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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

فهرست

 ص1صقعامة

لاســالمـــةقلاصح7ــةقالمنتجــاتقلاغـذلئ7ـــة.ق-قك7ف7ــــاتقلالعترلفق
باملختبرلتقإلجرلءقتحاا7لقلملرلقبةقلاذلت7ة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1597.20 صادر في 27 من شوال 1441 )19 يونيو 2020( يتعلق 

4707باالعتراف باملختبرات إلجراء تحاليل املراقبة الذاتية.............................. 

للجمـــرك.ق-قلإلبـ ـــاءقعلىقلاـرســـمقلملضـــادقاإلغــــرلققلملطبققعلىق
علردلتقللخشبقمنق 1عقك1 تربالكيقدلتقمنشأقجمه1ريةق

لاصينقلاشوب7ة.

والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  لوزير  مشترك  قرار 
في  صادر   1354.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
2021( بتتميم القرار املشترك لوزير  1442 )25 ماي  13 من شوال 
االقتصاد  ووزير  الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة 
 )2018 )22 يونيو   1439 8 شوال  في  2113.18 الصادر  واملالية رقم 
واردات  على  املطبق  لإلغراق  املضاد  الرسم  على  باإلبقاء  القا�ضي 

4716الخشب من نوع كونتربالكي ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية......... 

لملصادقةقعلىقم1لصفاتقق7اس7ةقمغرب7ة.

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 1466.21 صادر في 13 من شوال 1442 

4716)25 ماي 2021( القا�ضي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية.... 

 ص1صقخاصة

لملؤسسةقلا1طن7ةقالمتاحف.ق-قتو7ينقلاكاتبقلاوام.

مرسوم رقم 2.21.430 صادر في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021( بتعيين 

4717الكاتب العام للمؤسسة الوطنية للمتاحف............................................ 

إقل7مقجرس7ف.ق-قإعالنقلملنفوةقلاوامة.

مرسوم رقم 2.21.326 صادر في 12 من شوال 1442 )24 ماي 2021( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 508 

مقطع تصحيح املسار املمتد من ن.ك 161+162 إلى ن.ك 864+168 

 ...................................................................................... 4717بإقليم جرسيف.
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إقل7مقأزيالل.ق-قإعالنقلملنفوةقلاوامة.

مرسوم رقم 2.21.340 صادر في 12 من شوال 1442 )24 ماي 2021( بإعالن 

أن املنفعة العامة تق�ضي بتصحيح مسار الطريق الوطنية رقم 23 عند 

ن.ك 46+000 )الطريق الجهوية رقم 307 سابقا( بإقليم أزيالل بوالية 

 .......................................................................... 4717جهة بني مالل - خنيفرة.

إقل7مقخن7فر .ق-قإعالنقلملنفوةقلاوامة.

مرسوم رقم 2.21.341 صادر في 12 من شوال 1442 )24 ماي 2021( بإعالن أن 

املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع وتقوية وتصحيح مسار الطريق الوطنية 

 ............ 4718رقم 8 من ن.ك 000+603 إلى ن.ك 000+612 بإقليم خنيفرة.

إقل7مقصفرع.ق-قإعالنقلملنفوةقلاوامة.

 )2021 ماي   24(  1442 شوال  من   12 في  صادر   2.21.342 رقم  مرسوم 

 بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق الوطنية رقم 8 من

إلى ن.ك   300+703 690+632 ومن ن.ك  إلى ن.ك   700+686 ن.ك 

7144718+861 بإقليم صفرو......................................................................... 

)2021 ماي   24(  1442 شوال  من   12 في  صادر   2.21.351 رقم   مرسوم 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة ملتقى طرقي بالطريق الجهوية 

4719رقم 504 عند ن.ك 6+500 بإقليم صفرو.............................................. 

إقل7مقصفرع.ق-ق زعقملك7ةققطوتينقأرضيتين.

)2021 )24 ماي   1442 شوال  من   12 في  صادر   2.21.348 رقم   مرسوم 

اإلقليمية  املديرية  مقر  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

ملكية  وبنزع  صفرو  بإقليم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز 

 .......................................... 4719القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض.

إنشاءقعلستغاللقمزلرعقاترب7ةقلألح7اءقلابحرية.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 519.21  صادر في 17من 

 «AQUA DAK لشركة  بالترخيص   )2021 مارس  )فاتح   1442 رجب 

 «Aqua بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى SNC»

 .................................. Dak»4720 وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر  رقم520.21  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 «RIO ORO 17 من رجب 1442 )فاتح مارس 2021( بالترخيص لشركة

«DAK SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 

 ................ Rio Oro Dak»4722« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   521.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 «TOP لشركة  بالترخيص   )2021 مارس  )فاتح   1442 رجب  من   17

«COQUILLAGE SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية 

 . 4724تسمى «Top Coquillage» وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   522.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 «LAGUIRA 17 من رجب 1442 )فاتح مارس 2021( بالترخيص لشركة

«HUÎTRE SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 

 ............. Laguira Huître»4726» وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
في  صادر   523.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
 «RIO لشركة  بالترخيص   )2021 مارس  )فاتح   1442 رجب  من   17
«AYSTER SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 

Rio Ayster»4728» وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها...................... 

تف1يضقلإلمضاءقعلملصادقةقعلىقلاصف ات.

1442 شعبان  من   22 في  صادر   1241.21 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 
)5 أبريل 2021( بتغيير القرار رقم 517.20 الصادر في 11 من صفر 1441 

 ......... 4730)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

1442 شعبان  من   22 في  صادر   1242.21 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 
27 من ربيع  في  480.21 الصادر  القرار رقم  بتتميم   )2021 أبريل   5(
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2020 نوفمبر   13(  1442 األول 

 ............................................................................................... 4730الصفقات.

1442 رمضان  من   21 في  صادر   1243.21 رقم  الصحة  لوزير   قرار 
 ................ 4730)4 ماي 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

في  صادر   1249.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 4731على الصفقات.

1442 رمضان  من   28 في  صادر   1244.21 رقم  الداخلية  لوزير   قرار 
4732)11 ماي 2021( بتفويض اإلمضاء......................................................... 

تو7ينقآمرينقمساعذونقبااصرف.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1245.21 صادر في 8 رمضان 1442 )21 أبريل 2021( بتعيين آمر 

 .................................................................. 4732مساعد بالصرف ونائب عنه.

في  صادر   1247.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
8 رمضان 1442 )21 أبريل 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب 

4733عنه........................................................................................................... 

في  صادر   1248.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
8 رمضان 1442 )21 أبريل 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب 

4733عنه........................................................................................................... 

قرار لآلمر بالصرف ملديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي رقم 1246.21 
مساعد  آمر  بتعيين   )2021 أبريل   15(  1442 رمضان   2 في  صادر 

4734بالصرف................................................................................................... 

لاشرعع تاريخق عتحذوذق الفالحةق قابلق أعق فالحيق ع ارق  تو7ينق
فيقح7ازته.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 1069.21 
2021( بتعيين العقار الفالحي 1442 )21 أبريل   صادر في 8 رمضان 
 أو القابل للفالحة املنقولة ملكيته إلى الدولة وبتحديد تاريخ الشروع
4734في حيازته.................................................................................................. 

تسل7مققطعقفالح7ةقمنقأمالكقلاذعاةقللخاصة.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13 في  صادر   1102.21  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 
4735املمنوحة له سابقا بإقليم سطات........................................................... 
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والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13 في  صادر   1103.21  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

4736املمنوحة له سابقا بإقليم سطات........................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13 في  صادر   1104.21  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

4736املمنوحة له سابقا بإقليم سطات........................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13 في  صادر   1105.21  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

4737املمنوحة له سابقا بإقليم سطات........................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13 في  صادر   1106.21  رقم 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

4737املمنوحة له سابقا بإقليم سطات........................................................... 

إقل7ماقلا ن7طر قعس7ذيقسل7مان.ق-قتجزيءقافائذ قلملالكقعلىق
لاش7اعقاو ارلتقجماع7ةقتابوةقلجماعاتقسالا7ة.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1442 رمضان  من   17 في  صادر   1153.21 رقم  والغابات  واملياه 

)30 أبريل 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الساللية  للجماعة  التابع  الخناشة«  »بالد  املسمى  للملك  الجماعي 

 ............. 4738»الخناشة« والواقع داخل دائرة الري الغرب بإقليم القنيطرة.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1442 رمضان  من   17 في  صادر   1154.21 رقم  والغابات  واملياه 

)30 أبريل 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الجماعي للملك املسمى »بالد أوالد حنون« التابع للجماعة الساللية 

4738»أوالد حنون« والواقع داخل دائرة الري الغرب بإقليم سيدي سليمان. 

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1442 رمضان  من   17 في  صادر   1155.21 رقم  والغابات  واملياه 

)30 أبريل 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

»أوالد  الساللية  للجماعة  التابع  »الناعورة«  املسمى  للملك  الجماعي 

حنون الجماعة الفرعية أوالد عي�ضى« والواقع داخل دائرة الري الغرب 

4739بإقليم سيدي سليمان............................................................................. 

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1442 رمضان  من   17 في  صادر   1156.21 رقم  والغابات  واملياه 

)30 أبريل 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقارين 

الجماعيين للملكين املسميين »سليب والرميلة القطعة 9« و »سليب 

امبارك«  »أوالد  الساللية  للجماعة  التابعين   »19 القطعة  والرميلة 

4739والواقعين داخل دائرة الري الغرب بإقليم سيدي سليمان.................... 

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1442 رمضان  من   17 في  صادر   1157.21 رقم  والغابات  واملياه 

)30 أبريل 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الجماعي للملك املسمى »سليب والرميلة القطعة 3« التابع للجماعة 

الساللية »الساكنية« والواقع داخل دائرة الري الغرب بإقليم سيدي 

4740سليمان.................................................................................................... 

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1442 رمضان  من   17 في  صادر   1158.21 رقم  والغابات  واملياه 

)30 أبريل 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الجماعي للملك املسمى »سليب والرميلة القطعة 15« التابع للجماعة 

بإقليم  الغرب  الري  دائرة  داخل  والواقع  العيا�ضي«  »أوالد  الساللية 

 ....................................................................................... 4740سيدي سليمان.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1442 رمضان  من   17 في  صادر   1159.21 رقم  والغابات  واملياه 

)30 أبريل 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الجماعي املسمى »سليب والرميلة القطعة 5« التابع للجماعة الساللية 

بإقليم سيدي  الغرب  الري  دائرة  داخل  والواقع  ابزيزات«  »الحنشة 

4741سليمان.................................................................................................... 

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1442 رمضان  من   17 في  صادر   1160.21 رقم  والغابات  واملياه 

)30 أبريل 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الجماعي للملك املسمى »سليب والرميلة القطعة 14« التابع للجماعة 

بإقليم  الغرب  الري  دائرة  داخل  والواقع  الطالب«  »أوالد  الساللية 

 ....................................................................................... 4741سيدي سليمان.

إقل7مقس7ذيققاسم.ق-قمنحققطعقمحذثةقبو ارقجماعي.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 1442 رمضان   من   21 في  صادر   1163.21 رقم  والغابات  واملياه 

للملك  الجماعي  بالعقار  املحدثة  القطع  بمنح  يق�ضي  )4 ماي 2021( 

املسمى »بالد جماعة كبارتة 1« التابع للجماعة الساللية »الكبارثة« 

4742والواقعة داخل دائرة الري للغرب بإقليم سيدي قاسم......................... 

لملوادالتقبينقلاشهادلت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1455.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2963.97 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 4744التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 914.21 

القرار  بتتميم   )2021 أبريل  )فاتح   1442 شعبان  من   18 في  صادر 
 )2006 ديسمبر   29(  1427 الحجة  8 ذي  في  الصادر   2871.06 رقم 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

4744تخصص : الطب الداخلي........................................................................ 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 915.20 

القرار  بتتميم   )2021 أبريل  )فاتح   1442 شعبان  من   18 في  صادر 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 4745الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1238.21 

القرار بتتميم   )2021 ماي   10(  1442 رمضان  من   27 في   صادر 
 رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( بتحديد

4745الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان................... 
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1268.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4746بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1269.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4747بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1270.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4747بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1271.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4748بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1272.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4748بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1273.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4749بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1274.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4749بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1275.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4750بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1276.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4750بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1277.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4751بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1278.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4751بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1279.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4752بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1280.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4752بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1281.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4753بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1282.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4754بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1283.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4754بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1284.21 
صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4755بين الشهادات.

لالتحادقلملغربيقاألبناك.ق-قتمذوذقمذ قل تذلبقلاشركةقلملغرب7ةق
اتذبيرقصنذعقيقضمانقلا1دلئعقلابنك7ة.

مقرر لوالي بنك املغرب رقم 107 صادر في 29 من رمضان 1442 )12 ماي 2021( 
بتمديد مدة انتداب الشركة املغربية لتدبير صندوقي ضمان الودائع 

 .......................... 4755البنكية بصفتها املدير املؤقت لالتحاد املغربي لألبناك.
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قرلرقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغابات)

رقم)1597.20)صادرقفي)1))منقش1لل)     )9 )و1 17)1)1)) 

وتولققباالعترلفقباملختبرلتقإلجرلء)تحاا7لقلملرلقبةقلاذلت7ة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء)على القانون رقم)28.07)املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات)

بتاريخ) (1.10.08 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،)

26)من صفر)1431 )11)فبراير)2010(،)ال سيما املادة)9)منه)؛

 1432 شوال) (7 في) الصادر  (2.10.473 رقم) املرسوم  وعلى 

 28.07 رقم) القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق  )6)سبتمبر)2011()

 41 ال سيما املادتين) املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،)

و42)منه،

قرر ما يلي):

املادة األولى

يحدد هذا القرار،)تطبيقا ملقتضيات املادة)42)من املرسوم املشار)

الداخلية) كيفيات االعتراف باملختبرات  (،2.10.473 إليه أعاله رقم)

التابعة للمقاولة أو باملختبرات التي يربطها باملقاولة عقد بشأن إجراء)

التحاليل املنصوص عليها في أنظمة املراقبة الذاتية املوضوعة من قبل)

مؤسسات ومقاوالت القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات.

