إداري ممتاز من الدرجة االستثنائية.

ملحق إداري ممتاز.

ملحق إداري.

3333

3

امللحقون اإلداريون 

املساعدون

ملحق إداري مساعد من الدرجة املمتازة.

ملحق إداري مساعد من الدرجة األولى.

ملحق إداري مساعد من الدرجة الثانية.

ملحق إداري مساعد من الدرجة الثالثة.

ملحق إداري مساعد من الدرجة الرابعة.
2222

الكتاب
كاتب ممتاز.

كاتب

التقنيون4

تقني من الدرجة املمتازة.

تقني من الدرجة األولى.

تقني من الدرجة الثانية.

تقني من الدرجة الثالثة.

تقني من الدرجة الرابعة.

2222

املساعدون التقنيون5

مساعد تقني من الدرجة املمتازة.

مساعد تقني من الدرجة األولى.

مساعد تقني من الدرجة الثانية.

مساعد تقني من الدرجة الثالثة.

مساعد تقني من الدرجة الرابعة.

2222

املادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021(.

اإلمضاء : الحبيب املالكي.
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مجلس املستشارين

قر ر)ملكتب)مجلس) ملستشارين)رقم)ي).)6)صادر)في)ي))من)رمضان))22ي )2)ماي)ي)3)()بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية)

 ملختلطة) ملختصة)إز ء)م3ظفات)وم3ظفي)مجلس) ملستشارين

رئيس مجلس املستشارين،

بناء على النظام الداخلي ملجلس املستشارين كما تم تغييره وتعديله، والذي أقره املجلس، وصرحت املحكمة الدستورية 

بمطابقته للدستور بموجب قرارها الصادر في 7 رجب 1441 )2 مارس 2020( ؛

وعلى القانون رقم 30.13 القا�ضي بتحديد النظام األسا�ضي الخاص بموظفات وموظفي مجلس املستشارين الصادر بتنفيذه 

الظهير الشريف رقم 1.13.48 بتاريخ فاتح جمادى األولى 1434 )13 مارس 2013( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

الفصل األول

تحدث اللجان اإلدارية املختلطة املختصة إزاء موظفات وموظفي مجلس املستشارين، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة واملوظفين، 

الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر، كما يلي :
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الفصل الثاني. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021(.

اإلمضاء : عبد الحكيم بن شماش.

مستشار؛
مهندس رئيس ؛
مهندس الدولة.

ملحق إداري ممتاز من الدرجة
االستثنائية ؛

ملحق إداري ممتاز ؛
ملحق إداري.

ملحق إداري مساعد من الدرجة
املمتازة ؛

ملحق إداري مساعد من الدرجة
األولى ؛

ملحق إداري مساعد من الدرجة
الثانية ؛

ملحق إداري مساعد من الدرجة
الثالثة ؛

ملحق إداري مساعد من الدرجة
الرابعة.

تقني من الدرجة املمتازة ؛
تقني من الدرجة األولى ؛

تقني من الدرجة الثانية ؛
تقني من الدرجة الثالثة ؛
تقني من الدرجة الرابعة.
مساعد تقني من الدرجة

املمتازة ؛
مساعد تقني من الدرجة األولى ؛

مساعد تقني من الدرجة الثانية ؛
مساعد تقني من الدرجة الثالثة ؛
مساعد تقني من الدرجة الرابعة.

الدرجةاإلطار أو األطراللجنة
ممثلو الموظفينممثلو اإلدارة

الرسميون النوابالرسميون النواب
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املجلس األعلى للسلطة القضائية

قر ر)للرئيس) ملنتدب)للمجلس) ألعلى)للسلطة) لقضائ ة)رقم)ي).3))ي)صادر)في)6ي)من)رمضان))22ي )9))أبريل)ي)3)) 

بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي) ملجلس) ألعلى)للسلطة) لقضائ ة

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي املجلس األعلى للسلطة القضائية، ويحدد عدد ممثلي اإلدارة 

واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد املجلس، كما يلي :

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1442 )29 أبريل 2021(.

اإلمضاء : محمد عبد النباوي.

رقم
 للجنة

 إلطار)أو) ألطر
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رئاسة النيابة العامة

ي)3))  )22ي )2)ماي) ي))من)رمضان) في) ي).)))ي)صادر) رقم) رئيس) لن ابة) لعامة) للملك،) لل3ك ل) لعام) قر ر)

بإحد ث)وتأل ف) للجان) إلد رية) ملتساوية) ألعضاء) ملختصة)إز ء)م3ظفي)رئاسة) لن ابة) لعامة.

الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة،

العام  األسا�ضي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24(  1377 شعبان   4 في  الصادر   1.58.008 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

اإلدارة  ممثلي  عدد  ويحدد  العامة،  النيابة  رئاسة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  تحدث 

واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد رئاسة النيابة العامة، كما يلي :
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021(.

اإلمضاء : م.الحسن الداكي.

 املهندسون الرؤساء

مهندسو الدولة
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 قر ر)ملجلس) ملنافسة)عدد)))/)ق/ي)3))صادر)في))ي)من)رمضان))22ي

«Astrazeneca plc َ« بت3لي)وركة) ي)3)() ملتعلق) أبريل) ((6( 

  ملر قبة) لحصرية)غير) ملباورة)عن)طريق) قتناء)مجم3ع)أسهم
.«Alexion Pharmaceuticals«(رأسما2)وحق3ق) لتص3يت)لشركة

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 2 رمضان 1435

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 2 رمضان  1.14.117 الصادر في   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)30 يونيو 2014( ؛

 1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم  وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق  )فاتح ديسمبر 2014( 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

)4 يونيو2015( بتطبيق القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 

13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021( طبقا ملقتضيات املادة 14 من 

القانون رقم 13.20 املتعلق بمجلس املنافسة ؛ 

النعقاد  القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

اجتماع اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة 31 من النظام الداخلي 

للمجلس ؛

ملجلس  العامة  األمانة  لدى  املسجل  العملية،  تبليغ  ملف  وعلى 

1442 شعبان  فاتح  بتاريخ  19/ع.ت.إ/2021  عدد  تحت   املنافسة 

)15 مارس 2021(، واملتعلق بتولي شركة » AstraZeneca plcَ« املراقبة 

الحصرية غير املباشرة عن طريق اقتناء نسبة 100 في املائة من أسهم 

رأسمال وحقوق التصويت لشركة » Alexion Pharmaceuticals« ؛

1442 شعبان   3 بتاريخ   2021/025 رقم  العام  املقرر  قرار   وعلى 

في  بتعيين السيد عادل الحميدي مقررا  2021( والقا�ضي  )17 مارس 

املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام   
ً
طبقا املوضوع 

بحرية األسعار واملنافسة ؛

1442 شعبان  من   26 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال   وبعد 

)9 أبريل 2021( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،  اإللكتروني  املوقع   في 

27 من شعبان 1442 )10 ابريل 2021( والذي يمنح أجل عشرة )10( 
عملية  مشروع  حول  مالحظاتهم  إبداء  قصد  املعنيين  لألغيار  أيام 

التركيز أعاله ؛ 

وتسويق  تطوير  بمجال  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 
األدوية لم يبدوا أي مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ تاريخ 30 من شعبان 1442 )13 أبريل 2021( ؛

وبعد تقديم املقرر العام، السيد خالد البوعيا�ضي ومقرر املوضوع، 
السيد عادل الحميدي للتقرير املعد بشأن ملف التبليغ املذكور، وكذا 
الدائمة  اللجنة  اجتماع  خالل  عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات 

للمجلس املنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021( ؛

عقد  موضوع  كانت  هذه  االقتصادي  التركيز  عملية  إن  وحيث 
اقتناء موقع بتاريخ 26 من ربيع اآلخر  1442 )12 ديسمبر 2020( ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
104.12 املشار  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

إليه أعاله ؛

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 
أن  كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 
املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 
املرسوم  من   )8( الثامنة  املادة  بمقت�ضى  املحدد  السقف  يفوق  أن 
جميع  تنجز  عندما  أو  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  التطبيقي 
املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة 
املعامالت  أو  الشراءات  أو  البيوع  من   )%40( باملائة  أربعين  من  أكثر 
نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية  سوق  في  األخرى 

النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

 «Delta Omega شركة  هي  املباشرة  املقتنية  الشركة  إن  وحيث 
لقانون  خاضعة  االسم  مجهولة  شركة  وهي   ،Sub Holdings Inc»
الواليات املتحدة األمريكية، وتابعة للشركة األم »AstraZeneca plc« ؛

وحيث إن شركة »AstraZeneca plc« هي شركة مجهولة االسم 
لألدوية  عاملية  شركة  وهي  الغال.  وبالد  إنجلترا  لقانون  خاضعة 
األدوية  وتسويق  وتطوير  اكتشاف  على  نشاطها  يتركز  البيولوجية 
واسعة  ثالثة مجاالت عالجية  في  الشائعة  األمراض  لعالج  خصوصا 
وهي األنكولوجيا، والقلب واألوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، 

والجهاز التنف�ضي واملناعة ؛

مجلس) ملنافسة
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 «Delta Omega ينص على شراء شركة  االقتناء  إن عقد  وحيث 
«Sub Holdings Inc لجميع أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشركة 
لشركتين  اندماج  عمليتي  طريق  عن   »Alexion Pharmaceuticals»
 «Delta تابعتين لها مع الشركة املستهدفة، وهما على التوالي : شركة 
 «Delta Omega Sub وشركة   Omega Sub Holdings Inc I»

«Holdings LLC 2 ؛

هي   »Alexion Pharmaceuticals« املستهدفة  الشركة  إن  وحيث 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  لقانون  خاضعة  االسم  مجهولة  شركة 
في  الرئي�ضي  نشاطها  يتمثل  البيولوجية  لألدوية  عاملية  شركة  وهي 
وتطوير  اكتشاف  خالل  من  نادرة  بأمراض  املصابين  املر�ضى  خدمة 

وتسويق املنتجات العالجية املرتبطة بها ؛ 

 «AstraZeneca plc« شركة  ستمكن  العملية  هذه  إن  وحيث 
 Alexion« شركة  على  املباشرة  غير  الحصرية  املراقبة  تولي  من 
Pharmaceuticals«، وبالتالي فهي تشكل تركيزا اقتصاديا حسب مدلول 