املادة)2

يراد في مدلول هذا القرار باملصطلحات اآلتية ما يلي):

 )-)لملرلقبةقلاذلت7ة:)كل فحص أو تحقيق أو أخذ عينات أو كل شكل)

آخر من أشكال املراقبة املنجزة من قبل مستغلي مؤسسات ومقاوالت)

طبقا) أو تحت إشرافهم،) القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات،)

ألحكام املادة)9)من القانون املشار إليه أعاله رقم)28.07)؛

كل التحاليل املنجزة انطالقا من) تحاا7لقلملرلقبةقلاذلت7ة:) (- ((

عينات تم أخذها في إطار املراقبة الذاتية.

املادة)3

تعتبر املختبرات الرسمية واملختبرات الخاصة املعتمدة من قبل)

املنصوص) الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب 

عليها في املادة)70)من املرسوم السالف الذكر رقم)2.10.473،)بمثابة)

مختبرات معترف بها إلجراء)تحاليل املراقبة الذاتية.

املادة)4

يمنح االعتراف املنصوص عليه في املادة)42)من املرسوم السالف)

الذكر رقم)2.10.473)إلجراء)تحاليل املراقبة الذاتية للمختبرات التي):

- تتوفر على املستخدمين املؤهلين وعلى الوسائل املادية والتنظيمية 

الضرورية إلجراء التحاليل املعهود بها إليها ؛

 NM( ISO/CEI 17025 للمعيار  بالنسبة  االعتماد  على  تتوفر   -

»املتطلبات العامة املتعلقة باختصاص مختبرات أخذ العينات 

والتجارب« كما تمت املصادقة عليه بموجب قرار وزير الصناعة 

من  28 في  الصادر   406.06 رقم  االقتصاد  وتأهيل   والتجارة 

كل  أو  مغربية  معايير  بإقرار   )2006 فبراير   27(  1427 محرم 

مواصفة قياسية تحل محلها أو التي باشرت مسطرة الحصول على 

االعتماد املذكور ؛

قبل  املحددة من  الخاصة  للمعايير  االقتضاء،  - تستجيب، عند 

املطبقة  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب 

اعتبارا لنوع التحاليل املراد إجراؤها ؛

واألمن  البيولوجية  بالسالمة  املتعلقة  اإلجراءات  اتخاذ  تثبت   -

البيولوجي املطابقة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

- تشارك في التجارب بين املختبرات في مجال أو مجاالت التحاليل 

املطلوبة.

املادة)5

يرفق طلب االعتراف بملف يتكون من دفتر التحمالت املعد وفق)

النموذج املحدد في امللحق بهذا القرار ومن الوثائق املبينة في دفتر)

التحمالت املذكور.

 ص1صقعامة
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يجب أن يودع الطلب،)املحدد نموذجه في دفتر التحمالت املذكور،)

موقعا عليه من قبل صاحب الطلب وامللف املرافق له في شكل ورقي)

وفي سبع نسخ رقمية بمقر املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات)

الغذائية مقابل وصل.

على فرع واحد) من أجل مزاولة أنشطته،) عندما يتوفر املختبر،)

وجب أن يكون كل فرع على حدة معترفا به طبقا) أو عدة فروع،)

ملقتضيات هذا القرار.

عندما ال يمكن إجراء)تحليل واحد أو أكثر من التحاليل من قبل)

املختبر موضوع طلب االعتراف،)أمكن تفويتها من الباطن عن طريق)

أعاله، (3  إبرام اتفاقية أو عقد مع مختبر منصوص عليه في املادة)

أو مختبر خاص يتوفر على االعتراف املطابق املمنوح طبقا ملقتضيات)

هذ القرار،)أو مختبر أجنبي معتمد أو معترف به في بلده األصلي عندما)

ال يمكن إجراء)التحاليل املذكورة في املغرب.

يجب أن يتضمن دفتر التحمالت املرفق بالطلب أسماء)املختبرات)

التي تم تفويت إجراء)التحاليل إليها من الباطن.

املادة)6

الصحية) للسالمة  الوطني  باملكتب  املختصة  املصلحة  تتوفر 

من) ابتداء) يحتسب  ()1( واحد) شهر  أجل  على  الغذائية  للمنتجات 

التاريخ املبين في الوصل املشار إليه أعاله من أجل التحقق من تمام)

وثائق امللف املرافق للطلب.

إذا تبين،)خالل عملية التحقق،)أن امللف غير تام أو يتضمن وثائق)

وجب على املصلحة املذكورة أن تشعر بذلك صاحب) غير مطابقة،)

الوثائق) إلى  اإلشارة  مع  التوصل  تثبت  التي  الوسائل  بكل  الطلب 

الناقصة أو غير املطابقة.

يتوفر صاحب الطلب على أجل شهر واحد))1()يحتسب ابتداء)من)

بالوثائق املطلوبة.) تاريخ التوصل باإلشعار املشار إليه أعاله لإلدالء)

بعد انصرام هذا األجل وفي حالة عدم إدالء)صاحب الطلب بالوثائق)

الناقصة أو ظلت الوثائق املدلى بها غير مطابقة،)اعتبر الطلب مرفوضا.)

ويوجه إلى املعني باألمر إشعار برفض طلبه معلل داخل أجل خمسة)

عشر))15()يوما املوالية لتاريخ التوصل بآخر وثيقة مطلوبة اعتبرت)

غير مطابقة.

املادة)7

عندما يكون امللف املرافق للطلب تاما ومطابقا،)تتم دراسته من)

قبل لجنة يحدد تأليفها بمقرر للمدير العام للمكتب الوطني للسالمة)

الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض)

من تاريخ إيداع) يوما يحتسب ابتداء) ()60( داخل أجل أقصاه ستون)

وتتمثل هذه الدراسة في فحص الوثائق املكونة) امللف تاما ومطابقا.)

للملف قصد التأكد من استيفاء)صاحب الطلب للمتطلبات املنصوص)

عليها في املادة)4)أعاله.)

ويمكن أن تتضمن هذ الدراسة زيارة للمحالت واملنشآت واملعدات)

املقرر استعمالها من أجل إجراء)التحاليل.)

أن أحد املتطلبات الضرورية ملنح) هذه الدراسة،) أثناء) إذا تبين،)

يطلب من املعني باألمر االمتثال للمتطلبات) االعتراف غير مستوفا،)

املذكورة داخل أجل ستين))60()يوما يحتسب ابتداء)من تاريخ إشعاره)

من قبل املصلحة املختصة بذلك.)إذا لم يمتثل صاحب الطلب،)عند)

انصرام هذا األجل،)يتم رفض طلبه.

يوجه إشعار بالرفض معلل إلى املعني باألمر داخل أجل ثالثين)

)30()يوما يحتسب ابتداء)من تاريخ انصرام األجل املذكور.

املادة)8

إذا) يسلم االعتراف من أجل إجراء)تحليل واحد أو عدة تحاليل.)

كان املختبر ال يتوفر،)عند تاريخ منح االعتراف املذكور،)على االعتماد)

NM ISO/CEI 17025،)منح له أجل) بالنسبة للمعيار السالف الذكر)

من تاريخ منح االعتراف) )24()شهرا يحتسب ابتداء) أربعة وعشرين)

قصد اإلدالء)باالعتماد املذكور لدى املكتب الوطني للسالمة الصحية)

باالعتماد عند) إذا لم يتم اإلدالء) للمنتجات الغذائية مقابل وصل.)

انصرام األجل املذكور،)وجب سحب االعتراف.)ويمكن تمديد األجل)

شهرا في حالة قوة قاهرة) ()12( املذكور بأجل إضافي يبلغ اثني عشر)

مبررة كما ينبغي.
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املادة)9

تحدد مدة صالحية االعتراف في خمس))5()سنوات تحتسب ابتداء)

من تاريخ تسليمه،)ويمكن تجديده لفترات مماثلة،)بناء)على طلب من)

املستفيد منه،)وفق نفس الشروط التي تم على أساسها تسليمه.)يكون)

االعتراف شخصيا وال يمكن تفويته وال نقله ألي سبب كان.

املادة)10

يجب إيداع طلب التجديد،)تحت طائلة الرفض،)سنة واحدة على)

األقل قبل انتهاء)مدة صالحية االعتراف املطابق.

وتتم دراسته داخل نفس اآلجال ووفق نفس الكيفيات املنصوص)

عليها لتسليم االعتراف.

املادة)11

يمكن مراجعة االعتراف،)خالل مدة صالحيته،)في الحاالت اآلتية):

- بناء على طلب من املستفيد منه، عندما يرغب في تغيير مجال 

التحاليل أو نوعها أو طريقة إجرائها ؛

- بمبادرة من املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، 

االعتراف  من  املستفيد  يعد  لم  التي  التحاليل  لبعض  بالنسبة 

املذكور قادرا على إجرائها وفق الشروط املطلوبة.

يجب أن ترفق كل مراجعة اعتراف بملحق لدفتر التحمالت يبين)

مجاالت وطبيعة التحاليل التي تم تغييرها أو حذفها أو إضافتها،)وكذا)

املستخدمين واملعدات والتجهيزات والبروتوكوالت املستعملة.)

املادة)12

لوثائقه) لعمليات مراقبة منتظمة  به  يخضع كل مختبر معترف 

وعند الضرورة،)لزيارات تقوم بها املصالح املختصة باملكتب الوطني)

املراقبة) عمليات  وتهدف  الغذائية.) للمنتجات  الصحية  للسالمة 

والزيارات املذكورة إلى التأكد من أن املختبر مازال مستوفيا للشروط)

التي منح له على أساسها االعتراف.

يترتب على كل زيارة مراقبة تم القيام بها تحرير محضر يعده)

العون أو األعوان الذين قاموا بالزيارة،)يشير إلى أوجه عدم املطابقة)

أو القصور التي تمت معاينتها أو هما معا،)وكذا اآلجال التي يتعين على)

املستفيد تصحيح أوجه عدم املطابقة أو القصور املذكورة داخلها.

املادة)13

 12 املادة) في  عليها  املنصوص  املراقبة  عمليات  خالل  تمت،) إذا 

أعاله،)معاينة أوجه عدم مطابقة أو قصور أو هما معا،)يوجه إعذار)

إلى املستفيد،)بكل الوسائل التي تثبت التوصل،)قصد تصحيح أوجه)

عدم املطابقة و/أو القصور املذكورة أو قصد االمتثال لبنود دفتر)

التحمالت داخل أجل يحدد في اإلعذار املذكور.

في حالة عدم تصحيح أوجه عدم املطابقة والقصور أو هما معا،)

داخل اآلجال املحددة،)يتم تعليق االعتراف.

يبين مقرر التعليق أوجه عدم املطابقة أو القصور أو هما معا)

التي تمت معاينتها مرفقة بالتوصيات التي تمكن من املطابقة واألجل)

الذي يتعين على املستفيد من االعتراف تصحيح أوجه عدم املطابقة)

أو القصور أو هما معا املذكورة داخله.)ال يمكن أن يقل هذا األجل على)

شهر واحد))1()وال أن يتجاوز ستة))6()أشهر.)إذا لم يتم إصالح أوجه)

عدم املطابقة أو القصور أو هما معا التي تمت معاينتها عند انصرام)

هذا األجل،)يتم سحب االعتراف.)وفي حالة العكس،)يتم إنهاء)إجراء)

التعليق.

يجب أن يكون مقرر سحب االعتراف معلال وأن يوجه إلى املعني)

باألمر فورا بكل الوسائل التي تثبت التوصل.

املادة)14

تعليق مسبق إذا ثبت أن) يتم سحب االعتراف فورا دون إجراء)

أوجه عدم املطابقة أو القصور أو هما معا تثير شكوكا حول مصداقية)

نتائج التحاليل ويمكن أن تشكل خطرا على حياة أو صحة اإلنسان)

أو الحيوان أو النباتات أو البيئة.)ويبلغ فورا مقرر السحب معلال إلى)

املعني باألمر بكل الوسائل التي تثبت التوصل.

املادة)15

يمكن لكل مستفيد سبق أن سحب منه االعتراف أن يتقدم بطلب)

جديد للحصول على اعتراف جديد وفق الشروط املحددة في هذا)

القرار.
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املادة)16

خالل مدة صالحية االعتراف،)يجب على كل مستفيد منه أن):

- يخبر، فورا، املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 
بالحوادث وأوجه عدم املطابقة التي يكتشفها ؛

- توجه إلى مختبرات املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 
الغذائية، املعينة لهذا الغرض، السالالت التي يقوم بعزلها في إطار 
املكروبيولوجيا الغذائية أو املياه والوضعيات املطلوبة املتعلقة 

بهذه السالالت املعزولة ومصدرها ؛

- يخبر، فورا، املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 
املصالح،  بتنظيم  أو  املسؤولين  باملستخدمين  يتعلق  تغيير  بكل 
ودالئل  واملراجع  واملساطر  الطرق  على  يطرأ  تغيير  بكل  وكذا 

املمارسات الجيدة.