املادة 11 من القانون رقم 104.12 املشار إليه أعاله ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 
القانون من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط   من 

املعامالت  رقم  سقف  تجاوز  وهو  الذكر،  السالف   104.12 رقم 
املرسوم  من   8 املادة  في  واملحددين  املنشآت،  ملجموع  العالمي  اإلجمالي 

رقم 2.14.652 ؛

وحيث إنه، حسب ملف التبليغ وكذا التصريحات الشفوية املدلى 
املشروع  هذا  فإن  املبلغ،  الطرف  ملمثل  االستماع  جلسات  خالل  بها 
بالولوج  للمر�ضى  للسماح   »AstraZeneca plc« يمثل فرصة لشركة
العلمية  الخبرة  استغالل  خالل  من  النادرة  األمراض  عالجات  إلى 
في  سيما  ال  للمشتري  الجغرافي  التموقع  وكذا  املستهدفة  للشركة 
األسواق الناشئة. باإلضافة إلى ذلك، يتوقع الطرفان نمًوا من حيث 
البحث  برامج  في  االستثمار  إعادة  من  سيمكنهما  السنوية  اإليرادات 

والتطوير ؛

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي الذي قامت به مصالح التحقيق 
لدى مجلس املنافسة، فقد تم تحديد األسواق املعنية بشقيها، سوق 
املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام 
النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد 
السوق  يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  املرسوم  في 
املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع 
الجغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير 

مباشرة ؛

نتائج  على  واعتمادا  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 
العملية  بهذه  املعنيتين  املرجعيتين  السوقين  فإن  التحقيق،  مسطرة 

هما : 

 )Lupus Néphrétique( سوق تطوير املنتجات العالجية ألمراض الكلي

 )Lymphome و )Lymphome périphérique T-Cell( وأمراض السرطان

)Folliculaire ؛

وسوق بيع األدوية ؛

بالنسبة  عاملية  كسوق  الجغرافية،  السوق  تحديد  تم  إنه  وحيث 

األدوية.  لبيع  بالنسبة  وطنية  وكسوق  العالجية،  املنتجات  لتطوير 

ونظرا لطبيعة العملية وآثارها على املنافسة فإن السوق الجغرافية 

يمكن أن تبقى مفتوحة دون الحاجة لتحديد دقيق ؛

في مجالين مختلفين  تنشطان  العملية  الشركتين طرفي  إن  وحيث 

 «AstraZeneca plc« شركة  نشاط  يتركز  حيث  العالجات،  لتطوير 

بعالج  الخاصة  األدوية  وتسويق  وتطوير  اكتشاف  على  أساسا 

األمراض الشائعة في ثالثة مجاالت عالجية واسعة وهي األنكولوجيا، 

والجهاز  الغذائي،  والتمثيل  والكلى  الدموية  واألوعية  والقلب 

 Alexion « التنف�ضي واملناعة. في حين يتمثل النشاط الرئي�ضي لشركة

Pharmaceuticals« في اكتشاف وتطوير وتسويق املنتجات العالجية 

املرتبطة باألمراض النادرة ؛

وحيث إن املنتجات العالجية ألمراض الكلي )Lupus Néphrétique( ؛ 

 )Lymphome و )Lymphome périphérique T-Cell( وأمراض السرطان

)Folliculaire التي يتم تطويرها من طرف الشركتين طرفي عملية التركيز 

أن  كما  مختلفة،  مفعول  طرق  على  وتعتمد  مبكرة  مراحل  في  توجد 

السوق يعرف تواجد عدد مهم من املنتجات العالجية املنافسة التي هي 

في مراحل متقدمة من التطوير أو في مرحلة التسويق ؛ 

،»AstraZeneca plc« املقتنية  الشركة  حصص  إن   وحيث 

 في السوق الوطنية لبيع األدوية املعنية بهذه العملية ال تتجاوز نسبة

 «Alexion Pharmaceuticals« 5 في املائة، في حين أن الشركة املستهدفة

ال تنشط على مستوى السوق الوطنية لبيع األدوية ؛

وحيث إنه يتبين من خالل التحليل التناف�ضي للسوقين املعنيتين، 

سوق  لحصص  تراكم  أي  عنها  ينتج  لن  التبليغ  موضوع  العملية  أن 

أطرافها، وبالتالي فإنه لن ينتج عنها أي إحداث أو تعزيز لوضع مهيمن 

في السوقين املعنيتين بالعملية أو في جزء مهم منهما ؛ 

غير  الحصرية  املراقبة   »AstraZeneca plc« تولي شركة  إن  وحيث 

إغالق  إلى  يؤدي  لن   ،»Alexion Pharmaceuticals« لشركة  املباشرة 

السوق الوطنية لبيع األدوية، نظرا لتعدد الشركات التي تنشط داخلها ؛

وحيث إنه استنادا إلى وثائق امللف، فإن عملية التركيز االقتصادي 

الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو تكتلي على املنافسة في السوقين 

املعنيتين ؛
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قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة 

بتاريخ 19/ع.ت.إ/2021  عدد  تحت   103 عدد  تحت  املنافسة   ملجلس 

الشكلية  الشروط  يستوفي   ،)2021 مارس   15(  1442 شعبان  فاتح 

املنصوص عليها في القانون.

املادة الثانية

املتعلقة  االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

املباشرة  غير  الحصرية  املراقبة   »AstraZeneca plcَ  « شركة  بتولي 

لشركة  التصويت  وحقوق  رأسمال  أسهم  مجموع  اقتناء  طريق  عن 

.«Alexion Pharmaceuticals»

الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة  املنافسة،  ملجلس 

 1442 رمضان  من   13 بتاريخ  املنافسة،  بمجلس  املتعلق  رقم 20.13 

للجلسة  رئيسا  رحو،  احمد  السيد  بحضور  )26 أبريل 2021(، 

اللطيف  وعبد  أسنينة  عبد الغني  والسادة  بنيوسف  جيهان  والسيدة 

املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                               عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                               حسن أبو عبد املجيد.

 قر ر)ملجلس) ملنافسة)عدد)2)/ق/ي)3))صادر)في))ي)من)رمضان))22ي

 «Oncologie et وركة) بت3لي) ي)3)() ملتعلق) أبريل) ((6(

عبر) «Diagnostic du Maroc) ملر قبة) لحصرية) ملباورة)

 «Polyclinique(قتناء)نسبة)83%)من)حصص)رأسما2)وركة 

.Atlas Anfa»

 مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

في  الصادر   1.14.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

2 رمضان 1435 )30 يونيو 2014( ؛ 

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 2 رمضان  1.14.117 الصادر في   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)30 يونيو 2014( ؛

 1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم  وعلى 
بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق  )فاتح ديسمبر 2014( 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 
)4 يونيو 2015( بتطبيق القانون رقم 13.20 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 
13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021( طبقا ملقتضيات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

املنصوص  القانوني  النصاب  توفر  الجلسة من  رئيس  تأكد  وبعد 
عليه في املادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 
بتاريخ  2021  / ع.ت.إ   /  17 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

 «Oncologie 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021(، املتعلق بتولي شركة
اقتناء عبر  املباشرة  الحصرية  املراقبة   et Diagnostic du Maroc» 
نسبة 80% من حصص رأسمال شركة »Polyclinique Atlas Anfa« ؛

البوعيا�ضي السيد خالد  املنافسة  العام ملجلس  املقرر   وعلى قرار 
رقم 2021/023 بتاريخ 26 من رجب 1442 )10 مارس 2021( والقا�ضي 
 ألحكام املادة 

ً
بتعيين السيدة كوثر االدري�ضي مقررة في املوضوع طبقا

27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

 ،104.12 رقم  القانون  من   13 املادة  ملقتضيات  طبقا  إنه  وحيث 
فإن عملية التركيز موضوع التبليغ كانت موضوع اتفاق بين األطراف 

املعنية ؛

 1442 شعبان  من   26 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال  وبعد 
)9 أبريل 2021( في امللف عدد 017 / ع.ت.إ / 2020 ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
فاتح  بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
لألغيار  أيام   10 أجل  يمنح  والذي   )2021 أبريل   14(  1442 رمضان 
أعاله،  التركيز  عملية  مشروع  حول  مالحظاتهم  إبداء  قصد  املعنيين 
التشخيص  خدمات  بمجال  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 
أية مالحظة حول  يبدوا  لم   ، الخاصة  في املصحات  الطبية  والرعاية 

عملية التركيز  هذه ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 2 رمضان 1442 )15 أبريل 2020( ؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية 
خالل  عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز 
 اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1442

)26 أبريل2021( ؛
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مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

املنصوص عليها في املادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 
أن  كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 
املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 
املرسوم  من   )8( الثامنة  املادة  بمقت�ضى  املحدد  السقف  يفوق  أن 
جميع  تنجز  عندما  أو  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  التطبيقي 
املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة 
املعامالت  أو  الشراءات  أو  البيوع  من   )%40( باملائة  أربعين  من  أكثر 
نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية  سوق  في  األخرى 

النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 من 
تقوم  »عندما  تركيزا،  يشكل  أنه  تنص  والتي   104.12 رقم  القانون 
املراقبة  بتولي  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  منشآت،  عدة  أو  منشأة 
على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى 
أو أجزاء منها، سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول 
ينطبق على عملية  ما  الوسائل«، وهو  أو غيرها من  أو بواسطة عقد 
املراقبة   »Oncologie et Diagnostic du Maroc« شركة   تولي 
شركة  رأسمال  حصص  من   %  80 نسبة  باقتناء  املباشرة  الحصرية 

.«Polyclinique Atlas Anfa»

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 
القانون من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط   من 

املعامالت  رقم  سقف  تجاوز   : وهما  الذكر  السالف   104.12 رقم 
واملحددين  املنشآت،  ملجموع  والدولي  باملغرب  املنجز  اإلجمالي 

بمقت�ضى املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛ 

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

الشركة املقتنية »Oncologie et Diagnostic du Maroc« ، وهي 
شركة مساهمة مغربية ؛ تنشط في مجال خدمات التشخيص والرعاية 
الطبية ولديها حصص في أربعة )4( مصحات، ثالثة منها متخصصة في 
 و47 