الصحية) للسالمة  الوطني  املكتب  إلى  يرسل  أن  عليه  ويجب 
شهريا قبل اليوم الخامس من كل شهر،) للمنتجات الغذائية،)
تقريرا عن أنشطته وفق النموذج الذي يوفره املكتب الوطني)
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على حامل ورقي وبطريقة)
إلكترونية يبين جميع أنشطته خالل الشهر املنصرم.)ويجب أن)

يتضمن هذا التقرير املعلومات املتعلقة):

املستلمة،  العينات  عدد  ال سيما،  للمختبر،  العامة  باألنشطة   -
وعدد التحاليل التي تم إجراؤها حسب كل مجال، والنتائج التي تم 

الحصول عليها وعدم املطابقة املسجلة ؛

التحاليل  إجراء  إطار  سيما  ال  مجال،  كل  حسب  باألنشطة   -
ومصدره، والتحاليل التي تم إجراؤها حسب كل منتوج وكل عامل 

مر�ضي وكل طريقة مستعملة ؛

- باألنشطة املتعلقة بالتحاليل ذات الصلة باالعتراف املمنوح مثل 
التجارب بين املختبرات، والطرق الجديدة املستخدمة أو املحينة، 
وحالة االعتماد وافتحاص املراقبة، والتكوينات املنجزة، ومشاركة 
العينات  جودة  على  والتعليقات  العلمية  األنشطة  في  املختبر 

الواردة وكل الشكايات املحتملة ؛

التي  األهمية  ذات  األخرى  التحليلية  القدرات  عن  باملعلومات   -
ينجزها املختبر أو قد ينجزها خارج نطاق االعتراف املمنوح من 

طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

املادة)17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
* *

 ملحق
ب رلرقعزيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعية)

علمل7اهقعلاغاباتقرقم)1597.20)لاصادرقفي)1))منقش1لل)     
)9 )و1 17)1)1)()لملتولققباالعترلفقباملختبرلتقإلجرلء)تحاا7ل)

لملرلقبةقلاذلت7ة

 م1دجقدفترقلاتحمالتقلاذيقوجبقأنقورلفققطلبقلالعترلف)
باملختبرلتقمنققبلقلملكتبقلا1طنيقالسالمةقلاصح7ةقالمنتجات)

لاغذلئ7ة

الباب األول

م تض7اتقعامةق

املادة األولى

يهدف دفتر التحمالت هذا إلى تحديد املتطلبات التي يجب أن يتم)
 ................................................................................ احترامها من قبل)1( 
الذي يتولى إجراء)تحاليل املراقبة الذاتية في املجاالت):.........................

...........................،)وفق مضمون االعتراف املسلم له.

املادة)2

يلتزم صاحب الطلب بما يلي):

- االمتثال للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ؛

- االمتثال ملقتضيات االعتراف املسلم له ولبنود دفتر التحمالت هذا 
خالل مدة صالحية هذا االعتراف ؛

تضارب  وغياب  والحياد  بالسرية  املتعلقة  للواجبات  االمتثال   -
املصالح ؛

- الحرص على الحفاظ على كفاءة املستخدمين ؛

- أال يستعمل إال املحالت واملنشآت والتجهيزات واملعدات املرخص 
طبقا  الحالة،  حسب  عليها،  املصادق  أو  واملعتمدة  باستغاللها 

للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل املطبقة عليها ؛

- االمتثال للقواعد املهنية ودالئل املمارسات الجيدة أو املرجعية 
املعمول بها واملطبقة على تحاليل املراقبة الذاتية املراد إنجازها ؛

- إخبار، فورا، املصالح املختصة باملكتب الوطني للسالمة الصحية 
املختبر،  على مستوى  يطرأ  هام  تغيير  بكل  الغذائية  للمنتجات 
أو على مستوى  أو تسييره،  إدارته  ال سيما على مستوى أجهزة 
 املسؤوليات املرتبطة باألنشطة املشار إليها في املادة األولى أعاله
التحاليل موضوع  إنجاز  و/أو اختصاصات وقدرات املختبر على 

هذا االعتراف ؛

- إخبار، فورا، املصالح املختصة باملكتب الوطني للسالمة الصحية 
االعتماد  أو  االعتراف  على  يطرأ  تغيير  بكل  الغذائية  للمنتجات 
أو التراخيص األخرى التي يستفيد منها بموجب كل نص تشريعي 

أو تنظيمي جاري به العمل ذات الصلة بأنشطة املختبر ؛

1 - اإلشارة إلى عناصر تحديد هوية صاحب الطلب.
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- إخبار، فورا، املصالح املختصة باملكتب الوطني للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية بالتحاليل املعهود بها إلى املختبرات املتعاقد 

معها من الباطن ؛

- إخبار، فورا املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 
بكل أوجه عدم املطابقة املسجلة خالل التحاليل املنجزة ذات 

الصلة بتحاليل املراقبة الذاتية ؛

- إرسال السالالت التي يتم عزلها في إطار امليكروبيولوجيا الغذائية 
هذه  بخصوص  املطلوبة  والوضعيات  املياه  ميكروبيولوجيا  أو 
الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  إلى  ومصادرها  السالالت 

للمنتجات الغذائية ؛

بين  والتجارب  لالفتحاص  التوقعية  السنوية  املخططات  إرسال   -
املختبرات إلى املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ؛

- إرسال تقارير االفتحاص وتقارير التجارب بين املختبرات املنجزة، 
مرفقة بالجداول التركيبية املطابقة إلى املكتب الوطني للسالمة 

الصحية للمنتجات الغذائية ؛

- وضع مخططات عمل وقائية أو تصحيحية لتتبع الفوارق بناء على 
املراجع املستعملة؛

- إخبار املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بكل 
تغيير يطرأ على املعايير واملراجع املستعملة من قبل املختبر ؛

املكتب  قبل  من  املعينين  لألعوان  املراقبة،  قصد  السماح،   -
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بالولوج إلى املحالت 
بأنشطة  املتعلقة  املعلومات  أو  الوثائق  بكل  ومدهم  واملنشآت 

املختبر ؛

الوطني  املكتب  إلى  املختبر  أنشطة  حول  شهري  تقرير  إرسال   -
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ؛

- اإلدالء باملعلومات الضرورية التي تطلبها املصالح املختصة باملكتب 
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية واملتعلقة بالتحاليل 

املنجزة ؛

- إرسال تقارير عن املختبرات املتعاقد معها من الباطن والتحاليل 
والكيفيات  املرجعية  الطرق  إلى  اإلشارة  مع  إليها،  بها  املعهود 
الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  إلى  املستعملة  والبروتوكوالت 

للمنتجات الغذائية ؛

- إعداد تقرير سنوي وإرساله إلى املكتب الوطني للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية قبل 31 من يناير من السنة املوالية للسنة 

املعنية بالتقرير املذكور.

املادة)3

يمكن تعديل دفتر التحمالت بواسطة مالحق كلما تم تغيير كل)

عنصر من العناصر التي تم على أساسها تسليم االعتراف.

الباب الثاني

لا1سائلقلابشرية

املادة)4

تجربة) وذوي  مؤهلين  مستخدمين  على  املختبر  يتوفر  أن  يجب 

تحدد العناصر التي يجب) بالعدد الكافي اعتبارا ملضمون االعتراف.)

اإلدالء)بها في البند)III)من امللحق بدفتر التحمالت هذا.

املادة)5

يرفق دفتر التحمالت هذا بنسخ من الوثائق املثبتة لهوية ومؤهالت)

وكفاءات ومناصب األشخاص املسؤولين.)ويجب اإلدالء)بها كلما طلب)

الصحية) للسالمة  الوطني  املكتب  قبل  من  املؤهلون  األعوان  ذلك 

للمنتجات الغذائية خالل زيارات املراقبة التي ينجزونها.

الباب الثالث

لا1سائلقلملادوة

املادة)6

يجب أن يتوفر املختبر،)بصفة مالك أو بموجب عقد استعمال،)

إلجراء) الضرورية  والتجهيزات  واملعدات  التحتية  البنيات  على 

تحاليل املراقبة الذاتية،)حسب مضمون االعتراف املمنوح له.)تحدد)

املعلومات التي يجب اإلدالء)بها في)IV))من امللحق بدفتر التحمالت هذا.

يجب أن تتوفر املحالت والبنيات التحتية واملعدات والتجهيزات)

على) الحالة،) حسب  الذاتية،) املراقبة  تحاليل  إلجراء) املستعملة 

سارية) املطابقة  املصادقة  أو  االعتماد  أو  االعتراف  أو  الرخصة 

الصالحية كلما كان ذلك مطلوبا بموجب النصوص التنظيمية الجاري)

بها العمل.

وحرر ب).......................

اإلمضاء والخاتم.

*
*  *
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 بدفتر التحمالت ملحق
-------- 

I. استمارة طلب االعتراف 
 هوية صاحب الطلب -1

 االسم أو التسمية التجارية
 العنوان

 

 خاص:خاص الخاضعين للقانون البالنسبة للش
 تجاري:سجل اللارقم ومكان  -
 الضريبة املهنية:رقم  -
 رقم االنخراط في ص.و.ض.ج: -
 :معلومات أخرى  -

 

 : الهاتف
 : الفاكس

 : البريد اإللكتروني
 : املوقع اإللكتروني

 

 
: الهوية والصفة )ب.و.ت أو ما  الشخص املكلف بامللف

 يحل محلها، بطاقة اإلقامة(
 : فالهات

 البريد اإللكتروني

 

 
 عترافطلب اال  معلومات حول  -2

 

 طلب طبيعة ال
 
 تجديد                                               مراجعة                               أولي      
 

  مجال النشاط املعني بالطلب

  نوع التحاليل املعنية بالطلب
 

 
 
 

 ......................في...............................حرر ب                                                       
 

 اإلمضاء والخاتم                                                       

بامللف):)))

)

:
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II. 1 بها قائمة الوثائق الواجب اإلدالء 
 

 ؛ عام آخر جمعوتقرير  القانون األساس ي للمختبر .1
 ؛للمختبرالتنظيمي  الهيكل .2
ومضمونه أو كل وثيقة يثبت بموجبها صاحب  NM ISO/CEI 17025بة للمعيار بالنس داالعتماشهادة من  نسخة .3

  الطلب مباشرة مسطرة الحصول على االعتماد املذكور؛
ف باحترام متطلبات سرية وحياد واستقاللية املختبر وفرض احترامها من طر تصريح يتضمن التزام صاحب الطلب  .4

  طر املحتملة لتضارب املصالح؛للمخا ة، بدراساالقتضاء عند ،املستخدمين مرفقة
 ؛تصميم املحالت مع بيان مسار املستخدمين والعينات .5
 ؛دليل الجودةل محينة نسخةو  قائمة الوثائق املتعلقة بالجودة .6
 املوافقة لها؛ت قائمة املساطر التقنية والتسجيال  .7
 ؛النتائج على الذين يصادقون شخاص ومؤهالت األوشواهد أسماء قائمة  .8
 ؛ بالطلباملتعلقة  التحاليلاملتدخلين في املستخدمين  مؤهالتو قائمة  .9

وكذا رقم  الذي يشغلونه،واملنصب نوعية شواهدهم عند الضرورة و  همأسماء تتضمن قائمة مستخدمي املختبر .10
  ؛، عند االقتضاءاالجتماعيللضمان نخراط بالصندوق الوطني اال 

 تحاليل؛ال جازنإل املستعملة  صصةالتجهيزات املخو  املواد قائمة  .11
 .وتقارير املعايرة املوافقة لها أدناه عداده حسب النموذجإ يتم املنجزةللمعايرة ول مختصر دج .12

 
  املنجزة لمعايرةل مختصر  جدول 

قائمة التجهيزات 
 واملعدات

وضعية املعدات 
إذا )تحديد  والتجهيزات

 معايرتها أو ال(تمت 

 ةهيئة املعاير  يرةوتيرة املعا يخ املعايرةتار 
د وضعية تحدي)

اعتمادها إلجراء تجارب 
 (املعايرة املعتمدة

 مرجع التقرير

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 للطرائقأو ملخصات  دالئلأو معايير أو  هياكلبياشنية أو مأو مخططات  كتيبات عن عبارة ،شنططةألاطبيعة حسب ، يمكن أن تكون الوثائق 1 

 واإلجراءات الرئيسية المستخدمة.

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

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

- 1
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 التالي:يتم اعداده حسب النموذج  ،مطلوب تحليلمضمون االعتراف مع بيان الصالت واملعلومات املهمة لكل  .13
 مضمون االعترافنموذج 

 
ومصفوفة مجال 

 التحاليل
العملية مرجع الطريقة  املعايير املعتمدة املؤشرات

 املتبعة
 ة اعتماد املؤشراتوضعي

 (دة أو غير معتمدةمعتم)
ن التجارب بي

 املختبرات 
 (أنجزت أم ال)

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

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

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

 
 تحليل؛لكل  املتبعة العملية ةقيالطر  .14
 وذج التالي:ده حسب النماإعد يتم ،ستغاللات ونتائجها وإجراءات اال ر جدول مختصر للتجارب بين املختب .15

 جدول مختصر للتجارب بين املختبرات ونتائجها وإجراءات االستغالل
 

معايير مضمون 
 االعتراف

تاريخ التجارب بين 
 املختبرات

منظم التجارب بين 
املختبرات )إن كان 

معتمدا إلنجاز التجارب 
 (بين املختبرات أم ال

 النتائج ع التقريرمرج
 (انت مرضية أم ال)إن ك 

املتخذة تبعا اإلجراءات 
 للنتائج

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

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

 
 عند اإلقتضاء؛ ،راقبةر افتحاص املياالعتماد وتقار  تقرير افتحاص .16
املتخذة  االفتحاص واإلجراءاتب بمناسبة القيامعند اإلقتضاء،  ،املسجلةاملطابقة جدول مختصر ألوجه عدم  .17

 التالي:عداده حسب النموذج يتم إ ،ملعالجتها
 

 املسجلة جدول مختصر ألوجه عدم املطابقة
  

خ عمليات االفتحاص تاري
 زةاملنج

 التي تمالضوابط املجاالت و 
 افتحاصها

مرجع تقرير  ومواضيعها ةد الفوارق املسجلعد
 االفتحاص

مرجع مخطط العمل 
الخاص بالتدابير 

أو ة أو الوقائية التصحيحي
التي يجب  التحسينية
  مللفباإرفاقها 

التاريخ املرتقب لالفتحاص 
 القادم

 مالحظات هامة حرجة

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

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

 

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

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

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

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

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

المسجلة

إعداده
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 ؛جدول تحليل املخاطر .18
بعض بقد ُيعهد إليها  يوالت لباطنامن  معها املتعاقداملختبرات ات املبرمة مع ياالتفاق قائمة ونسخة من العقود أو .19

 ، مع اإلشارة إلى مراجع االعتماد أو االعتراف؛التحليالت
 .، الذين قد يعهد إليهم بمهام إشراف أو مشورةاملختبر مستخدمي غيرة األشخاص قائم .20

 
III- خاص بوصف املستخدمين : 

املشار إليها في راقبة الذاتية في املجاالت املنشطة أبم ياحة أو املصالح املكلفة بالقالجدول أدناه إلى املصل اإلشارة فييجب 
 .مع بيان املهام الرئيسية ومؤهالت األشخاص املسؤولين عن إنجازهاهذا من دفتر التحمالت أعاله ولى األ املادة 

 
 اتالختصاص/املؤهالت  سؤولتعريف ومنصب الشخص امل املصلحة أو املصالح املعنية

 منصب تعريف ائجيوقعون النتن بما في ذلك األشخاص الذي
........................ ................ ................ ........................ 

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

 
IV –  شنشتت والتجهيزات واملعداتاملحالت واملتعريف ووصف 

باستخدامها التي يلتزم  املحالت واملشنشتت والتجهيزات واملعدات ووصف تعريفي الجدول أدناه إلى اإلشارة ف بيج
 .إلجراء التحاليل سواء كان مالكها أم ال

 
   تعريف

 عدد املحالت أو املنشآت أو التجهيزات أو املعدات: 
 (لعدد باألرقام حسب الفئة)بيان ا

 معلومات
ص مجال كاف لها لبيان املعلومات لفئات وتخصيا )فصل في كل خانة

 املطلوبة( 

 املستندات والوثائق املثبتة

 التجهيزات واملعدات املحل، املنشآت، 
 العنوان

............................................................................. 
جعية ر ع بيان النصوص التنظيمية املم الرخصة أو االعتماد )مرق
 كانت أو غيرها( صحيةال

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

  ، عند االقتضاءنسخة من عقود اإليجار

ر أو املختباملعدات  وأو التجهيزات أاملنشأة  وأوصف موجز للمحل 
............................................................................................................. 

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

  املطابقةنسخة من الوثائق 
 تخدمين والعيناتحالت مع بيان مسار املستصميم امل -
 زاتقائمة التجهي -

 

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

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

لملؤهالت/لالختصاصات

ىقلانتائج( يقداكقلألشخاصقلاذونقو1قو1نقعل )بماقف

املرجعية(
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قرلرقمشتركقا1زيرقلاصناعةقعلاتجار قعلالقتصادقلألخضرقعلارقمي)

 ععزيرقلالقتصادقعلملاا7ةقعإصالحقلإلدلر قرقم)1354.21)صادرقفي

بتتم7مقلا رلرقلملشترك) ماي) )1)() ((5(     ( 3 )منقش1لل)

ا1زيرقلاصناعةقعلالستثمارقعلاتجار قعلالقتصادقلارقميقععزير)

   39 ش1لل) (8 لاصادرقفي) (2113.18 لالقتصادقعلملاا7ةقرقم)

))))و1 17)8 1)()لا ا�ضيقباإلب اء)علىقلارسمقلملضادقاإلغرلق)

لملطبققعلىقعلردلتقللخشبقمنق 1عقك1 تربالكيقدلتقمنشأ)

جمه1ريةقلاصينقلاشوب7ة.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

واالستثمار) الصناعة  لوزير  املشترك  القرار  على  االطالع  بعد 

 2113.18 والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد واملالية رقم)

باإلبقاء) القا�ضي  ()2018 يونيو) (22(  1439 شوال) (8 في) الصادر 

نوع) الخشب من  واردات  املطبق على  لإلغراق  املضاد  الرسم  على 

كونتربالكي ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية)؛

بتاريخ املجتمعة  الواردات  مراقبة  لجنة  رأي  استطالع   وبعد 

23)أبريل)2021،

قررا ما يلي :

املادة األولى

 2113.18 تتمم مقتضيات املادة األولى من القرار املشترك رقم)

املشار إليه أعاله على) ()2018 يونيو) (22(  1439 شوال) (8 الصادر في)

النحو التالي):

»املادة األولى.)-)يتم اإلبقاء)على الرسم النهائي املضاد لإلغراق،).......)

»إلى غاية)26)يوليو)2022.

أعاله،) إليه  املشار  املضاد لإلغراق  الرسم  تطبيق  «يستثنى من 

»الخشب من نوع كونتربالكي مكون من)3)طبقات،)كل منها يتكون من)

»الخشب الرقائقي املعاد تشكيله من خشب الحور واملصنف في البند)

يتعين على) لالستفادة من هذا اإلعفاء،) (.4412.33.99.10 »الجمركي)

»املستوردين تقديم فاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة.«

املادة الثانية

يسند إلى املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة)

تطبيق هذا القرار املشترك.

املادة الثالثة

املوالي) اليوم  من  ابتداء) املشترك  القرار  هذا  بمقتضيات  يعمل 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من شوال)1442 )25)ماي)2021(.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد)

األخضر والرقمي،

اإلمضاء):)موالي حفيظ العلمي.

 وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

من ( 3 1466.21)صادرقفي)  م ررقملذورقلملوهذقلملغربيقالت 7يسقرقم)
على) باملصادقةق لا ا�ضيق ماي) )1)() ((5(     ( ش1لل)

م1لصفاتقق7اس7ةقمغرب7ة.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

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

بتاريخ) (1.10.15 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

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

منه)؛

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

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

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)13)من شوال)1442 )25)ماي)2021(.

اإلمضاء : عبد الرحيم  الطيبي.

بتاريخ  6996 عدد  الرسمية  للجريدة  الرسمية  الترجمة  نشرة  في  امللحق  يراجع   )1( 

6 ذو القعدة 1442 )17 يونيو 2021(.
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تو7ينقلاكاتبقلاوامقالمؤسسةقلا1طن7ةقالمتاحف

 1442 من شوال) (20 الصادر في) (2.21.430  بموجب املرسوم رقم)

عاما كاتبا  دحماني  لخليفة  السيد  تعيين  تم  (،)2021 يونيو)  )فاتح 

للمؤسسة الوطنية للمتاحف،)ابتداء)من)2)شوال)1442 )14)ماي)2021(.

 مرس1مقرقم)2.21.326)صادرقفي)) )منقش1لل))    ) ))ماي) )1))

لاطريق) عت 1يةق بت1س7عق ت �ضيق لاوامةق لملنفوةق أنق بإعالنق

ن.ك) منق لملمتذق لملسارق تصح7حق م طعق (518 رقم) للجه1يةق

 6 +)6 )إلىقن.ك)68 + 86)بإقل7مقجرس7ف.

رئيس الحكومة،

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

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983(

في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع وتقوية الطريق الجهوية)

إلى (162+161 ن.ك) من  املمتد  املسار  تصحيح  مقطع  (508  رقم)

في) املبين  املخطط  وذلك حسب  بإقليم جرسيف،) (864+168 ن.ك)

التصميم املوقعي ذي املقياس)1/20.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)12)من شوال)1442 )24)ماي)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 مرس1مقرقم)2.21.340)صادرقفي)) )منقش1لل))    ) ))ماي) )1))

لاطريق) مسارق بتصح7حق ت �ضيق لاوامةق لملنفوةق أنق بإعالنق

للجه1ية )لاطريقق (111+ 6 ن.ك) عنذق ((3 رقم)  لا1طن7ةق

رقم)311)ساب ا()بإقل7مقأزياللقب1الوةقجهةقبنيقمالل)-)خن7فر .

رئيس الحكومة،

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

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983(

في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتصحيح مسار الطريق الوطنية)

رقم)23)عند ن.ك)46+000))الطريق الجهوية رقم)307)سابقا()بإقليم)

أزيالل بوالية جهة بني مالل)-)خنيفرة،)وذلك حسب املخطط املبين في)

التصميم املوقعي ذي املقياس)1/50.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)12)من شوال)1442 )24)ماي)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 ص1صقخاصة
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 مرس1مقرقم)2.21.341)صادرقفي)) )منقش1لل))    ) ))ماي) )1))

بإعالنقأنقلملنفوةقلاوامةقت �ضيقبت1س7عقعت 1يةقعتصح7ح)

إلى (613+111 ن.ك) منق (8 رقم) لا1طن7ةق لاطريقق  مسارق

ن.ك)111+) 6)بإقل7مقخن7فر .

رئيس الحكومة،

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

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983(

في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع وتقوية وتصحيح مسار)

 612+000 ن.ك) إلى  (603+000 ن.ك) من  (8 رقم) الوطنية  الطريق 

املوقعي التصميم  في  املبين  املخطط  وذلك حسب  خنيفرة،)  بإقليم 

ذي املقياس)1/50.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)12)من شوال)1442 )24)ماي)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 مرس1مقرقم)2.21.342)صادرقفي)) )منقش1لل))    ) ))ماي) )1))

لا1طن7ة لاطريقق بتثن7ةق ت �ضيق لاوامةق لملنفوةق أنق  بإعالنق

ن.ك) عمنق (63(+691 ن.ك) إلىق (111+686 ن.ك) منق (8 رقم)

113+311)إلىقن.ك)  1+ 86)بإقل7مقصفرع.

رئيس الحكومة،

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

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983(

في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 8 رقم) الوطنية  الطريق  بتثنية  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

إلى (300+703 ن.ك) ومن  (632+690 ن.ك) إلى  (700+686 ن.ك)  من 

في) املبين  املخطط  حسب  وذلك  صفرو،) بإقليم  (861+714 ن.ك)

التصميم املوقعي ذي املقياس)1/50.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)12)من شوال)1442 )24)ماي)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 مرس1مقرقم)2.21.351)صادرقفي)) )منقش1لل))    ) ))ماي) )1))
بإعالنقأنقلملنفوةقلاوامةقت �ضيقبته7ئةقملت ىقطرقيقبااطريق)

للجه1يةقرقم) 51)عنذقن.ك)6+511)بإقل7مقصفرع.

رئيس الحكومة،

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

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983(

في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة ملتقى طرقي بالطريق الجهوية)

وذلك حسب املخطط) بإقليم صفرو،) (500+6 عند ن.ك) (504 رقم)

1/50.000)امللحق بأصل هذا) املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس)

املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)12)من شوال)1442 )24)ماي)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 مرس1مقرقم)2.21.348)صادرقفي)) )منقش1لل))    ) ))ماي) )1))
لملذورية) م رق بإحذلثق ت �ضيق لاوامةق لملنفوةق أنق بإعالنق
بإقل7مقصفرع) لإلقل7م7ةقالتجهيزقعلان لقعلال1جيست7كقعلملاء)

عبنزعقملك7ةقلا طوتينقلألرضيتينقلاالزمتينقاهذلقلاغرض.

رئيس الحكومة،

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

وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.81.254 

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

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

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

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)26)يونيو إلى)28)أغسطس)2019)؛

وبعد) اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية)؛

وبعد موافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث املديرية اإلقليمية للتجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء)بإقليم صفرو.

املادة الثانية

في) املبينتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  ذكر  ما  على  بناء) تنزع 

الجدول أسفله واملرسومة حدودهما بلون أحمر في التصميم امللحق)

بأصل هذا املرسوم):

رقماقلا طوتينق

بااتصم7مق

لاتجزيئي

تو7ينقلمللكينقعمرلجوهماق

لاو ارية
لسماءقععن1ل اقلملااكين

لملساحةق

لات ريب7ة

للملك 1 تابعة  أرضية  قطعة 

الرسم  ذي  »املقام«  املسمى 

العقاري عدد 41/9947.

أحباس املسجد األعظم يمثلها 

ناظر أوقاف صفرو

3070 م2

للملك 2 تابعة  أرضية  قطعة 

ذي  العرصة«  »مقبرة  املسمى 

الرسم العقاري عدد 41/8662.

األحباس املعقبة للشرفاء 

 العدلونيين يمثلها السيد

موالي العربي العدلوني

248 م2

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ومدير أمالك) الرسمية،)

الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)12)من شوال)1442 )24)ماي)2021(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قرلرقمشتركقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اه)
علاغاباتقععزيرقلالقتصادقعلملاا7ةقعإصالحقلإلدلر قرقم)519.21  
بااترخ7ص) )فاتحقمارس) )1)() (   ( 1 )منقرجب) صادرقفي)
اشركة)»AQUA DAK SNC«)بإنشاء)علستغاللقمزرعةقاترب7ة)
من) مستخرجق عبنشرق (»Aqua Dak« تسمى) لابحريةق لألح7اء)

لالتفاق7ةقلملتول ةقبها.

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد 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 و تتميمه،)و ال سيما املادة)3)منه)؛

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

كما تم تغييره وتتميمه)؛

األحياء) لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء) التفاقية  واعتبارا 
 1441 24)من محرم) املوقعة بتاريخ) (2019/DOE/016 البحرية رقم)
)24)سبتمبر)2019()بين شركة)»AQUA DAK SNC)«)ووزير الفالحة)
والصيد البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات واملصادق عليها)

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

يرخص لشركة)»AQUA DAK SNC«)املسجلة في السجل التجاري)
املحددة الشروط  وفق  تقوم  أن  (،14043 رقم) تحت   بالداخلة 
البحرية األحياء) لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء) اتفاقية   في 
1441 محرم) من  (24 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/016  رقم)
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير  ()2019 سبتمبر) (24(

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

الصنفين) تربية  ألجل  (»Aqua Dak« تسمى) البحرية  األحياء) لتربية 

البحريين اآلتيين):

  »Mytilus galloprovincialis« بوزروك/بلح البحر من الصنفين -

و »Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

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

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

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

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

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

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

شركة)»AQUA DAK 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/016(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)17من رجب)1442))فاتح مارس)2021(.

وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



عدد)6996 - 6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(  )1 الجريدة الرسمية

 ملحققباا رلرقلملشتركقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغاباتقععزيرقلالقتصادقعلملاا7ة
 عإصالحقلإلدلر قرقم519.21)لاصادرقفي)1 )منقرجب))   ))فاتحقمارس) )1)()بااترخ7صقاشركة

»Aqua Dak«بإنشاء)علستغاللقمزرعةقاترب7ةقلألح7اء)لابحريةقتسمى(»AQUA DAK SNC« 
عبنشرقمستخرجقمنقلالتفاق7ةقلملتول ةقبها

»Aqua Dak«مستخرجقمنقلتفاق7ةقإنشاءقعلستغاللقمزرعةقاترب7ةقلألح7اءقلابحريةقتسمىق 
 رقمقDOE/1 6/9 1)قلمل1قوةقبتاريخق )قمنقمحرمق    ق) )قسبتمبرق9 1)(قبينقشركة
»AQUA DAK SNC«قععزيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعقلاتنم7ةقلا رعيةقعقلمل7اهقعقلاغابات

)املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 )12)ديسمبر)2008((
شركة »AQUA DAK SNC « الكائن مقرها  بحي أم التون�ضي، رقم  156، الداخلةلسمقلملستف7ذ.

عشر)10( سنوات، قابلة للتجديدمذ قلالتفاق7ة.

مكانقإنشاءقمزرعةقترب7ةقلألح7اءقلابحرية.

لملساحة.

للحذعدقللخارج7ةقملكانقلملزرعة.

منط ةقحماوة.

لإلشارلتقفيقلابحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب

هكتاران )2(

خطقلاط1لخطقلاورضللحذعد

 B125.6703'49°15 غربا''27.7784'43 °23 شماال'' 

B219.8775'49°15 غربا ''24.0593'43 °23 شماال'' 

 B321.8975'49°15 غربا ''21.3928'43 °23 شماال'' 

 B427.6902'49°15 غربا ''25.1119'43 °23 شماال'' 

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاطقمزرعةقترب7ةقلألح7اءقلابحرية.

لات ن7ةقلملستوملة.

عسائلقلالستغالل.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة

سفن الخدمة

لملرلقبةقعقلاتتبعقلات نيقعقلاولمي.

لملرلقبةقلاب7ئ7ة.

تذبيرقلانفاوات.

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

مبلغققارق: عشرون )20( درهما في السنةمبلغقلألتاع قلملستح ة.

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



عدد)6996 -)6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(الجريدة الرسمية    1((

قرلرقمشتركقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اه)
علاغاباتقععزيرقلالقتصادقعلملاا7ةقعإصالحقلإلدلر قرقم520.21  
بااترخ7ص) )فاتحقمارس) )1)() (   ( 1 )منقرجب) صادرقفي)
علستغاللقمزرعة) بإنشاء) (»RIO ORO DAK SNC« اشركة)
اترب7ةقلألح7اء)لابحريةقتسمى)»Rio Oro Dak«)عبنشرقمستخرج)

منقلالتفاق7ةقلملتول ةقبها.

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

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

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

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

كما تم تغييره وتتميمه)؛

األحياء) لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء) التفاقية  واعتبارا 
 1441 24)من محرم) املوقعة بتاريخ) (2019/DOE/044 البحرية رقم)
ووزير) (»RIO ORO DAK SNC« شركة) بين  )24)سبتمبر)2019()
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق)

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي):

املادة األولى

السجل) في  املسجلة  (»RIO ORO DAK SNC« لشركة) يرخص 
الشروط) وفق  تقوم  أن  (،14033 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري 
البحرية واستغالل مزرعة لتربية األحياء)  املحددة في اتفاقية إنشاء)

 1441 محرم) من  (24 بتاريخ) املوقعة   2019/DOE/044 رقم)
والصيد) الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين  )24)سبتمبر)2019()

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

«Rio Oro Dak»)ألجل تربية الصنفين) لتربية األحياء)البحرية تسمى)

البحريين اآلتيين):

 »Mytilus galloprovincialis« بوزروك/بلح البحر من الصنفين -

و »Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر

املادة الثانية

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

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

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

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في)27)من شوال)1393 

 «RIO ORO(23)نوفمبر)1973()املشار إليه أعاله،)الذي تمسكه شركة(

«DAK SNC)جردا،)حسب الترتيب الزمني،)وتقسيما،)حسب الصنف،)

 «Mytilus لعمليات دخول وخروج بوزروك/بلح البحر من الصنفين)

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

«gigas)التي تتم تربيتها.

املادة الرابعة

 2019/DOE/044(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)17من رجب)1442))فاتح مارس)2021(.

وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



3)1 الجريدة الرسمية عدد)6996 - 6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021( 

 ملحققباا رلرقلملشتركقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغاباتقععزيرقلالقتصادقعلملاا7ة
 عإصالحقلإلدلر قرقم520.21)لاصادرقفي)1 )منقرجب))   ))فاتحقمارس) )1)()بااترخ7صقاشركة
»Rio(Oro(Dak«بإنشاء)علستغاللقمزرعةقاترب7ةقلألح7اء)لابحريةقتسمى(»RIO(ORO(DAK(SNC« 

عبنشرقمستخرجقمنقلالتفاق7ةقلملتول ةقبها

»Rio(Oro(Dak«مستخرجقمنقلتفاق7ةقإنشاءقعلستغاللقمزرعةقاترب7ةقلألح7اءقلابحريةقتسمىق 
 رقمقDOE/044/2019قلمل1قوةقبتاريخق )قمنقمحرمق    ق) )قسبتمبرق9 1)(قبينقشركة

»RIO(ORO(DAK(SNC«قععزيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعقلاتنم7ةقلا رعيةقعقلمل7اهقعقلاغابات

)املادة)9)من املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 )12)ديسمبر)2008((
شركة »RIO ORO DAK SNC « الكائن مقرها  بالعمارات الحمراء، زنقة أنتجة، رقم  206،  الداخلةلسمقلملستف7ذ.

عشر)10( سنوات، قابلة للتجديدمذ قلالتفاق7ة.

مكانقإنشاءقمزرعةقترب7ةقلألح7اءقلابحرية.

لملساحة.

للحذعدقللخارج7ةقملكانقلملزرعة.

منط ةقحماوة.

لإلشارلتقفيقلابحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب

هكتاران )2(

خطقلاط1لخطقلاورضللحذعد

 B14.0043'57°15 غربا ''56.4665'31 °23 شماال'' 

B257.9412'56°15غربا ''53.1455'31 °23 شماال'' 

 B359.7419'56°15غربا ''50.3504'31 °23 شماال'' 

 B45.8050'57°15غربا ''53.6711'31 °23 شماال'' 

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

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاطقمزرعةقترب7ةقلألح7اءقلابحرية.

لات ن7ةقلملستوملة.

عسائلقلالستغالل.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين:

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة

سفن الخدمة

لملرلقبةقعقلاتتبعقلات نيقعقلاولمي.

لملرلقبةقلاب7ئ7ة.

تذبيرقلانفاوات.

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

مبلغققارق: عشرون )20( درهما في السنةمبلغقلألتاع قلملستح ة.

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



عدد)6996 -)6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(الجريدة الرسمية    1( 

قرلرقمشتركقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اه)
 علاغاباتقععزيرقلالقتصادقعلملاا7ةقعإصالحقلإلدلر قرقم)521.21
بااترخ7ص) )فاتحقمارس) )1)() (   ( 1 )منقرجب) صادرقفي)
 اشركة)«TOP COQUILLAGE SNC»)بإنشاء)علستغاللقمزرعة
عبنشر) («Top Coquillage» تسمى) لابحريةق لألح7اء) اترب7ةق

مستخرجقمنقلالتفاق7ةقلملتول ةقبها.

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في
املتعلق بطلب رخصة) ()2010 1431 )26)ماي) 11)من جمادى اآلخرة)
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/013/2019)املوقعــــة بتاريــــخ)25)من محرم)1441 
ووزير) (»TOP COQUILLAGE SNC« بين شركة) ()2019 )25)سبتمبر)
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق)

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

في) املسجلة  (»TOP COQUILLAGE SNC« لشركة) يرخص 
وفق) تقوم  أن  (،14057 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري  السجل 
واستغالل مزرعة لتربية األحياء) الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء)
 1441 25)من محرم) املوقعة بتاريخ) (2019/DOE/013 البحرية رقم)
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير  ()2019 سبتمبر) (25(

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

لتربية األحياء)البحرية تسمى)«Top Coquillage»)ألجل تربية الصنفين)

البحريين اآلتيين):

 »Mytilus galloprovincialis« بوزروك/بلح البحر من الصنفين -

و»Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

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

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

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

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في)27)من شوال)1393

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

الزمني،) الترتيب  حسب  جــــردا،) (»TOP COQUILLAGE SNC»

بوزروك/بلح) وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،) حسب  وتقسيما،)

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

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

املادة الرابعة

 2019/DOE/013(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)17)من رجب)1442))فاتح مارس)2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



5)1 الجريدة الرسمية عدد)6996 -)6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(  

 ملحققباا رلرقلملشتركقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغاباتقععزيرقلالقتصادقعلملاا7ة
 عإصالحقلإلدلر قرقم)521.21)لاصادرقفي)1 )منقرجب))   ))فاتحقمارس) )1)()بااترخ7صقاشركة

 »TOP COQUILLAGE SNC«)بإنشاء)علستغاللقمزرعةقاترب7ةقلألح7اء)لابحريةقتسمى
»Top Coquillage«)عبنشرقمستخرجقمنقلالتفاق7ةقلملتول ةقبها

»Top(Coquillage«(مستخرجقمنقلتفاق7ةقإنشاء)علستغاللقمزرعةقاترب7ةقلألح7اء)لابحريةقتسمى 
 رقم)DOE/1 3/9 1))لمل1قوةقبتاريخ)5))منقمحرم)     )5))سبتمبر)9 1)()بينقشركة

»TOP(COQUILLAGE(SNC«)ععزيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغابات

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

شركة »TOP COQUILLAGE SNC« الكائن مقرها بحي الرحمة 1، شارع املرابطين، رقم 33، الداخلة.لسمقلملستف7ذ.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مذ قلالتفاق7ة.

مكانقإنشاءقمزرعةقترب7ةقلألح7اءقلابحرية.

لملساحة.

للحذعدقللخارج7ةقملكانقلملزرعة.

منط ةقحماوة.

لإلشارلتقفيقلابحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خطقلاط1لخطقلاورضللحذعد

"15.5716'49°15 غربا"41.1114'43°23 شماال Bق

"9.7788'49°15 غربا"37.3922'43°23 شماال)Bق

"11.7984'49°15 غربا"34.7257'43°23 شماالB3ق

"17.5915'49°15 غربا"38.4449'43°23 شماال Bق

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

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

نشاطقمزرعةقترب7ةقلألح7اءقلابحرية.

لات ن7ةقلملستوملة.

عسائلقلالستغالل.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

لملرلقبةقعلاتتبعقلات نيقعلاولمي.

لملرلقبةقلاب7ئ7ة.

تذبيرقلانفاوات.

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.

مبلغققار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغقلألتاع قلملستح ة.

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



عدد)6996 -)6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(الجريدة الرسمية    1(6

قرلرقمشتركقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اه)
 علاغاباتقععزيرقلالقتصادقعلملاا7ةقعإصالحقلإلدلر قرقم)522.21
بااترخ7ص) )فاتحقمارس) )1)() (   ( 1 )منقرجب) صادرقفي)
 اشركة)«LAGUIRA HUÎTRE SNC»)بإنشاء)علستغاللقمزرعة
عبنشر) («Laguira Huître» تسمى) لابحريةق لألح7اء) اترب7ةق

مستخرجقمنقلالتفاق7ةقلملتول ةقبها.

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1643.10)الصادر في
املتعلق بطلب رخصة) ()2010 1431 )26)ماي) 11)من جمادى اآلخرة)
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/037 رقـــم)  البحريــــة 
ووزير) (»LAGUIRA HUÎTRE SNC« بين شركة) ()2019 )فاتح أكتوبر)
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق)

عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

في) املسجلة  (»LAGUIRA HUÎTRE SNC« لشركة) يرخص 
وفق) تقوم  أن  (،13965 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري  السجل 
واستغالل مزرعة لتربية األحياء) الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء)
 1441 صفر) (2 بتاريخ) املوقعة  (2019/DOE/037 رقم) البحرية 
بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد ()2019 )فاتح أكتوبر)

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

لتربية األحياء)البحرية تسمى)«Laguira Huître»)ألجل تربية الصنفين)

البحريين اآلتيين):

 »Mytilus galloprovincialis« بوزروك/بلح البحر من الصنفين -

و»Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

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

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

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

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في)27)من شوال)1393

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

«LAGUIRA HUÎTRE 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/037(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)17)من رجب)1442))فاتح مارس)2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



1)1 الجريدة الرسمية عدد)6996 -)6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(  

 ملحققباا رلرقلملشتركقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغاباتقععزيرقلالقتصادقعلملاا7ة
 عإصالحقلإلدلر قرقم)522.21)لاصادرقفي)1 )منقرجب))   ))فاتحقمارس) )1)()بااترخ7صقاشركة

 »LAGUIRA HUÎTRE SNC«)بإنشاء)علستغاللقمزرعةقاترب7ةقلألح7اء)لابحريةقتسمى
»Laguira Huître«)عبنشرقمستخرجقمنقلالتفاق7ةقلملتول ةقبها

»Laguira(Huître«(مستخرجقمنقلتفاق7ةقإنشاء)علستغاللقمزرعةقاترب7ةقلألح7اء)لابحريةقتسمى 
 رقم)DOE/131/9 1))لمل1قوةقبتاريخ)))صفر)    ))فاتحقأكت1بر)9 1)()بينقشركة

»LAGUIRA(HUÎTRE(SNC«)ععزيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغابات

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

شركة »LAGUIRA HUÎTRE SNC« الكائن مقرها بالديور الحمراء، رقم 1417/1، الداخلة.لسمقلملستف7ذ.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مذ قلالتفاق7ة.