ً
األورام وواحدة متعددة التخصصات بسعة إجمالية 79 سريرا

في  ومختبر  الرعاية  لألشعة  مراكز  وأربعة  الكيميائي  للعالج  كرسًيا 
املقتنية هي مملوكة لشركة الشركة  أغلبية حصص  أن   املغرب. كما 

للقانون  الخاضعة   »AX Healthcare Holdings Cooperatief»
الهولندي واململوكة بدورها لشركة Ilera Hld بنسبة 100% ؛

املحدودة   ،»Polyclinique Atlas Anfa« املستهدفة  والشركة 
فحص  في  متخصصة  مصحة  وهي  وحيد،  بشريك  املسؤولية 
تقع  والتي  واالحشاء،  الهضمي  الجهاز  أمراض  وعالج  وتشخيص 

بمدينة الدار البيضاء بسعة 40 سرير ؛

الكتابية  التصريحات  وكذا  التبليغ  ملف  حسب  إنه  وحيث 
 «Oncologie et Diagnostic والشفوية ألطراف العملية، فإن شركة
«du Maroc تهدف من خالل عملية التركيز إلى تعزيز تبادل الخبرات 
التابعة  املصحات  تقدمه  الذي  الرعاية  عرض  واستكمال  الطبية 
مع  للتعامل  الطبية  املعدات  واستخدام  اإلدارة  أدوات  وتحسين  لها 

االحتياجات العاجلة ؛

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي الذي قامت به مصالح التحقيق 
لدى مجلس املنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة، 
وكذا جلسات االستماع لألطراف املعنية، تم تحديد األسواق املعنية 
بشقيها، سوق املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، وذلك 
تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية 
التركيز، الوارد في املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله، حيث يعرف 
املنتوجات نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني   السوق 

أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة 
أو غير مباشرة ؛

وباالطالع  إنجازه  تم  الذي  التناف�ضي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
بالتغطية  شمولها  ومدى  الطلب  طبيعة  على  وبناء  امللف،  وثائق  على 
الصحية، فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق خدمات 

التشخيص والرعاية الطبية املقدمة من طرف املصحات الخاصة.

بهذه  املعنية  الجغرافية  السوق  تحديد  بخصوص  إنه  وحيث 
العملية، وأخذا بعين االعتبار خصوصية القطاع املتمثلة في أن اختيار 
املصحة الخاصة التي سيتم فيها تقديم العالجات يتم بناء على اختيار 
بهذه  املعني  الجغرافي  السوق  فإن  املريض،  وليس  املعالج  الطبيب 

العملية ذات بعد جهوي محددة في جهة الدار البيضاء - سطات.

وحيث إن التحليل التناف�ضي لآلثار األفقية لعملية التركيز بالنسبة 
للسوق املذكورة أبان على تواجد أزيد من 113 مصحة خاصة بسعة 
تقدر ب 3328 سرير، وبالتالي فإن الحصة التراكمية ألطراف العملية 
الخاصة  املصحات  في  الطبية  والرعاية  التشخيص  خدمات  سوق  في 
هذه  حجم  من   %5 و   0 بين  ما  تتراوح  سطات   - البيضاء  الدار  بجهة 

السوق من حيث رقم املعامالت ؛ 

وحيث إن الكيان الجديد سيواجه منافسة عدد كبير من املصحات 
طرف  من  مسيرة  كانت  سواء  املعنية،  بالسوق  الناشطة  الخاصة 
شركات تابعة ملجموعات دولية مثل )2 مصحات( elsan أو من طرف 
Akdital holding )7مصحات(  مثل  وطنية  مجموعات  أو   شركات 

و)3 مصحات( Oncorad و Maghreb,achiafa et anoual )3 مصحات(، 
ومستشفى الشيخ خليفة ومصحة Dar essalam، واملصحات التابعة 
تسعين  عن  يقرب  ما  وكذلك  االجتماعي،  للضمان  الوطني  لصندوق 
خدمات  سوق  أن  كما  سرير.   30 دون  سريرية  بسعة  طبية  منشأة 
التشخيص والرعاية الطبية في املصحات الخاصة تبقى سوقا منظمة 
وتخضع لضوابط قانونية محددة من قبل الجهات املشرفة واملتدخلة 

في القطاع ؛
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التركيز هذه ليس من  وبناء على ما سبق ذكره أعاله، فإن عملية 

السوق  في  توطيد وضع مهيمن  أو  باملنافسة عبر خلق  شأنها اإلخالل 

املعنية كما تم تحديدها ؛

لهذه  والتكتلية  العمودية  لآلثار  التناف�ضي  التحليل  إن  وحيث 

العملية في السوق املعنية، أسفر عن عدم وجود أي تأثير على املنافسة 

لألطراف  التراكمية  الحصص  ألن  نظر  املعنية،  املرجعية  السوق  في 

املعنية في السوق املرجعية تبقى محدودة وال تؤهلها إلغالق األسواق 

املعنية في وجه املنافسين، في ظل وجود عدد مهم من املتنافسين وذلك 

بأسواق مرتبطة، السيما سوق مراكز  املقتنية  الشركة  تواجد  رغم 

األشعة وسوق مختبرات التحليالت،

قرر ما يلي :

 املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 17 / ع.ت.إ / 2021 بتاريخ 21 من 

رجب 1442 )5 مارس 2021( يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس   يرخص 

املراقبة   »Oncologie et Diagnostic du Maroc شركة«  بتولي 

رأسمال حصص  من   %  80 نسبة  اقتناء  عبر  املباشرة   الحصرية 

.«Polyclinique Atlas Anfa« شركة

ملجلس الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول   تم 

رقم 20.13  القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة  املنافسة، 

 1442 رمضان  من   13 بتاريخ  املنافسة،  بمجلس  املتعلق 

للجلسة  رئيسا  رحو،  أحمد  السيد  بحضور  )26 أبريل 2021(، 

اللطيف  أسنينة وعبد  الغني  والسادة عبد  بنيوسف  والسيدة جيهان 

املقدم، وحسن أبو عبد املجيد، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                               عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                               حسن أبو عبد املجيد.

قر ر)ملجلس) ملنافسة)عدد)5)/ق/ي)3))صادر)في))ي)من)رمضان))22ي 

 «LG Electronics(6))أبريل)ي)3)() ملتعلق)بت3لي)كل)من)وركة(

»Magna International Inc«) ملر قبة) ووركة) (Inc»

.«LG(Magna(e-Powertrain(Co«(ملشتركة)على)وركة 

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

في الصادر   1.14.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

2 رمضان 1435 )30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 2 رمضان  1.14.117 الصادر في   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)30 يونيو 2014( ؛

 1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم  وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق  )فاتح ديسمبر 2014( 

األسعار واملنافسة ؛

1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم   وعلى 

) 04 يونيو 2015( بتطبيق القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

من  13 بتاريخ  املنعقدة  الدائمة  لجنته  في  املجلس  اجتماع   وعلى 

رمضان 1442 ) 26 أبريل 2021( طبقا ملقتضيات املادة 14 من القانون 

رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛ 

النعقاد  القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

الداخلي  النظام  من   31 املادة  في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة 

للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ  2021  / ع.ت.إ   /10 عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

شركة من  كل  تولي  إلى  والهادفة   )2021 فبراير   22  (  1442 رجب   9 

«LG Electronics Inc« وشركة »Magna International Inc« املراقبة 

املشتركة على شركة »LG Magna e-Powertrain Co« ؛

املنافسة البوعيا�ضي ملجلس  السيد خالد  العام  املقرر   وعلى قرار 

 )2021 فبراير   24  (  1442 رجب  من   11 بتاريخ   2021/017 رقم 

 ألحكام 
ً
والقا�ضي بتعيين السيدة لطيفة لبليح مقررة في املوضوع طبقا

املادة 27 من القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛

1442 شعبان  من   18 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال   وبعد 

)فاتح أبريل 2021( ؛
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وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
20 من شعبان 1442 ) 3 أبريل 2021( والذي يمنح أجل عشرة 10 أيام 
التركيز  لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال قطاع الغيار األصلية 
أية  يبدوا  لم   ،)hybride( والهجينة  الكهربائية  الخفيفة  للسيارات 

مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
التبليغ بتاريخ 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز  عملية 
بتاريخ  املنعقدة  الدائمة  لجنته  في  املجلس  اجتماع  خالل  عنه، 

13 من رمضان 1442 ) 26 أبريل 2021( ؛

موقع  اقتناء  عقد  موضوع  كانت  هذه  التركيز  عملية  إن  وحيث 
بتاريخ 23 ديسمبر 2020 بين األطراف املعنية ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

املنصوص عليها في املادتين 11 و 12 من القانون رقم 104.12 ؛

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 
أن  كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 
املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 
املرسوم  من   )8( الثامنة  املادة  بمقت�ضى  املحدد  السقف  يفوق  أن 
جميع  تنجز  عندما  أو  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  التطبيقي 
املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة 
املعامالت  أو  الشراءات  أو  البيوع  من   )%40( باملائة  أربعين  من  أكثر 
نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية  سوق  في  األخرى 

النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

ستنقل  أولى  مرحلة  في  أنه  على  ينص  االتفاق  مشروع  إن  وحيث 
 «activité verte« أصول نشاطها املسمى »LG Electronics Inc« شركة
تم  مساهمة  شركة  إلى  وأمريكا،  والصين  كوريا  في  حاليا  املتواجد 
 ،»LG Magna e-Powertrain Co« مؤقتة  بصفة  وتسميتها  إحداثها 
من   %49 بتفويت   »LG Electronics Inc« شركة  ستقوم  ذلك  وبعد 
إلى شركة »Magna Metalforming« الخاضعة  رأسمال هذه املنشأة 
 ،»Magna International Inc« األم  للشركة  املباشرة  غير  للمراقبة 
للمراقبة   »LG Magna e-Powertrain Co« شركة  ستخضع  وبالتالي 
سوق  في  املشتركة  املنشأة  هذه  وستنشط  طرفهما،  من  املشتركة 