مكانقإنشاءقمزرعةقترب7ةقلألح7اءقلابحرية.

لملساحة.

للحذعدقللخارج7ةقملكانقلملزرعة.

منط ةقحماوة.

لإلشارلتقفيقلابحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خطقلاط1لخطقلاورضللحذعد

"32.0705'56°15 غربا"26.4077'32°23 شماال Bق

"26.0070'56°15 غربا"23.0863'32°23 شماال)Bق

"27.8081'56°15 غربا"20.2913'32°23 شماالB3ق

"33.8716'56°15 غربا"23.6123'32°23 شماال Bق

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

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

نشاطقمزرعةقترب7ةقلألح7اءقلابحرية.

لات ن7ةقلملستوملة.

عسائلقلالستغالل.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

لملرلقبةقعلاتتبعقلات نيقعلاولمي.

لملرلقبةقلاب7ئ7ة.

تذبيرقلانفاوات.

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.

مبلغققار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغقلألتاع قلملستح ة.

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



عدد)6996 -)6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(الجريدة الرسمية    1(8

قرلرقمشتركقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اه)
 علاغاباتقععزيرقلالقتصادقعلملاا7ةقعإصالحقلإلدلر قرقم)523.21
بااترخ7ص) )فاتحقمارس) )1)() (   ( 1 )منقرجب) صادرقفي)
اشركة)«RIO AYSTER SNC»)بإنشاء)علستغاللقمزرعةقاترب7ة)
من) عبنشرقمستخرجق («Rio Ayster» تسمى) لابحريةق لألح7اء)

لالتفاق7ةقلملتول ةقبها.

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

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

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

مؤسسات الصيد البحري،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

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

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

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

كما تم تغييره وتتميمه)؛

األحيـــاء) لتربيـــة  مزرعــــة  واستغــــالل  إنشـــاء) التفاقيـــة  واعتبـــارا 
1441 املوقعــــة بتاريــــخ فاتح صفر) (2019/DOE/076  البحريــــة رقـــم)
)30)سبتمبر)2019 ()بين شركة)»RIO AYSTER SNC«)ووزير الفالحة)
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها)

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل) في  املسجلة  (»RIO AYSTER SNC« لشركة) يرخص 
الشروط) وفق  تقوم  أن  (،14301 رقم) تحت  بالداخلة  التجاري 
األحياء) لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء) اتفاقية  في  املحددة 
 1441 صفر) فاتح  بتاريخ  املوقعة  (2019/DOE/076 رقم) البحرية 
الفالحة والصيد بين الشركة املذكورة ووزير  ()2019 سبتمبر) (30(

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

الصنفين) تربية  ألجل  («Rio Ayster» البحرية تسمى) لتربية األحياء)

البحريين اآلتيين):

 »Mytilus galloprovincialis« بوزروك/بلح البحر من الصنفين -

و»Perna perna« ؛

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

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

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،)

بطلب من املستفيد منها،)وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت)

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم)1643.10،)لدى الوكالة الوطنية لتنمية)

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

انتهاء)مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

 الشريف بمثابة قانون رقم)1.73.255)الصادر في)27)من شوال)1393

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

وتقسيما،) الزمني،) الترتيب  حسب  جــــردا،) (»RIO AYSTER 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/076(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)17)من رجب)1442))فاتح مارس)2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



9)1 الجريدة الرسمية عدد)6996 -)6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(  

 ملحققباا رلرقلملشتركقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغاباتقععزيرقلالقتصادقعلملاا7ة
 عإصالحقلإلدلر قرقم)523.21)لاصادرقفي)1 )منقرجب))   ))فاتحقمارس) )1)()بااترخ7صقاشركة

 »RIO AYSTER SNC«)بإنشاء)علستغاللقمزرعةقاترب7ةقلألح7اء)لابحريةقتسمى
»Rio Ayster«)عبنشرقمستخرجقمنقلالتفاق7ةقلملتول ةقبها

»Rio(Ayster«(مستخرجقمنقلتفاق7ةقإنشاء)علستغاللقمزرعةقاترب7ةقلألح7اء)لابحريةقتسمى 
 رقم)DOE/116/9 1))لمل1قوةقبتاريخقفاتحقصفر)     )31)سبتمبر)9 1) ()بينقشركة

»RIO(AYSTER(SNC«)ععزيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغابات

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

شركة »RIO AYSTER SNC« الكائن مقرها بالعمارات الحمراء، رقم 24، الداخلة.لسمقلملستف7ذ.

عشر )10( سنوات، قابلة للتجديد.مذ قلالتفاق7ة.

مكانقإنشاءقمزرعةقترب7ةقلألح7اءقلابحرية.

لملساحة.

للحذعدقللخارج7ةقملكانقلملزرعة.

منط ةقحماوة.

لإلشارلتقفيقلابحر.

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

هكتاران )2(.

خطقلاط1لخطقلاورضللحذعد

"33.6742'49°15 غربا"53.0482'42°23 شماال Bق

"27.8818'49°15 غربا"49.3290'42°23 شماال)Bق

"29.9014'49°15 غربا"46.6625'42°23 شماالB3ق

"35.6938'49°15 غربا"50.3813'42°23 شماال Bق

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

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

نشاطقمزرعةقترب7ةقلألح7اءقلابحرية.

لات ن7ةقلملستوملة.

عسائلقلالستغالل.

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.«Crassostrea gigas« املحار املقعر -

الحبال العائمة.

سفن الخدمة.

لملرلقبةقعلاتتبعقلات نيقعلاولمي.

لملرلقبةقلاب7ئ7ة.

تذبيرقلانفاوات.

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.

مبلغققار : عشرون )20( درهما في السنة.مبلغقلألتاع قلملستح ة.

مبلغقمتغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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   ( منقشوبان) ((( صادرقفي) (1241.21  قـــرلرقا1زيرقلاصحةقرقم)

في) لاصادرق (517.20 رقم) لا رلرق بتغ7يرق أبريل) )1)() (5(

بتف1يضقلإلمضاء) ()(1 9 أكت1بر) ( 1( منقصفر)      (  

علملصادقةقعلىقلاصف ات.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)517.20)الصادر في)11)من صفر)1441 

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

وقع تغييره))؛

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

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله)

رقم)517.20)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»للجذعلقلمللحق

لان1لبلملف1ضقإايهملسمقلملوهذ

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

ألكادير

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

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

مديرة  كمال،  نادية  السيدة 

للمهن  العالي  للمعهد  كلميم  ملحقة 

التمريضية وتقنيات الصحة ألكادير.

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

   ( منقشوبان) ((( صادرقفي) (1242.21  قـــرلرقا1زيرقلاصحةقرقم)

)5)أبريل) )1)()بتتم7مقلا رلرقرقم)480.21)لاصادرقفي)1))من)

لإلمضاء) بتف1يضق ()(1(1 )3 ) 1فمبر)     ( لألعل) رب7عق

علملصادقةقعلىقلاصف ات.

وزير الصحة،

ربيع 27)من  في) الصادر  (480.21 رقم) القرار  على  االطالع   بعد 

واملصادقة على) بتفويض اإلمضاء) ()2020 نوفمبر) (13(  1442 األول)

الصفقات)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القرار) ( تتمم على النحو التالي املواد األولى والثالثة والرابعة من)
1442 األول) ربيع  من  (27 بتاريخ) (480.21 رقم) أعاله  إليه   املشار 

)13)نوفمبر)2020():

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية) (- »املادة األولى.)
»وتقنيات الصحة لبني مالل والكاتب العام لنفس املعهد كنائب عنه)
التأشير) أو  اإلمضاء) القرار  بهذا  امللحق  الجدول  في  إليهما  »املشار 
ما عدا املراسيم والقرارات) (........................ »نيابة عن وزير الصحة)

»التنظيمية.«

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية) (- »املادة الثالثة.)
»وتقنيات الصحة لبني مالل وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق)
 »بهذا القرار اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة)........................

»املتعلقة باالعتمادات املذكورة.«)

للمهن) العالي  املعهد  مدير  إلى  كذلك  يفوض  (- الرابعة.) »املادة 
إليهما في) نائبه املشار  »التمريضية وتقنيات الصحة لبني مالل وإلى 
»الجدول امللحق بهذا القرار املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة)
»املعهد املذكور)..............................))وذلك في حدود)1.000.000)درهم)
»وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على السلطة)

»املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.«

»للجذعلقلمللحق

لان1لبلملف1ضقإايهملسمقلملوهذ

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

لبني مالل

السيد إبراهيم سالك، الكاتب العام .....................................................

التمريضية  للمهن  العالي  باملعهد 

وتقنيات الصحة لبني مالل.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 قرلرقا1زيرقلاصحةقرقمق1243.21قصادرقفيق )قمنقرمضانق)   
) قمايق )1)(قبتف1يضقلإلمضاءقعلملصادقةقعلىقلاصف ات

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛
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1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

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

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

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

قـــــرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة بوشرى مداح،)مديرة األدوية والصيدلة بوزارة)

الصحة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق)

املتعلقة باملصالح التابعة ملديرية األدوية والصيدلة بما في ذلك األوامر)

بمأموريات) للقيام  املذكورة  للمديرية  التابعين  للموظفين  الصادرة 

داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيدة بوشرى مداح اإلمضاء)أو التأشير نيابة)

عن وزير الصحة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات)

املفوضة إليها برسم ميزانية وزارة الصحة الخاصة بمديرية األدوية)

والصيدلة.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيدة بوشرى مداح املصادقة على الصفقات املبرمة)

لفائدة املصالح التابعة ملديرية األدوية والصيدلة وفسخها.

املادة الرابعة

إذا تغيبت السيدة بوشرى مداح أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

املختبر) بقسم  البيولوجية  التجارب  رئيس مصلحة  مواني،) امحمد 

الوطني ملراقبة األدوية بمديرية األدوية والصيدلة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)2414.20 

الصادر في)8)محرم)1442 )28)أغسطس)2020()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)21)من رمضان)1442 )4)ماي)2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

قرلرقا1زيرقلاتجهيزقعلان لقعلال1جيست7كقعلملاء)رقم)1249.21)صادر)

في)1 )منقرمضان))    )31)أبريل) )1)()بتف1يضقلإلمضاء)

علملصادقةقعلىقلاصف ات.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

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

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم  وعلى 

 )28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيد محمد بنحميش،)مدير الشؤون التقنية والعالقات)

والنقل) التجهيز  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) املهنة،) مع 

واللوجيستيك واملاء)على قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة)

على الصفقات التالية وفسخها املبرمة من طرف مصالح وزارة التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء)وإمضاء)اإلعذارات املتعلقة بها):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛
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- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 20.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم.

املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن) يفوض إلى السيد محمد بنحميش اإلمضاء)
على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

اإلدارية التالية ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

واألشغال  البناء  ومختبرات  مقاوالت  وتصنيف  تكييف  - شواهد 
العمومية وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

- شواهد إنزال مقاوالت ومختبرات البناء واألشغال العمومية إلى 
 املراتب الدنيا مباشرة في النشاط موضوع التكييف والتصنيف
أو إلى املراتب املطابقة للتأطير األدنى لوسائل اإلنتاج التي تتوفر 

عليها املقاولة وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

- شواهد اعتماد مكاتب الدراسات وسحبها بصفة مؤقتة أو نهائية ؛

- قرارات الترخيص والتغيير والتمديد والتحويل والسحب واإللغاء 
املتعلقة بفتح واستغالل املؤسسات املضرة وغير املالئمة والخطيرة 
يفوق  التي  االستثمار  مشاريع  إلنجاز  الالزمة  األولى  الدرجة  من 

مبلغها 200 مليون درهم ؛

وغير  املضرة  املؤسسات  بتفتيش  التكليف  وبطاقات  قرارات   -
املالئمة أو الخطيرة ؛

- مقررات منح وتجديد وسحب رخص اعتماد املؤسسات أو الهيئات 
شخص  املكلف  األثقال  وحامالت  املصاعد  ومراقبة  الستالم 

بمرافقتها ؛

- األوامر الصادرة ملوظفي مديرية الشؤون التقنية والعالقات مع 
املهنة للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الثالثة

 إذا تغيب السيد محمد بنحميش أو عاقه عائق ناب عنه السيد
رئيس قسم العالقات مع املهنة بمديرية الشؤون) نور الدين سلمي،)
التقنية والعالقات مع املهنة وذلك فيما يخص اإلمضاء)على األوامر)

الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الرابعة

 1442 3139.20)الصادر في فاتح جمادى األولى) ينسخ القرار رقم)
الصادر في (638.21 2020()كم وقع تغييره بالقرار رقم)  )16)ديسمبر)
14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة)

على الصفقات.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 قرلرقا1زيرقلاذلخل7ةقرقمق1244.21قصادرقفيق8)قمنقرمضانق)   

)  قمايق )1)(قبتف1يضقلإلمضاء

وزير الداخلية،

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

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

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد نصير جكوطة،)رئيس قسم شؤون املؤسسات)

نيابة عن) التأشير  أو  اإلمضاء) املحلية،) املحلية بمديرية املؤسسات 

وزير الداخلية على جميع الوثائق والقرارات املتعلقة باملصالح التابعة)

لنفس القسم ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قرلرقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغابات)
أبريل) )1))  (( (     ( رمضان) (8 في) صادرق (1245.21 رقم)

بتو7ينقآمرقمساعذقبااصرفقع ائبقعنه.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛
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1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

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

والتنمية القروية واملياه والغابات)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالجديدة آمرا)

الفالحة) إليه من لدن وزير  املفوضة  مساعدا لصرف االعتمادات 

امليزانية) القروية واملياه والغابات برسم  والصيد البحري والتنمية 

واملياه) القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزارة  العامة 

والغابات)-)مجال الصيد البحري.