مكونات السيارات اإللكترونية ؛ 

 «LG Magna شركة  على  املشتركة  املراقبة  تولي  إن  وحيث 
 11 املادة  اقتصاديا حسب مدلول  تركيزا  يشكل   e-Powertrain Co»

من القانون رقم 104.12 املشار إليه أعاله ؛

الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 
من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من  شرطين 
رقم  سقفي  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  رقم 104.12  القانون 
املحقق  اإلجمالي  املعامالت  رقم  وكذا  العالمي  اإلجمالي  املعامالت 
باملغرب ملجموع املنشآت واملحددين في املادة الثامنة )8( من املرسوم 

رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :

من جهة، الشركتان اللتان ستمارسان املراقبة املشتركة وهما على 
التوالي :

- شركة »Magna Metalforming« بصفتها الشركة املقتنية، وهي 
شركة خاضعة للقانون النمساوي وتنشط في مجال اقتناء وتدبير 
وتخضع  املجموعة.  لشركات  املباشرة  وغير  املباشرة  املساهمات 
 «Magna هذه الشركة للمراقبة غير املباشرة للشركة الكندية األم
السيارات  مجال  في  بدورها  تنشط  التي   International Inc»
حيث تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وتوريد األنظمة والتركيبات 
الخفيفة  التجارية  واملركبات  للسيارات  واملكونات  والوحدات 
بشكل أسا�ضي ملصنعي األجزاء األصلية، تنشط في املغرب من خالل 
املرآة  أنظمة  سوق   : التاليين  السوقين  في  متواجدين  لها  فرعين 
الذي تنشط فيه عبر فرعها شركة  الخفيفة  للسيارات  الداخلية 
بطنجة،  واملتواجدة  املغربي  للقانون  الخاضعة   Viza G.e.c.a S.l
تنشط  الذي  الخفيفة  السيارات  ملقاعد  املعدنية  الهياكل  وسوق 
فيه عبر فرعها شركة »Magna Mirrors Morrocco« الخاضعة 

للقانون املغربي واملتواجدة بالقنيطرة ؛

للقانون  خاضعة  شركة  وهي   ،»LG Electronics Inc« ومجموعة   -
الكوري تنشط في عدة قطاعات تخص تصنيع وبيع وتوزيع األجهزة 
املنزلية واملكيفات وأجهزة التلفاز والهواتف املحمولة، وتصنيع وبيع 
مكونات وأجزاء السيارات، كما تعمل على تقديم خدمات للمقاوالت 
املجموعة  هذه  وتنشط  الطاقة،  وتدبير  تخزين  كيفية  مجال  في 
«LG Eletronics Morocco SARL« شركة  خالل  من   باملغرب 

املتواجدة بالدار البيضاء والتي تنشط في مجال استيراد منتجات 
بالسوق  توزيعها  وإعادة  املنزلية،  التجهيزات  خاصة  األم  الشركة 

الوطنية ؛

 «LG Magna شركة  وهي  املستهدفة  الشركة  أخرى،  جهة  ومن 
«e-Powertrain Co، التي تنشط في مجال البحث والتصميم والتطوير 
اإللكترونية  السيارات  مكونات  وتوزيع  وبيع  وتصنيع  والهندسة 

وأنظمة e-Drive ؛
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خالل  من  تهدف  األطراف  فإن  التبليغ،  ملف  حسب  إنه،  وحيث 
املجال  في   »LG Electronics Inc« شركة  خبرة  دمج  إلى  العملية  هذه 
مجال  في   »Magna International Inc« شركة  خبرة  مع  اإللكتروني 
 «LG املشتركة  املنشأة  به  تقوم  الذي  النشاط  إطار  في  السيارات 

«Magna e-Powertrain Co ؛ 

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�ضي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
التحقيق لدى مجلس املنافسة استناًدا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف 
املبلغة، تم تحديد األسواق املعنية بشقيها، سوق املنتوج أو الخدمة 
الثالثة  النقطة  ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي  واالمتداد 
 من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد عقب املرسوم

2.14.652 املشار إليه أعاله، حيث تعرف السوق املعنية بكونها  رقم 
الجغرافي،  املوقع  أو  املنتوجات  نوع  حسب  املحددة  املناسبة  السوق 

والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

نتائج  على  واعتمادا  امللف  وثائق  على  االطالع  بعد  إنه  وحيث 
العملية  بهذه  املعنية  املنتوجات  تحديد  تم  فقد  التحقيق،  مسطرة 
ارتباطا باألنشطة التي ستقوم بها املنشأة املشتركة في مجال مكونات 

وأجزاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة ؛

بنية  إلى  بالنظر  فإنه  الجغرافي،  السوق  يخص  فيما  إنه  وحيث 
العرض والطلب داخل هذه السوق، ولكون التزود بمكونات وأجزاء 
 )original equipment السيارات الكهربائية من طرف مصنعي املعدات
)manufacteres يكون على املستوى العالمي، فإن السوق املعنية بهذه 
العملية هي ذات بعد عالمي، وبالتالي يبقى تحديد هذه السوق مفتوحا 

نظرا لكون العملية لن ينتج عنها أي أثر مقيد للمنافسة ؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر عن كون 
أنه حصص السوق التراكمية لألطراف املعنية تقدر ما بين 0 و 5% في 
أسواق مكونات وأجزاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة على 

الصعيد العالمي ؛

البنية  على  تؤثر  لن  إنشاؤها  املزمع  الشركة  أنشطة  إن  وحيث 
وذلك  باملغرب،  األطراف  فيها  تتواجد  التي  لألسواق  التنافسية 
لكون، من جهة، شركة »LG Electronics Inc« تنشط في املغرب على 
املحدد  باملنتوج  له  عالقة  ال  الذي  املنزلية  التجهيزات  سوق  مستوى 
 Magna International« شركة  فإن  أخرى  جهة  ومن  العملية.  لهذه 
Inc«، ستنشط في السوق املغربية على مستوى سوق مكونات وأجزاء 
والسيارات  الكهربائية  السيارات  سوق  وليس  العادية  السيارات 
الهجينة ذات االستعمال املختلط، وبالتالي فإن العملية لن ينتج عنها 
أي تراكم في حصة سوق أطراف العملية، في السوق الوطنية والتي لن 

تعرف أي تغيير في بنيتها ؛

وحيث يتبين مما سبق ذكره أعاله أن هذه العملية لن يكون لها أي 
تأثير عمودي أو تكتلي أو أفقي على املنافسة في املغرب.

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة 

 ملجلس املنافسة تحت عدد 010/ ع.ت.إ / 2021 بتاريخ 9 رجب 1442

)22 فبراير 2021( يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

 Magna International Inc وشركة LG Electronics Inc كل من شركة

.LG Magna e-Powertrain Co املراقبة املشتركة على شركة

ملجلس  الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

املنافسة، املنعقدة طبقا ألحكام املادة 14 من القانون رقم 20.13 املتعلق 

،)2021 أبريل   26  (  1442 رمضان  من   13 بتاريخ  املنافسة   بمجلس 

جيهان  والسيدة  للجلسة  رئيسا  رحو،  أحمد  السيد  بحضور 

وحسن  املقدم  اللطيف  وعبد  أسنينة  الغني  عبد  والسادة  بنيوسف 

أبو عبد املجيد، أعضاء. 

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                               عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                               حسن أبو عبد املجيد.

قر ر)ملجلس) ملنافسة)عدد)6)/)ق)/)ي)3))صادر)في))ي)من)رمضان))22ي 
)6))أبريل)ي)3)() ملتعلق)بت3لي)دولة) لبرتغا2) ملر قبة) لحصرية)
رأسما2) أسهم) مـــن) (%((,5 نسبة) طريق) قتناء) عن)  ملباورة)

 «Transportes Aéreos(وحق3ق) لتص3يت) ملرتبطة)بها)لشركة

.Portugueses, sgps, s.a»

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 

) 30 يونيو 2014(  ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛
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 1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم  وعلى 

)4 يونيو2015 ( بتطبيق القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021( طبقا ملقتضيات املادة 14 من 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

املنصوص  القانوني  النصاب  توفر  الجلسة من  رئيس  تأكد  وبعد 

عليه في املادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ  013/ع.ت.إ/2021  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

البرتغال  بتولي دولة  املتعلق   ،)2021 1442 )24 فبراير  12 من رجب 

املراقبة الحصرية املباشرة عن طريق اقتناء نسبة 22,5% مـــن أسهم 

 «Transportes لشركة  بها  املرتبطة  التصويت  وحقوق  رأسمال 

«Aéreos Portugueses, sgps, s.a ؛

وعلى قرار رقم 2021/019 للمقرر العام ملجلس املنافسة السيد 

  )2021 فبراير   26(  1442 رجب  من   14 بتاريخ  البوعيا�ضي  خالد 

 
ً
في املوضوع طبقا الفالح مقررا  الهادي  السيد عبد  بتعيين  والقا�ضي 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من  املادة 27  ألحكام 

واملنافسة ؛

وبعد استكمال جميع وثائق امللف عدد 013 / ع.ت.إ/ 2021 بتاريخ  

8 شعبان 1442 )22 مارس 2021( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 

بتاريخ للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد   بإحدى 

10 شعبان 1442 )24 مارس 2021( والذي يمنح أجل 10 أيام لألغيار 

قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

ملف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 

التبليغ بتاريخ  16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( ؛

أية  يبدوا  لم  املعنية  الجوي  النقل  سوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 

مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية 

خالل  عنه،  املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  التركيز 

اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 

املنصوص عليها في املواد 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن املادة 13 من القانون رقم 104.12 املشار إليه أعاله تنص 
على أنه يمكن تبليغ عملية التركيز االقتصادي بمجرد ما يكون الطرف 
أو األطراف املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية 
 يسمح بدراسة امللف، وال سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

 Transportes Aéreos Portugueses, SGPS,« شركة  إن  وحيث 
إلنقاذ  البرتغالية  الدولة  قدمته  قرض  من  استفادت  قد  كانت   »s.a
الشركة التي تضررت بشكل كبير من تأثير جائحة كورونا على قطاع 

النقل الجوي العالمي ؛

طرف  من  ترخيص  موضوع  كان  املذكور  القرض  إن  وحيث 
املفوضية األوروبية بتاريخ 10 يونيو 2020 بموجب املساطر املتعلقة 
هيكلة  وإعادة  إلنقاذ  األوروبي  االتحاد  دول  تمنحها  التي  باإلعانات 
الشركات التي تواجه صعوبات وذلك بعد التأكد من تحقق الشروط 
املنافسة  على  سلبي  تأثير  وغياب  والتناسبية  بالشفافية  املتعلقة 

املنصوص عليها ؛

في  وحيث إن الشروط املذكورة أعاله هي نفسها املنصوص عليها 
املادة الثامنة من االتفاق الجوي املبرم بين املغرب واالتحاد األوروبي 
بتقديم  املوقعة  األطراف  ألحد  فيها  يسمح  التي  الحاالت  تحدد  والتي 

إعانات لواحد من الفاعلين في قطاع النقل الجوي ؛

وحيث إن الترخيص كان خاضًعا الستيفاء شروط معينة، أحدها 
غضون  في  املمنوح  القرض  املستفيدة  الشركة  تسدد  أن  على  ينص 

ستة )6( أشهر أو أن تقدم الحكومة البرتغالية خطة إلعادة هيكلتها ؛

 «Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, شركة  إن  وحيث 
«s.a لم تكن في وضع يمكنها من تسديد القرض املذكور أعاله بعد انتهاء 
الستة )6( أشهر، مما اضطرت معه الدولة البرتغالية إلى الشروع في 

إعادة هيكلة الشركة ؛

وحيث إن املساهمين الخواص رفضوا التعاون واملشاركة في خطة 
إعادة هيكلة الشركة املستهدفة، مما اضطرت معه الدولة البرتغالية 

للتدخل لرفع رأسمالها من أجل انقاذ شركة الطيران الوطنية ؛

وحيث إن مـشـروع عملية التركيز كان موضوع اتفاق للمساهمين 
بتاريخ فاتح أكتوبر 2020 بين األطراف املعنية، مما تكون معه عملية 
من   13 املادة  أحكام  بموجب  للتبليغ  خاضعة  االقتصادي  التركيز 

القانون رقم 104.12 السالف الذكر ؛

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 
أن  كما  لها،  والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 
املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 
أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 
في  التي تكون طرفا  املنشآت  أو عندما تنجز جميع  إليه أعاله،  املشار 
عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من 40% من البيوع 
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أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات 

أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من 

السوق املذكورة ؛

طريق  عن  البرتغال  دولة  باقتناء  تتعلق  العملية  هذه  إن  وحيث 

رأسمال  أسهم  مـــن   %22,5 لنسبة  واملالية  للخزينة  العامة  املديرية 

 «Transportes Aéreos لشركة  بها  املرتبطة  التصويت  وحقوق 

«Portugueses, SGPS, s.a والتي ستضاف إلى مساهمة الدولة القائمة 

من ِقَبل عبر شركة »Parpública Participações Públicas s.a« ؛

 «Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, شركة  إن  وحيث 

الجوي  النقل  قطاع  في  الوطنية  السوق  مستوى  على  تنشط   s.a»

للركاب والبضائع ما بين املدن البرتغالية واملدن املغربية ؛

104.12 رقم  القانون  تطبيق  نطاق  تعرف   1 املادة  إن   وحيث 

الخاضعة  املعنوية  األشخاص  على  فيها  يطبق  التي  الحاالت  وخاصة 

أعمال  يطبق على »جميع  القانون  أن  تنص على  حيث  العام  للقانون 

أشخاص  بها  تقوم  التي  تلك  فيها  بما  الخدمات  و  التوزيع  و  اإلنتاج 

معنوية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين و 

ليس أثناء ممارستها لصالحيات السلطة العامة أو ملهام املرفق العام« ؛

وحيث إن جمهورية البرتغال تتدخل في إطار عملية التركيز الحالية 

كمساهم و مستثمر و بالتالي فهي تتصرف كفاعل اقتصادي.

وحيث إن هذه العملية ستمكن الدولة البرتغالية من تولي املراقبة 

 «Transportes Aéreos Portugueses, الحصرية املباشرة على شركة

«SGPS, s.a ؛

الحصرية  املراقبة  الى  املشتركة  املراقبة  من  التحول  إن  وحيث 

القانون  من   11 املادة  مدلول  حسب  اقتصاديا  تركيزا  يشكل 

رقم 104.12 املشار إليه أعاله والتي تعرف عمليات التركيز االقتصادي 

الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 

القانون  من   12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من 

املعامالت  رقم  سقف  تجاوز   : هما  و  الذكر  السالف   104.12 رقم 

اإلجمالي العالمي وكذا رقم املعامالت اإلجمالي املنجز باملغرب ملجموع 

املنشآت واملحددين في املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

مديرية  هي  املقتنية،  واملالية  للخزينة  العامة  املديرية  إن  وحيث 

مركزية تخضع إلشراف وزارة املالية البرتغالية، وتشمل مهمتها إعداد 

للقطاع  املالية  الرقابة  بممارسة  املتعلقة  امللفات  ورصد  ودراسة 

العام، فضال عن ضمان إدارة و تسيير األصول املالية للدولة، وتقييم 

نتائج سياسة الدعم املالي للدولة ؛

 «Transportes Aéreos املستهدفة  الشركة  إن  وحيث 

الوطنية  الجوية  الخطوط  شركة  هي   Portugueses, SGPS, s.a»

 17 أكثر من   2019 أقلت خالل سنة  و   1945 أنشئت سنة  البرتغالية 

مليون راكب عبر أسطولها املتكون من 105 طائرة و التي تستغل 95 

وجهة عبر 38 دولة مختلفة. كما أنها شركة مساهمة تمتلك تسعة )9( 

فروع تنشط في مجال النقل الجوي للركاب، والنقل الجوي للبضائع، 

 على تطوير أنشطة أخرى ذات 
ً
وخدمات الصيانة، كما تشتغل أيضا

الصلة، مثل خدمات املطعمة الخاصة بالركاب، والخدمات الصحية 

ملوظفي ومتقاعدي الشركة ؛

 «Públicas s.a Parpública Participações  « شركة  إن  وحيث 

 2000 سنة  أنشئت  البرتغالية،  للدولة  مملوكة  مساهمة  شركة  هي 

مساهمات  إدارة  كذا  و  الخصخصة  عمليات  وتقييم  إعداد  ومهمتها 

الدولة في الشركات املخصخصة ضمن اإلطار الذي حددته الحكومة 

البرتغالية ؛

وحيث إنه بالنسبة للدولة البرتغالية، فإن هذه العملية تندرج في 

إطار خطة إلنقاذ الشركة الوطنية للنقل الجوي التي تضررت بشكل 

كبير من تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوي العالمي ؛

وحيث إن العملية الحالية تهدف إلى تزويد الشركة باملوارد املالية 

الطريق  تمهيد  تم  السيولة ومن  االنية من  احتياجاتها  لتلبية  الالزمة 

إلعادة هيكلتها، و ذلك لضمان استمرار أنشطتها مستقبال مما سيدعم 

جراء  من  بدورها  تأثرت  التي  البرتغالية  السياحة  مباشر  غير  بشكل 

تف�ضي جائحة كورونا ؛

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�ضي،  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 

وفرتها  التي  الوثائق  إلى  استنادا  و  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

املنتوج  سوق  بشقيها،  املعنية  األسواق  تحديد  تم  املبلغة،  األطراف 

ألحكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،  الجغرافي  واالمتداد  الخدمة  أو 

النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، الوارد 

السوق  يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار  رقم 2.14.652  املرسوم  في 

املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع 

الجغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير 

مباشرة ؛

نتائج  على  واعتمادا  امللف  وثائق  على  اإلطالع  بعد  إنه  وحيث 

العملية  بهذه  املعنيتين  املرجعيتين  السوقين  فإن  التحقيق،  مسطرة 

الى  البرتغالية  املطارات  من  للركاب  الجوي  النقل  جهة،  من   : هما 

املطارات املغربية التالية: الدار البيضاء و مراكش  و طنجة و فاس. و 

من جهة أخرى، سوق النقل الجوي للبضائع من املطارات البرتغالية 

الى السوق الوطنية.
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وحيث إن الدولة البرتغالية املقتنية، ليس لها أي تواجد أو نشاط 
على مستوى السوقين املرجعيتين املعنيتين ؛

وحيث إن عملية التركيز االقتصادي الحالية لن تؤد إلى أي تراكم 
حصة  فان  وبالتالي  املعنيين  املرجعيين  السوقين  داخل  الحصص  في 
السوق لشركة »Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, s.a« لن 

تعرف أي تغيير؛ 

وحيث إن عملية التركيز لن تخل باملنافسة على املستوى التكتلي في 
األسواق املعنية نظرا لغياب أي ترابط بين األسواق التي تنشط فيها 

الجهة املقتنية و الشركة املقتناة ؛

الجهة  أنشطة  بين  ما  عمودي  تداخل  ألي  وجود  ال  إنه  وحيث 
املقتنية والنشاط املتعلق بالسوقين املعنيتين ؛

وحيث إن هذه العملية تهدف فقط تحويل إلى جزء من  رأسمال 
الدولة  إلى   »Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, s.a»
البرتغالية من أجل إنقاذ الشركة من خطر اإلفالس ولن ينتج عنها أي 

تغيير لوضعية سوق النقل الجوي في السوق املغربية ؛

الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة  إن  وحيث 
النقل  قطاع  على  الوصية  السلطة  باعتبارها  االجتماعي  واالقتصاد 
هذه  إنجاز  في  مانعا  ترى  ال  أنها  رأيها،  خالل  من  أكدت  قد  الجوي 
العملية لكونها ال تتنافى مع مقتضيات املادة الثالثة من االتفاق الجوي 
و   ،2006 ديسمبر   12 في  املوقع  األوروبي  واالتحاد  املغرب  بين  املبرم 
شركات  طرف  من  العادلة  املنافسة  احترام  ضرورة  على  ينص  الذي 

النقل الجوي العاملة بين املدن املغربية و األوروبية ؛

التي وفرتها األطراف املبلغة، تبين  الوثائق  إلى  إنه استنادا  وحيث 
في  املنافسة  على  سلبي  أثر  أي  العملية  هذه  عن  يترتب  لن  أنه  على 

السوقين املرجعيتين املعنيتين أو في جزء مهم منهما،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ  013/ع.ت.إ/2021  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