املادة الثانية

 إذا تغيب املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالجديدة

باملديرية) والبرامج  التدبير  مصلحة  رئيس  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو 

اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالجديدة.

املادة الثالثة

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن اإلقليمي)

بالجديدة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رمضان)1442 )21)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرلرقا1زيرقلاتجهيزقعلان لقعلال1جيست7كقعلملاء)رقم)1247.21)صادر)
مساعذ) آمرق بتو7ينق أبريل) )1)() (( (     ( رمضان) (8 في)

بااصرفقع ائبقعنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لصرف) مساعدا  آمرا  الطرقي  واالستغالل  األشغال  مدير  يعين 

االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)من ميزانية الحساب الخصو�ضي للخزينة الحامل عنوان)»الصندوق)

الخاص بالطرق«)التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير األشغال واالستغالل الطرقي أو عاقه عائق ناب)

عنه رئيس قسم أشغال وصيانة الطرق بمديرية األشغال واالستغالل)

الطرقي.

املادة الثالثة

تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)

لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رمضان)1442 )21)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قرلرقا1زيرقلاتجهيزقعلان لقعلال1جيست7كقعلملاء)رقم)1248.21)صادر)

مساعذ) آمرق بتو7ينق أبريل) )1)() (( (     ( رمضان) (8 في)

بااصرفقع ائبقعنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛
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 1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم  وعلى 
 )28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

واملاء،

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

آمرا مساعدا) الطرقي  والبحث  والتطوير  الدراسات  مدير  يعين 
والنقل) التجهيز  وزير  لدن  من  إليه  املفوضة  االعتمادات  لصرف 
واللوجيستيك واملاء)من ميزانية الحساب الخصو�ضي للخزينة الحامل)
والنقل) التجهيز  لوزارة  التابع  بالطرق«) الخاص  »الصندوق  عنوان)

واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير الدراسات والتطوير والبحث الطرقي أو عاقه عائق)
ناب عنه رئيس قسم الدراسات الطرقية والتعيير بمديرية الدراسات)

والتطوير والبحث الطرقي.

املادة الثالثة

تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)
لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رمضان)1442 )21)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

لارقمي) علاتح1لق لاكفاءلتق تنم7ةق ملذوريةق بااصرفق اآلمرق قرلرق
أبريل) )1))  ( 5(     ( رمضان) (( في) صادرق (1246.21 رقم)

بتو7ينقآمرقمساعذقبااصرف.

اآلمر بالصرف ملديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387 
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(
 1421 4)شعبان) بتاريخ) (2.00.644 وتتميمه وال سيما باملرسوم رقم)

)فاتح نوفمبر)2000()خصوصا الفصول)5)و)64)و)65)و)66)منه)؛

1442 من شعبان) (22 الصادر في) (2.21.183  وعلى املرسوم رقم)
)5)أبريل)2021()بتعيين آمر بالصرف)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بوزارة) الرقمي  والتحول  الكفاءات  تنمية  مدير  العامل  يعين 

إليه من لدن) الداخلية آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة 

اآلمر بالصرف ملديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي من ميزانية)

نفس املديرية املعتبرة مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة.

املادة الثانية

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)

املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الثالثة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري)

لدى وزارة الداخلية.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)رمضان)1442 )15)أبريل)2021(.

اإلمضاء : خاليد سفير.

لا رعية) علاتنم7ةق لابحريق علاص7ذق لافالحةق ا1زيرق مشتركق قرلرق

علملاا7ة) لالقتصادق ععزيرق لاذلخل7ةق ععزيرق علاغاباتق علمل7اهق

    ( رمضان) (8 في) صادرق (1069.21 رقم) لإلدلر ق عإصالحق

بتو7ينقلاو ارقلافالحيقأعقلا ابلقالفالحة) أبريل) )1)() (( (

لملن 1اةقملك7تهقإلىقلاذعاةقعبتحذوذقتاريخقلاشرععقفيقح7ازته.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الداخلية،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) (1.73.213 على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم) بناء)

1973()املنقولة بموجبه إلى الدولة) 1393 )2)مارس) 26)من محرم) في)

ملكية العقارات الفالحية أو القابلة للفالحة التي يملكها أشخاص)

وتتميمه) تغييره  وقع  كما  معنويون،) أشخاص  أو  أجانب  ذاتيون 

وال سيما الفصل)2)منه،
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قرروا ما يلي :

املــادة األولى

يشرع ابتداء)من تاريخ نشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية)

أشخاص) يملكه  الذي  للفالحة  القابل  أو  الفالحي  العقار  حيازة  في 

ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون املبينة في القائمة املضافة إلى)

هذا القرار املشترك عمال بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون)

رقم)1.73.213)املشار إليه أعاله.

املــادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)رمضان)1442 )21)أبريل)2021(.

 وزير الفالحة والصيد البحري

 والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*  *

 قائمةقلاو ارقلافالحيقأعقلا ابلقالفالحة

 لاذيقوملكهقأشخاصقدلت17نقأجا بقأعقأشخاصقمون1ي1ن

لملن 1اةقملك7تهقإلىقلاذعاةقعلمل ررقلاشرععقفيقح7ازتهقلبتذلء)من)

تاريخقنشرقلا رلرقلملشتركقلملشارقإا7هقأعالهقبالجريذ قلارسم7ة

 والية جهة الدار البيضاء)-)سطات

دائرة نفوذ مصلحة املحافظة العقارية بسيدي البرنو�ضي)-)زناتة

لمل1قعلسمقلملااك 1عقلمللكلملساحةلملرجعقلاو اري

الرسم العقاري 

D2/13533 عدد

هكتاران و 81 آرا

و 20 سنتيارا

شركة ماروفيل أرض فالحية

)ش.م(

 Société Marovel

)S.A(

سيدي مومن، 

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنو�ضي.

 قرلرقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغابات

)    )6))أبريل) )1)) 3 )منقرمضان)  رقم)1102.21)صادرقفي)

و �ضيقبتسل7مققطوةقفالح7ةقمنقأمالكقلاذعاةقللخاصةقألحذ)

عرثةقلملمن1حةقاهقساب اقبإقل7مقسطات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.647  وعلى املرسوم رقم)

)27)أغسطس)1977()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع)

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

أبريل (10  وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد محمد لحرش القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)23)املحدثة بتجزئة العنبرية))والواقعة بتعاونية اإلصالح)

املسلمة) بجماعة سيدي بومهدي بإقليم سطات،) »العنبرية«) الزراعي)

 سابقا ألبيه بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.76.647)بتاريخ

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من رمضان)1442 )26)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 قرلرقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغابات

)    )6))أبريل) )1)) 3 )منقرمضان)  رقم)1103.21)صادرقفي)

و �ضيقبتسل7مققطوةقفالح7ةقمنقأمالكقلاذعاةقللخاصةقألحذ)

عرثةقلملمن1حةقاهقساب اقبإقل7مقسطات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.647  وعلى املرسوم رقم)

)27)أغسطس)1977()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع)

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

أبريل (10 يومي) املجتمعة  اإلقليمية  اللجنة  أشغال  محضر   وعلى 

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة خديجة الناهي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)49)املحدثة بتجزئة العنبرية))والواقعة بتعاونية اإلصالح)

املسلمة) بجماعة سيدي بومهدي بإقليم سطات،) »العنبرية«) الزراعي)

2.76.647 إليه أعاله رقم) املشار  املرسوم  على  بناء) لزوجها   سابقا 

بتاريخ)11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من رمضان)1442 )26)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 قرلرقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغابات

)    )6))أبريل) )1)) 3 )منقرمضان)  رقم)1104.21)صادرقفي)

و �ضيقبتسل7مققطوةقفالح7ةقمنقأمالكقلاذعاةقللخاصةقألحذ)

عرثةقلملمن1حةقاهقساب اقبإقل7مقسطات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.72.459)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392

تحدد بموجبه الئحة الفالحين املستفيدين من) ()1972 ديسمبر) (20(

األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛)

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)26)نوفمبر)2013،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة حليمة مسافر القطعة األرضية الفالحية من أمالك)

الدولة الخاصة رقم)06)املحدثة بتجزئة تمدروست والواقعة بتعاونية)

اإلصالح الزراعي)»الزهيرة«)بجماعة املزامزة الجنوبية بإقليم سطات،)

 املمنوحة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.72.459

بتاريخ)13)من ذي القعدة)1392 )20)ديسمبر)1972(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من رمضان)1442 )26)أبريل))2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 قرلرقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغابات

)    )6))أبريل) )1)) 3 )منقرمضان)  رقم)1105.21)صادرقفي)

و �ضيقبتسل7مققطوةقفالح7ةقمنقأمالكقلاذعاةقللخاصةقألحذ)

عرثةقلملمن1حةقاهقساب اقبإقل7مقسطات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108 الصادر في 29)من جمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ 22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.84.429)الصادر في)13)من جمادى األولى)1405

)4)فبراير)1985()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية)

أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)31)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة السعدية شجر القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)9)املحدثة بتجزئة الرحالية والواقعة بتعاونية اإلصالح)

املسلمة سابقا) بجماعة امزورة بإقليم سطات،) »الرحالية«) الزراعي)

 لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.84.429)الصادر في

13)من جمادى األولى)1405 )4)فبراير)1985(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من رمضان)1442 )26)أبريل))2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 قرلرقا1زيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغابات

)    )6))أبريل) )1)) 3 )منقرمضان)  رقم)1106.21)صادرقفي)

و �ضيقبتسل7مققطوةقفالح7ةقمنقأمالكقلاذعاةقللخاصةقألحذ)

عرثةقلملمن1حةقاهقساب اقبإقل7مقسطات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.01.108 الصادر في 29)من جمادى اآلخرة)1427 

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ 22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.647  وعلى املرسوم رقم)

)27)أغسطس)1977()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من القطع)

األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم)

سطات)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

أبريل (10 يومي) املجتمعة  اإلقليمية  اللجنة  أشغال  محضر   وعلى 

و)10)ماي)2018،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) الفالحية من أمالك  القطعة  السيد محمد رجالي  يسلم 

الخاصة رقم)22)املحدثة بتجزئة األحرار والواقعة بتعاونية اإلصالح)

املسلمة سابقا) بجماعة مسكورة بإقليم سطات،) »األحرار«) الزراعي)

الصادر في (2.76.647 على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)  ألبيه بناء)

11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من رمضان)1442 )26)أبريل))2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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لابحري) علاص7ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل7ةق ا1زيرق مشتركق قرلرق
في) صادرق (1153.21 رقم) علاغاباتق علمل7اهق لا رعيةق علاتنم7ةق
بااتجزيء) و �ضيق أبريل) )1)() (31(     ( رمضان) منق ( 1
افائذ قلملالكقعلىقلاش7اعقالو ارقللجماعيقالملكقلملسمى)»بالد)
علا1لقع) »للخناشة«) لاسالا7ة) الجماعةق لاتابعق للخناشة«)

دلخلقدلئر قلاريقلاغربقبإقل7مقلا ن7طر .