الشروط  كافة  يستوفي   ،)2021 فبراير   24(  1442 رجب  من   12

القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

نسبة  إقتناء  طريق  عن  املباشرة  الحصرية  املراقبة  البرتغال  دولة 

لشركة  بها  املرتبطة  التصويت  وحقوق  رأسمال  أسهم  مـــن   %22,5

.«Transportes Aéreos Portugueses, sgps, s.a»

الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

القانون  من   14 املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة  املنافسة،  ملجلس 

 1442 رمضان  من   13 بتاريخ  املنافسة  بمجلس  املتعلق  رقم 20.13  

للجلسة،   
ً
رئيسا رحو،  احمد  السيد  بحضور  )26 أبريل 2021(، 

أبو  املقدم وحسن  اللطيف  والسادة عبد  بنيوسف،  والسيدة جيهان 

عبد املجيد و عبد الغني أسنينة، أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                               عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                               حسن أبو عبد املجيد.
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إعاليات)وبالغات

ي)3)()بتغ ير)قر ر) )22ي )7)ماي) 2))من)رمضان) قر ر)للمدنر) لعام)لل3كالة) ل3طن ة)لتقنين) مل3 صالت)رقم)21/07)صادر)في)

 ملدنر) لعام)لل3كالة) ل3طن ة)لتقنين) مل3 صالت)رقم)2020/07) لصادر)في)))ذي) لقعدة)ي22ي )5))ن3ي 3)3)3)()نتعلق)

بتحدند) لشروط) لتقن ة)الستعما2) لتجهيز ت) لر دن3)كهربائ ة) ملك3ية)من)أجهزة)منخفضة) لق3ة)ومحدودة) ملدى.

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،

بتاريخ   1.97.162 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واملواصالت  بالبريد  املتعلق   24.96 رقم  القانون  على  بناء 

2 ربيع اآلخر 1418 )7 أغسطس 1997(، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادتين 6 و 19 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.97.813 الصادر في 27 من شوال 1418 )25 فبراير 1998( بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 املتعلق 

بالبريد واملواصالت، فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ؛

وعلى قرار الوزير األول رقم 27.00 بتاريخ فاتح مارس 2000 يتعلق بكيفيات تدبير ومراقبة طيف الترددات الراديو كهربائية ؛

2018( بنشر املخطط الوطني  1439 )15 مارس  26 من جمادى اآلخرة  3.06.18 صادر في  وعلى قرار رئيس الحكومة رقم 

للترددات ؛

وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم 2020/07 الصادر في 3 ذي القعدة 1441 )25 يونيو 2020( 

يتعلق بتحديد الشروط التقنية الستعمال التجهيزات الراديو كهربائية املكونة من أجهزة منخفضة القوة ومحدودة املدى،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ينسخ امللحق لقرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم 2020/07 بتاريخ 3 ذي القعدة 1441 )25 يونيو 2020( 

املشار إليه أعاله ويعوض باملالحق من 1 إلى 14 املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

يعهد إلى كل من املدير املركزي التقني واملدير املركزي املكلف بمهمة التقنين، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

املدير العام

للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،

اإلمضاء : عز العرب حسيبي.

*

*  *
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  16 على 3 صفحة  21/07قرار رقم 

 1رقم ملحق 
  A2FPللتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 
 غير محددة تطبيقات

/ قنوات شريط الترددات  الترميز
 الترددات

 القوة/ مستوى 
 ى القصو  الحقل املغناطيس ي

 الشريطعرض 
(KHz)  

 
 شروط خاصة

1.I 13,553 - 13,567 MHz 42 dBµA/m-à10m --  أمتار. ويتعين استعمال هذا الشريط  10يجب أال يتجاوز مدى اإلرسال
إلرسال إشارات القياس عن بعد والتحكم عن بعد واإلنذارات 

 يمكن استعماله بأي حال من األحوال، إلرسال الصوت. واملعطيات. وال
2.I 26,957-27,283 MHz  10mW p.a.r   ال يخص هذا القرار التجهيزات الراديو كهربائية من نوع أجهزةCB 

(Citizen Band). 
3.I 40,660 - 40,700 MHz 10mW p.a.r --  

4.I 169,4 – 169,8125 MHz 10mW p.a.r ---  

5.I 434,040 – 434,790 MHz 10mW p.a.r < 25 kHz  يرخص باستعمال التطبيقات الصوتية بواسطة تقنيات متقدمة
 للتخفيف وتستثنى من ذلك التطبيقات املرئية والصوتية.

6.I 433,050 – 434,790 MHz 10mW p.a.r. ---  10يحدد الحد األقص ى من معامل االستعمال في%. 
7.I 868 – 869 MHz 25 mW p.a.r.  بواسطة  ،2022، ابتداء من سنة يخصص هذا الشريط لالستغالل

مختلف أنواع التطبيقات الالسلكية، وعلى الخصوص، أجهزة التحكم 
عن بعد وأجهزة املراقبة عن بعد والقياس عن بعد وإرسال اإلنذارات 

 .واملعطيات
8.I 869 – 869,4 MHz 25 mW p.a.r. ---  
9.I 869,4 – 869,65 MHz 500 mW p.a.r ---  

10.I 869,65 – 870 MHz 25 mW p.a.r. ---  
11.I 2400 – 2483,5 MHz 10mW p.i.r.e --  
12.I 3100 – 3400 MHz - 36 dBm p.i.r.e  

 بالقيمة ةمحدودقصوية  p.i.r.e كثافةمع 
-70dBm/MHz 

 
--- 

 
 
 
 
 

تخصص هذه األشرطة لالستغالل الحصري للمعدات التي تستعمل 
العربات املتنقلة جيا ذات شريط عريض جدا على متن تكنولو 

 .والسككية

13.I 3400 – 3800 MHz - 40 dBm p.i.r.e  
 بالقيمةمحدودة قصوية  p.i.r.e كثافةمع 

-80 dBm/MHz 

 
--- 

14.I 3800 – 4800 MHz - 30 dBm p.i.r.e  
 بالقيمةمحدودة قصوية  p.i.r.e كثافةمع 

-70 dBm/MHz 

--- 

15.I 6000 – 8500 MHz - 13,3 dBm p.i.r.e  
قصوية محدودة بالقيمة  p.i.r.eكثافة مع 

-53,3 dBm/MHz 

 
--- 

  

                                                           
تبار خطر ات تكميلية تأخذ بعين االعي بعض الحاالت ووفق بعض الشررروط، يجوز للوكالة الوطنية لتقنين املواصررالت أن تحدد، خالل اسررتغالل التجهيزات، موارروع هذا القرار، مواصررفف  : 3

 التشويشات الضارة.
أنظمة هوائية مدمجة )معدات دون منفذ لهوائيات مسرررتقلة( أو مخصرررصرررة لهذا الغرض )هواعل موافق عليه  متوفرة علىجب أن تكون التجهيزات الراديو كهربائية، مواررروع هذا امللحق، ي  : 4

 رفقة مع املعد(.
 ها.ت املوافقة الخاصة بحية شهادايمكن مواصلة استغالل التجهيزات، التي سبق املوافقة عليها، في أشرطة الترددات غير املنصوص عليها في هذا القرار، إلى غاية انتهاء صال   : 5

ي

 

  16 على 4 صفحة  21/07قرار رقم 

 2امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 معدات ذات حلقة حث مغناطيسية
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

 مستوى 
 ي القصو  الحقل املغناطيس ي

 الشريطعرض 
(KHz) 

 شروط خاصة

1.II 9 - 90 KHz 72 dBµA/m à 10m --  
 
 
 
 

تخصص هذه األشرطة لالستغالل بواسطة معدات ذات حلقة حث 
 .- applications inductives) )تطبيقات حثية مغناطيسية

 
 

2.II 90 - 119 KHz 42 dBµA/m à 10m -- 

3.II 119- 135 KHz 66 dBµA/m à 10m -- 

4.II 135- 140 KHz 42dbµA/m à 10m --- 

5.II  140 – 148,5 KHz 37,5 dbµA/m à 10m --- 

6.II 3155 – 3400 KHz 13,5 dbµA/m à 10m --- 

7.II 148,5 – 5000 KHz -15 dbµA/m à 10m --- 

8.II 6765 – 6795 KHz 42dbµA/m à 10m --- 

9.II 7400 – 8800 KHz 9 dBµA /m à 10m -- 
10.II 10,2 – 11 MHz 9 dBµA /m à 10m -- 
11.II 13,553 – 13,567 MHz 42 dBµA /m à 10m -- 

12.II 5000 kHz – 30 MHz -20 dBµA /m à10m -- 
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  16 على 4 صفحة  21/07قرار رقم 

 2امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 معدات ذات حلقة حث مغناطيسية
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

 مستوى 
 ي القصو  الحقل املغناطيس ي

 الشريطعرض 
(KHz) 

 شروط خاصة

1.II 9 - 90 KHz 72 dBµA/m à 10m --  
 
 
 
 

تخصص هذه األشرطة لالستغالل بواسطة معدات ذات حلقة حث 
 .- applications inductives) )تطبيقات حثية مغناطيسية

 
 

2.II 90 - 119 KHz 42 dBµA/m à 10m -- 

3.II 119- 135 KHz 66 dBµA/m à 10m -- 

4.II 135- 140 KHz 42dbµA/m à 10m --- 

5.II  140 – 148,5 KHz 37,5 dbµA/m à 10m --- 

6.II 3155 – 3400 KHz 13,5 dbµA/m à 10m --- 

7.II 148,5 – 5000 KHz -15 dbµA/m à 10m --- 

8.II 6765 – 6795 KHz 42dbµA/m à 10m --- 

9.II 7400 – 8800 KHz 9 dBµA /m à 10m -- 
10.II 10,2 – 11 MHz 9 dBµA /m à 10m -- 
11.II 13,553 – 13,567 MHz 42 dBµA /m à 10m -- 

12.II 5000 kHz – 30 MHz -20 dBµA /m à10m -- 

  *  *  *

*  *  *  

  16 على 5 صفحة  21/07قرار رقم 

 :3امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 االتصاالت الراديوية املهنية املبسطة
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

 الشريطعرض   القصوى  القوة الظاهرة املشعة
(KHz) 

 شروط خاصة

1.III 446 – 446,1 MHz 500 mW p.a.r. 12,5 األجهزة املحمولة )التي ال  لالستغالل بواسطة ه األشرطةخصص هذت
( املجهزة فقط بهوائيات 6تستعمل محطة أساسية أو محطة ثابتة

"جهاز لجهاز أو  مدمجة. يجب أن تشتغل هذه التجهيزات وفق واع
 لعدة أجهزة".

2.III 446,1 – 446,2 MHz 500 mW p.a.r. 6,25  12,5أو 

  

                                                           
( بتحديد األتاوى عن تعيين الترددات الراديو 2018يونيو  20) 1439شوال  6صادر في  2045.18 وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقمكما تم تعريفها بواسطة القرار   :  6

 .كهربائية

 

  16 على 5 صفحة  21/07قرار رقم 

 :3امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 االتصاالت الراديوية املهنية املبسطة
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

 الشريطعرض   القصوى  القوة الظاهرة املشعة
(KHz) 

 شروط خاصة

1.III 446 – 446,1 MHz 500 mW p.a.r. 12,5 األجهزة املحمولة )التي ال  لالستغالل بواسطة ه األشرطةخصص هذت
( املجهزة فقط بهوائيات 6تستعمل محطة أساسية أو محطة ثابتة

"جهاز لجهاز أو  مدمجة. يجب أن تشتغل هذه التجهيزات وفق واع
 لعدة أجهزة".

2.III 446,1 – 446,2 MHz 500 mW p.a.r. 6,25  12,5أو 

  

                                                           
( بتحديد األتاوى عن تعيين الترددات الراديو 2018يونيو  20) 1439شوال  6صادر في  2045.18 وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقمكما تم تعريفها بواسطة القرار   :  6

 .كهربائية

(
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  16 على 6 صفحة  21/07قرار رقم 

  
 :4امللحق رقم 

  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 
 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 ألجهزة الهاتفية الالسلكيةا
 

شريط الترددات/ قنوات  الترميز
 الترددات

 الشريطعرض   القصوى  املشعةالقوة الظاهرة 
(KHz) 

 شروط خاصة

1.IV 26,3125 -26,4875 MHz 
41,3125 – 41,4875 MHz 

 
10 mW p.a.r. 

 
12,5 

 
سلكية الال  لالستغالل بواسطة األجهزة الهاتفية ه األشرطةخصص هذت

ويرخص بربط هذا النوع من املعدات بالشبكات  .CORDLESSمن نوع 
 العامة للمواصالت.

2.IV 46,630 – 46,830 MHz 
49,725 – 49,890 MHz 

10 mW p.a.r. ----- 
 

3.IV  
1880 - 1900 MHz 

 
250 mW ()قوة اإلرسال الطبيعية 

 
1728 

ة كهربائيتجهيزات راديو لالستغالل بواسطة يخصص هذا الشريط 
بالنسبة لتطبيقات صوتية وإرسال  ،DECT امطابقة لتكنولوجي

بالشبكات العامة وع من التجهيزات الن اذه املعطيات. يرخص بربط
 .اواحد اللمواصالت. وال يمكن ملدى اإلرسال أن يتجاوز كيلومتر 

  

2
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  16 على 7 صفحة  21/07قرار رقم 

 :5امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 يةئكهرباالشبكات املحلية الراديو 
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

القوة املتناحية املشعة املعادلة 
  ى القصو 

 الشريطعرض 
(KHz) 

 شروط خاصة

1.V 2400 – 2483,5 MHz 100 mW p.i.r.e. -----  استعمال داخلي(indoor) .حصري 

2.V  
5150 – 5250 MHz 

 
200 mW p.i.r.e. 

 حصري. (indoor)داخلي يخصص هذا الشريط الستعمال  -----
في حالة ما إذا تم نشر شبكة محلية راديوكهربائية بداخل السيارات،  

 40القصوى  (p.i.r.e) القوة املتناحية املشعة املعادلةيجب أن تعادل 
mW.ال يرخص بهذه االستعماالت بداخل الطائرات . 

3.V  
5250 – 5350 MHz 

 

 
200 mW p.i.r.e 

 
-- 

وتقنيات تنظيم قوة  (DFS)التخفيف ل تقنيات استعمايعد إلزاميا 
، لالستعمال الداخلي حصريا ،هذا الشريط معد .(TPC)رسال جهاز اإل 

(indoor). .ال يرخص بهذه االستعماالت بداخل الطائرات 

4.V 5925 – 6425 MHz 200 mW p.i.r.e ---  يخصص هذا الشريط الستعمال داخلي(indoor)  7حصري . 
 ستعماالت بداخل العربات/املركبات املتحركة.ال يرخص بهذه اال 

5.V 5925 – 6425 MHz 25 mW p.i.r.e --  ،يمكن تخصيص هذا الشريط، أيضا، لألجهزة املحمولة )هواتف ذكية
أو  (indoor)أشياء متصلة باألنترنيت، ...إلخ( لفائدة استعماالت داخلية 

 ( أو هما معا.outdoorخارجية )
 ماالت باملركبات الطائرة بدون طيار,ال يرخص بهذه االستع

6.V 57 – 66 GHz 40 dBm p.i.r.e.  كثافة معp.i.r.e.  قصوية
 بالقيمة  ةمحدود

13 dBm/MHz 

 ومعدهذا الشريط معد ألنظمة تراسل املعطيات على نطاق عريض  --
 .(indoor)خصيصا لالستعمال الداخلي 

  

                                                           
أمتار من البناية التي تم تثبيتها أو من حدود  10، إذا ما تمت أخذ القياس املتعلق بها في حدود mW 200املحددة في  (p.i.r.e)شعة املعادلة ال يمكن ألي إرسال أن يتجاوز القوة املتناحية امل  : 7 

 مبانل الشخص املستعمل.

 

  16 على 7 صفحة  21/07قرار رقم 

 :5امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 يةئكهرباالشبكات املحلية الراديو 
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

القوة املتناحية املشعة املعادلة 
  ى القصو 

 الشريطعرض 
(KHz) 

 شروط خاصة

1.V 2400 – 2483,5 MHz 100 mW p.i.r.e. -----  استعمال داخلي(indoor) .حصري 

2.V  
5150 – 5250 MHz 

 
200 mW p.i.r.e. 

 حصري. (indoor)داخلي يخصص هذا الشريط الستعمال  -----
في حالة ما إذا تم نشر شبكة محلية راديوكهربائية بداخل السيارات،  

 40القصوى  (p.i.r.e) القوة املتناحية املشعة املعادلةيجب أن تعادل 
mW.ال يرخص بهذه االستعماالت بداخل الطائرات . 

3.V  
5250 – 5350 MHz 

 

 
200 mW p.i.r.e 

 
-- 

وتقنيات تنظيم قوة  (DFS)التخفيف ل تقنيات استعمايعد إلزاميا 
، لالستعمال الداخلي حصريا ،هذا الشريط معد .(TPC)رسال جهاز اإل 

(indoor). .ال يرخص بهذه االستعماالت بداخل الطائرات 

4.V 5925 – 6425 MHz 200 mW p.i.r.e ---  يخصص هذا الشريط الستعمال داخلي(indoor)  7حصري . 
 ستعماالت بداخل العربات/املركبات املتحركة.ال يرخص بهذه اال 

5.V 5925 – 6425 MHz 25 mW p.i.r.e --  ،يمكن تخصيص هذا الشريط، أيضا، لألجهزة املحمولة )هواتف ذكية
أو  (indoor)أشياء متصلة باألنترنيت، ...إلخ( لفائدة استعماالت داخلية 

 ( أو هما معا.outdoorخارجية )
 ماالت باملركبات الطائرة بدون طيار,ال يرخص بهذه االستع

6.V 57 – 66 GHz 40 dBm p.i.r.e.  كثافة معp.i.r.e.  قصوية
 بالقيمة  ةمحدود

13 dBm/MHz 

 ومعدهذا الشريط معد ألنظمة تراسل املعطيات على نطاق عريض  --
 .(indoor)خصيصا لالستعمال الداخلي 

  

                                                           
أمتار من البناية التي تم تثبيتها أو من حدود  10، إذا ما تمت أخذ القياس املتعلق بها في حدود mW 200املحددة في  (p.i.r.e)شعة املعادلة ال يمكن ألي إرسال أن يتجاوز القوة املتناحية امل  : 7 

 مبانل الشخص املستعمل.

5
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  16 على 8 صفحة  21/07قرار رقم 

 :6امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعصة قائمة بأشرطة الترددات املخص

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 أنظمة تليماتية للنقل والحركة الطرقية
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

القوة املتناحية املشعة املعادلة 
 ى القصو 

 الشريطعرض 
(KHz) 

 شروط خاصة

1.VI 63 – 64 GHz 40 dBm p.i.r.e ---- .هذا الشريط معد ألنظمة املعلومات الطرقية 

2.VI 76 – 77 GHz 55 dBm p.i.r.e ----  هذا الشريط معد ألنظمة املعلومات الطرقية وللرادارات قصيرة املدى
 املخصصة للمركبات.

3.VI 77 – 81 GHz 55 dBm p.i.r.e ---- دى املخصصة للمركبات.هذا الشريط معد ألنظمة الرادار قصيرة امل 

  

6

 

  16 على 9 صفحة  21/07قرار رقم 

 :7امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 أنظمة الزرع الطبي
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

 القوة/ مستوى 
 القصوى  الحقل املغناطيس ي

 الشريطعرض 
(KHz) 

 شروط خاصة

1.VII 9 – 315 KHz 30dBA/m à 10m ------  الجزء الراديوي  لتطبيقات القياس عن بعديخصص هذا الشريط(
 (.للتجهيزات الطبية القابلة للزرع

2.VII 30 – 37,5 MHz 1 mW p.a.r ---  يخصص هذا الشريط الستغالل بقوة منخفضة جدا، من طرف
 ألجل قياس اغط الدم. القابلة للزرع،األغشية الطبية 

3.VII 402 – 405 MHz 25W p.a.r. 25  يخصص هذا الشريط لالستغالل بواسطة أجهزة الزرع الطبي )الجزء
ن . ال يمكن أة(والنشيطالراديوي للتجهيزات الطبية القابلة للزرع 

 أمتار. 10يتجاوز مدى اإلرسال 
  

7
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  16 على 10 صفحة  21/07قرار رقم 

 :8امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعدات املخصصة قائمة بأشرطة الترد

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 تصميم النماذج
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

 الشريطعرض  القصوى  القوة الظاهرة املشعة
(KHz) 

 شروط خاصة

1.VIII 26,995 MHz  
 

100 mW p.a.r. 
 