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 بتاريخ) (1.69.30 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)
في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر)
7)ذي الحجة)1440  بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)
)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)
بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

واإلعالم) الداخلية  في  الدولة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 
()1995 يناير) (30(  1415 شعبان) من  (28 في) الصادر  (112.95 رقم)
األرا�ضي) ببعض  الخاصة  الحقوق  ذوي  قائمات  على  باملوافقة 
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو)

املتوسط))إقليما القنيطرة وسيدي قاسم(،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى) للملك  الجماعي  للعقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 
»بالد الخناشة«)التابع للجماعة الساللية)»الخناشة«)موضوع الرسم)
العقاري عدد)52/14622)بإقليم القنيطرة والواقع داخل دائرة الري)
التجزيئي ذي املقياس)1/5000  التصميم  في  كما هو محدد  للغرب،)

امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

لابحري) علاص7ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل7ةق ا1زيرق مشتركق قرلرق
في) صادرق (1154.21 رقم) علاغاباتق علمل7اهق لا رعيةق علاتنم7ةق
بااتجزيء) و �ضيق أبريل) )1)() (31(     ( رمضان) منق ( 1
لملسمى) الملكق للجماعيق الو ارق لاش7اعق علىق لملالكق افائذ ق
»أعالدقحن1ن«) لاتابعقالجماعةقلاسالا7ة) »بالدقأعالدقحن1ن«)

علا1لقعقدلخلقدلئر قلاريقلاغربقبإقل7مقس7ذيقسل7مان.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 بتاريخ) (1.69.30 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)
في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر)
7)ذي الحجة)1440  بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)
)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)
بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

2712.20)الصادر في  وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)
16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020()باملصادقة على الئحة ذوي)
الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية)
الواقعة أراضيها داخل دوائر) بإقليم سيدي سليمان،) »أوالد حنون«)

الري بالغرب،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى) للملك  الجماعي  للعقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 
»بالد أوالد حنون«)التابع للجماعة الساللية)»أوالد حنون«)موضوع)
والواقع) سليمان  سيدي  بإقليم  (70/8904 عدد) العقاري  الرسم 
التجزيئي) التصميم  في  محدد  هو  كما  للغرب،) الري  دائرة  داخل 

ذي املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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لابحري) علاص7ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل7ةق ا1زيرق مشتركق قرلرق
في) صادرق (1155.21 رقم) علاغاباتق علمل7اهق لا رعيةق علاتنم7ةق
بااتجزيء) و �ضيق أبريل) )1)() (31(     ( رمضان) منق ( 1
لملسمى) الملكق للجماعيق الو ارق لاش7اعق علىق لملالكق افائذ ق
لاتابعقالجماعةقلاسالا7ة)»أعالدقحن1نقللجماعة) »لاناع1ر «)
لافرع7ةقأعالدقعي�ضى«)علا1لقعقدلخلقدلئر قلاريقلاغربقبإقل7م)

س7ذيقسل7مان.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 بتاريخ) (1.69.30 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)
في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر)
7)ذي الحجة)1440  بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)
)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)
بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

2712.20)الصادر في  وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)
16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020()باملصادقة على الئحة ذوي)
الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية)
الواقعة أراضيها داخل دوائر) بإقليم سيدي سليمان،) »أوالد حنون«)

الري بالغرب،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى) للملك  الجماعي  العقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 

»الناعورة«)التابع للجماعة الساللية)»أوالد حنون الجماعة الفرعية)

أوالد عي�ضى«)موضوع الرسم العقاري عدد)R/15469)بإقليم سيدي)

سليمان والواقع داخل دائرة الري للغرب،)كما هو محدد في التصميم)

التجزيئي ذي املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

لابحري) علاص7ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل7ةق ا1زيرق مشتركق قرلرق
في) صادرق (1156.21 رقم) علاغاباتق علمل7اهق لا رعيةق علاتنم7ةق
بااتجزيء) و �ضيق أبريل) )1)() (31(     ( رمضان) منق ( 1
الملكين) للجماع7ينق الو ارينق لاش7اعق علىق لملالكق افائذ ق
»سل7بقعلارم7لة) ع) (»9 لا طوة) »سل7بقعلارم7لةق لملسم7ين)
لمبارك«) »أعالدق لاسالا7ة) الجماعةق لاتابوينق (» 9 لا طوة)

علا1لقوينقدلخلقدلئر قلاريقلاغربقبإقل7مقس7ذيقسل7مان.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 بتاريخ   1.69.30 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)
في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر)
7)ذي الحجة)1440  بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)
)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)
بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

2688.20)الصادر في) وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)
باملصادقة على الئحة ذوي) ()2020 أكتوبر) (15(  1442 من صفر) (27
الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية)
»أوالد امبارك«،)مالكة الرسم العقاري عدد)70/8893)بإقليم سيدي)

سليمان،)الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب،

قررا ما يلي :

املادة األولى

للملكين) الجماعيين  العقارين  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 
 املسميين)»سليب والرميلة القطعة)9«)و)»سليب والرميلة القطعة)19»
الرسمين) موضوع  امبارك«) »أوالد  الساللية) للجماعة  التابعين 
سليمان) سيدي  بإقليم  (70/8901 و) (70/8893 عددي) العقاريين 
كما هو محدد في التصميمين) والواقعين داخل دائرة الري للغرب،)
التجزيئيين ذوي املقياس)1/5000)امللحقين بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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لابحري) علاص7ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل7ةق ا1زيرق مشتركق قرلرق

في) صادرق (1157.21 رقم) علاغاباتق علمل7اهق لا رعيةق علاتنم7ةق

1 )منقرمضان))    )31)أبريل) )1)()و �ضيقبااتجزيء)افائذ )

»سل7ب) الملكقلملسمى) لملالكقعلىقلاش7اعقالو ارقللجماعيق

»لاساكن7ة«) لاتابعقالجماعةقلاسالا7ة) (»3 علارم7لةقلا طوة)

علا1لقعقدلخلقدلئر قلاريقلاغربقبإقل7مقس7ذيقسل7مان.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 بتاريخ) (1.69.30 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)
في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر)
7)ذي الحجة)1440  بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)
)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)
بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

الصادر) (2689.20 الداخلية رقم) وبعد االطالع على قرار وزير 
الئحة على  باملصادقة  ()2020 أكتوبر) (15(  1442 صفر) من  (27  في)
للجماعة) الفالحية  لألرا�ضي  الشياع  على  املالكين  الحقوق  ذوي 
العقاري) الرسم  مالكة  أوالد عرفة،) فرعية  »الساكنية«،) الساللية)
عدد)70/9146)بإقليم سيدي سليمان،)الواقعة أراضيها داخل دوائر)

الري بالغرب،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى) للملك  الجماعي  العقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 
»الساكنية«) التابع للجماعة الساللية) (»3 القطعة) »سليب والرميلة 
سليمان) سيدي  بإقليم  عدد)70/9146) العقاري  الرسم  موضوع 
والواقع داخل دائرة الري للغرب،)كما هو محدد في التصميم التجزيئي)

ذي املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

لابحري) علاص7ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل7ةق ا1زيرق مشتركق قرلرق
في) صادرق (1158.21 رقم) علاغاباتق علمل7اهق لا رعيةق علاتنم7ةق
بااتجزيء) و �ضيق أبريل) )1)() (31(     ( رمضان) منق ( 1
لملسمى) الملكق للجماعيق الو ارق لاش7اعق علىق لملالكق افائذ ق
لاسالا7ة) الجماعةق لاتابعق (» 5 لا طوة) علارم7لةق »سل7بق
بإقل7م) لاغربق لاريق دلئر ق دلخلق علا1لقعق لاو7ا�ضي«) »أعالدق

س7ذيقسل7مان.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 بتاريخ) (1.69.30 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)
في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)64.17 
7)ذي) بتاريخ) (1.19.117 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)
)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)
بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

صادر) (2691.20 رقم) الداخلية  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 
الئحة على  باملصادقة  ()2020 أكتوبر) (15(  1442 صفر) من  (27  في)
للجماعة) الفالحية  لألرا�ضي  الشياع  على  املالكين  الحقوق،) ذوي 
 70/9134 عدد) العقاري  الرسم  مالكة  العيا�ضي«) »أوالد  الساللية)

بإقليم سيدي سليمان،)الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى) للملك  الجماعي  العقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 
»أوالد) الساللية) للجماعة  التابع  (»15 القطعة) والرميلة  »سليب 
سيدي) بإقليم  (70/9134 عدد) العقاري  الرسم  موضوع  العيا�ضي«)
سليمان والواقع داخل دائرة الري للغرب،)كما هو محدد في التصميم)

التجزيئي ذي املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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لابحري) علاص7ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل7ةق ا1زيرق مشتركق قرلرق

في) صادرق (1159.21 رقم) علاغاباتق علمل7اهق لا رعيةق علاتنم7ةق

بااتجزيء) و �ضيق أبريل) )1)() (31(     ( رمضان) منق ( 1

»سل7ب) افائذ قلملالكقعلىقلاش7اعقالو ارقللجماعيقلملسمى)

»للحنشة) لاسالا7ة) الجماعةق لاتابعق (»5 لا طوة) علارم7لةق

س7ذي) بإقل7مق لاغربق لاريق دلئر ق دلخلق علا1لقعق لبزيزلت«)

سل7مان.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)
في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر)
7)ذي الحجة)1440  بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)
)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)
بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

الصادر) (2524.20 الداخلية رقم) وبعد االطالع على قرار وزير 
الئحة على  باملصادقة  ()2020 أكتوبر) (9(  1442 صفر) من  (21  في)
للجماعة) الفالحية  لألرا�ضي  الشياع  على  املالكين  الحقوق  ذوي 
 70/8907 الساللية)»الحنشة ابزيزات«،)مالكة الرسم العقاري عدد)

بإقليم سيدي سليمان،)الواقعة أراضيها داخل دوائر الري بالغرب،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى) للملك  الجماعي  العقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 
»الحنشة) الساللية) للجماعة  التابع  (»5 القطعة) والرميلة  »سليب 
سيدي) بإقليم  عدد)70/8907) العقاري  الرسم  موضوع  ابزيزات«)
سليمان والواقع داخل دائرة الري للغرب،)كما هو محدد في التصميم)

التجزيئي ذي املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

لابحري) علاص7ذق لافالحةق ععزيرق لاذلخل7ةق ا1زيرق مشتركق قرلرق
في) صادرق (1160.21 رقم) علاغاباتق علمل7اهق لا رعيةق علاتنم7ةق
بااتجزيء) و �ضيق أبريل) )1)() (31(     ( رمضان) منق ( 1
لملسمى) الملكق للجماعيق الو ارق لاش7اعق علىق لملالكق افائذ ق
لاسالا7ة) الجماعةق لاتابعق لا طوة)  «) علارم7لةق »سل7بق
بإقل7م) لاغربق لاريق دلئر ق دلخلق علا1لقعق لاطااب«) »أعالدق

س7ذيقسل7مان.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 بتاريخ) (1.69.30 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)
في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر)
7)ذي الحجة)1440  بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)
)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)
بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

2711.20)الصادر في  وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)
باملصادقة على الئحة ذوي) ()2020 نوفمبر) (2(  1442 من صفر) (16
الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية)
»أوالد الطالب«)بإقليم سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دوائر)

الري بالغرب،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى) للملك  الجماعي  العقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 
»أوالد) الساللية) للجماعة  التابع  (»14 القطعة) والرميلة  »سليب 
سيدي) بإقليم  (70/8897 عدد) العقاري  الرسم  موضوع  الطالب«)
سليمان والواقع داخل دائرة الري للغرب،)كما هو محدد في التصميم)

التجزيئي ذي املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد)6996 - 6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(الجريدة الرسمية    1 (

قرلرقمشتركقا1زيرقلاذلخل7ةقععزيرقلافالحةقعلاص7ذقلابحريقعلاتنم7ةقلا رعيةقعلمل7اهقعلاغاباتقرقم)1163.21)صادرقفي) ))من)
) )1)()و �ضيقبمنحقلا طعقلملحذثةقبااو ارقللجماعيقالملكقلملسمى)»بالدقجماعةقكبارتة) «) )    ) )ماي) ( رمضان)

لاتابعقالجماعةقلاسالا7ة)»لاكبارثة«)علا1لقوةقدلخلقدلئر قلاريقالغربقبإقل7مقس7ذيققاسم.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1969()املتعلق باألرا�ضي الجماعية) 1389 )25)يوليو) 10)جمادى األولى) 1.69.30)الصادر في) بناء)على الظهير الشريف رقم)
بتاريخ) (1.19.117 64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصلين)13)و)14)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.31)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم)
القنيطرة الجاري عليها مقتضيات))الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة ميثاق)

لالستثمارات الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

وعلى القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري رقم)547.16)الصادر في)20)من جمادى األولى)1437 
)29)فبراير)2016()بتطبيق الفصل)12)من الظهير الشريف رقم)1.69.30)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الدولة في الداخلية واإلعالم رقم)112.95)الصادر في)28)من شعبان)1415 )30)يناير)1995()
باملوافقة على قائمات ذوي الحقوق الخاصة ببعض األرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو)

املتوسط))إقليما القنيطرة وسيدي قاسم(،

قررا ما يلي  :

املادة األولى

تحدد في الالئحة املرفقة بهذا القرار املشترك،)قائمة أسماء)املستفيدين من عملية تمليك العقار الجماعي للملك املسمى)»بالد)
جماعة كبارتة)1«)التابعة للجماعة الساللية)»الكبارثة«.

املادة الثانية

لذوي الحقوق املذكورة أسماؤهم في الجدول املرفق بهذا القرار) (،R/5582 تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد)
املشترك،)باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار الجماعي املشار إليه أعاله،)التابع للجماعة الساللية)»الكبارثة«)والكائن بإقليم)
سيدي قاسم،)في إطار تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.30)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق)
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) (64.17 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم) باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري،)

رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من رمضان))1442 )4)ماي))2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء):)عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء):)عزيز أخنوش.

*

*  *
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قائمةقدعيقللح 1ققعلا طعقلملحذثةقبناء)علىقتجزئةقلاو ارقلملسمى)»بالدقجماعةقكبارتة) «)م1ض1عقلارسمقلاو اريقعذد))558/ر)
لاتابعقالجماعةقلاسالا7ة)»لاكبارثة«)علا1لقعقب 7اد قدلرقاوسل1جي،)دلئر قبهت،)إقل7مقس7ذيققاسم

33



عدد)6996 -)6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(الجريدة الرسمية    1  

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)
لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)
((1(1 ماي) ((8( ش1لل)      (5 في) صادرق (1455.20 رقم)
   8 شوبان) (( في) لاصادرق (2963.97 رقم) لا رلرق  بتتم7مق
)3)ديسمبر)991 ()بتحذوذقالئحةقلاشهادلتقلاتيقتوادلقدبل1م)

دكت1رقفيقلاطب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة)
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)
معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)رعما 7ا):

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

»(-( Titlul( doctor(medic( in( domeniul( sanatate,( specializarea(
»(medicina,( délivré( par( Facultatea( de( medicina, 
»(Universitatii(de((medicina(si(farmacie(»IULIU(Hatieganu«(
»(din( Cluj-Napoca( -( Roumanie( -( le( 1er( novembre( 2012,(
»(assorti(d’une(attestation(d’évaluation(des(connaissances(
»(et(des(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(
»(et(de(pharmacie(d’Oujda(-(le(6(février(2020.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)

رقم)914.21)صادرقفي)8 )منقشوبان))   ))فاتحقأبريل) )1))

  (1 