  

 
 
10  

تخصص هذه القنوات لالستغالل بواسطة تجهيزات االتصاالت 
الراديوية للترفيه من نوع أجهزة التحكم بواسطة الراديو في النماذج 

 املصغرة. 
2.VIII 27,045 MHz 
3.VIII 27,145 MHz 
4.VIII 27,195 MHz 

5.VIII 40,660 – 40,700 MHz 100 mW p.a.r. 
 

الستغالل بواسطة تجهيزات االتصاالت يخصص هذا الشريط ل 10
الراديوية للترفيه من نوع أجهزة التحكم بواسطة الراديو في النماذج 

 املصغرة.
  

8

 

  16 على 11 صفحة  21/07قرار رقم 

 :9امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 راإلنذاأنظمة 
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

 الشريطعرض  القصوى  القوة الظاهرة املشعة
(KHz) 

 شروط خاصة

1.IX 169,4750 – 169,4875 MHz 10 mW p.a.r 12,5 kHz  
2.IX 169,5875 – 169,6 MHz 10 mW p.a.r 12,5 kHz 
3.IX 868,6 – 868,7 MHz 10 mW p.a.r 25 kHz8  
4.IX 869,200 – 869,250 MHz 10 mW p.a.r 25 kHz  
5.IX 869,250 – 869,300 MHz 10 mW p.a.r 25 kHz  
6.IX 869,300 – 869,400 MHz 10 mW p.a.r 25 kHz  
7.IX 869,650 – 869,700 MHz 25 mW p.a.r 25 kHz  

  

                                                           
 .صبيب عال ذاتإرسال املعطيات  أو كل الشريط بالنسبة لقناة  :  8

9

*  *  *

 

  16 على 11 صفحة  21/07قرار رقم 

 :9امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 راإلنذاأنظمة 
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

 الشريطعرض  القصوى  القوة الظاهرة املشعة
(KHz) 

 شروط خاصة

1.IX 169,4750 – 169,4875 MHz 10 mW p.a.r 12,5 kHz  
2.IX 169,5875 – 169,6 MHz 10 mW p.a.r 12,5 kHz 
3.IX 868,6 – 868,7 MHz 10 mW p.a.r 25 kHz8  
4.IX 869,200 – 869,250 MHz 10 mW p.a.r 25 kHz  
5.IX 869,250 – 869,300 MHz 10 mW p.a.r 25 kHz  
6.IX 869,300 – 869,400 MHz 10 mW p.a.r 25 kHz  
7.IX 869,650 – 869,700 MHz 25 mW p.a.r 25 kHz  

  

                                                           
 .صبيب عال ذاتإرسال املعطيات  أو كل الشريط بالنسبة لقناة  :  8

*  *  *
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  16 على 12 صفحة  21/07قرار رقم 

 :10امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  بكات املحلية الراديو كهربائيةالشو 

 مساعدة على السمعإرسال سمعي و  وأجهزةميكروفونات السلكية 
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

 الشريطعرض  القصوى  القوة الظاهرة املشعة
(KHz) 

 شروط خاصة

 
1.X 

 
87,6 – 107,9 MHz 

 
50 nW p.a.r. 

 
200 

 .للتطبيقات الصوتية الالسلكيةيخصص هذا الشريط 
لجهاز باختيار، كحد أدنى، كل ل جب ان تسمح واجهة املستعملي

  MHz 107,9إلى  MHz 88 1,الترددات املمكنة في الشريط
في غياب اإلشارات الصوتية، يجب على الجهاز أن يستعمل وظيفة قطع 

 استمرارية اإلرسال.اإلشارة. يمنع كذلك بث إشارات تهدف لتأمين 
2.X 169,4 – 169,6 MHz 500 mW p.a.r.  املساعدة على السمع. أجهزة ، حصرا، الستغالليخصص هذا الشريط 50إلى غاية 
3.X 173,965 – 174,015 MHz 10 mW p.a.r  50إلى غاية 
4.X 174 – 230 MHz 50 mW p.a.r. 200 كروفونات يخصص حصرا هذا الشريط لالستغالل بواسطة املي

للبث  (Applications auxiliaires)الالسلكية في إطار برمجيات مساعدة 
 اإلذاعي والتلفزي.

5.X 470 – 694 MHz 50 mW p.a.r. 200 

6.X 863 – 865 MHz  10 mW p.a.r --  وأجهزة الالسلكية لألجهزة الصوتية يخصص حصرا هذا الشريط
 .متعددة الوسائط للقراءة بصفة مستمرة

7.X 1795 – 1800 MHz 20 mW p.a.r. للمعدات املحمولة 
 

يخصص حصرا هذا الشريط لالستغالل من طرف مستعملين محترفين  --
 ألجهزة صوتية مساعدة لتصميم برامج وللبث اإلذاعي والتلفزي.

8.X 1795 – 1800 MHz 50 mW p.a.r.  لألجهزة املحمولة بالقرب
 من الجسم البشري 

-- 

  

*  *  *

3ي
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  16 على 13 صفحة  21/07قرار رقم 

 :11م امللحق رق
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 الحركة: لتموضع واستشعار ل التحديد الراديوي  أجهزة
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

املعادلة  القوة املتناحية املشعة
 القصوى 

 الشريطرض ع
(KHz) 

 شروط خاصة

1.XI 2400 – 2483,5 MHz 25 mW p.i.r.e --- لرادارات رصد الحركة واإلنذار. يخصص هذا الشريط 
2.XI 10,5 – 10,6 GHz 20 mW p.i.r.e ---  
3.XI 24,00 – 24,25 GHz 100 mW p.i.r.e ---  يخصص هذا الشريط للرادارات متعددة االتجاهات لرصد الحواجز

 رادارات رصد الحركة.ول
4.XI 6,0 – 8,5 GHz 7 dBm p.i.r.e --  تخصص حصرا هذه األشرطة الستعمال أجهزة الرادار لقياس

، بالنسبة للتجهيزات الثابتة (LPR)ذات استعمال صناعي  املستويات
 .تتوفر على هواعل في اتجاه األرض

5.XI 24,05 – 26,5 GHz 26 dBm p.i.r.e -- 
6.XI 57 – 64 GHz 35 dBm p.i.r.e -- 
7.XI 75 – 85 GHz 34 dBm p.i.r.e -- 

  

يي

*  *  *

 

  16 على 14 صفحة  21/07قرار رقم 

 :12امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 أجهزة تحديد الهوية بواسطة الترددات الراديوية
 

يط الترددات / قنوات شر  الترميز
 الترددات

 القوة املشعة القصوى/ مستوى 
 القصوى  الحقل املغناطيس ي

 الشريطعرض 
(KHz) 

 
 شروط خاصة

1.XII 400 – 600 KHz -8 dBA/m à 10m ---  
2.XII 13,553 – 13,567 MHz 60 dBA/m à 10m ----  يخصص هذا الشريط لالستعمال من قبل أجهزة تحديد الهوية

 واملراقبة اإللكترونية. (RFID) الترددات الراديوية بواسطة
3.XII 865,6 – 865,8 MHz 2 W p.a.r 200  ال يرخص باستعمال أجهزة التحقق من الهوية(Interrogateurs) ال في إ

مع عرض شريط  MHz 865,7القناة التي يبلغ فيها التردد الحامل املركزي 
 .KHz 200قصوي يساوي 

4.XII 867,6 – 868 MHz 500 mW p.a.r. 200  
  

)ي

*  *  *
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  16 على 15 صفحة  21/07قرار رقم 

 

 :13امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5التي يمكن استغاللها  الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

اقتناء املعطيات  معدات تحديد املوقع والتتبع و
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

 ملشعة القصوى/ مستوى القوة ا
 القصوى  الحقل املغناطيس ي

 الشريطعرض 
(KHz) 

 شروط خاصة

1.XIII 442,2 – 450 kHz 7 dBμA/m à 10 m ---- .يخصص هذا الشريط لرصد األشخاص وتفادي االصطدامات 

2.XIII 456,9 – 457,1 kHz 7 dBμA/m à 10 m ---- الثلجية. يخصص هذا الشريط لتحديد تموقع ضحايا االنجرافات 

3.XIII 169,4 – 169,475 MHz 500 mW p.a.r. 12,5  يخصص هذا الشريط لالستغالل من قبل أنظمة قراءة العدادات
 .التموقع واملالحقةوأنظمة تحديد 

  

)ي

 

  16 على 16 صفحة  21/07قرار رقم 

 :14امللحق رقم 
  A2FP للتجهيزات من نوعقائمة بأشرطة الترددات املخصصة 

 دون قيد3،4،5ن استغاللها التي يمك الشبكات املحلية الراديو كهربائيةو 

 مركبات طائرة بدون طيار
 

شريط الترددات / قنوات  الترميز
 الترددات

 املشعة القصوى الظاهرة القوة 
 

 الشريطعرض 
(KHz) 

 شروط خاصة

1.XIV 2400 – 2483,5 MHz 100 mW p.i.r.e ----  يكون االستغالل الحر لهذا الشريط ممكنا وفق الشروط املقررة في هذا
قرار، فقط في حالة ما إذا كان تحليق هذه املركبات مرخصا به وفقا ال

للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وال سيما تلك املتعلقة بالطيران 
 املدنل.

2.XIV 5725 – 5875 MHz 25 mW p.i.r.e ----  يكون االستغالل الحر لهذا الشريط ممكنا وفق الشروط املقررة في هذا
حالة ما إذا كان تحليق هذه املركبات مرخصا به وفقا  القرار، فقط في

للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وال سيما تلك املتعلقة بالطيران 
 املدنل.

p.a.r : القوة الظاهرة املشعة.     p.i.r.e القوة املتناحية املشعة املعادلة :. 

 املواصالت. بانتظام من طرف الوكالة الوطنية لتقنين حقاملال  هحين هذت

2ي

*  *  *


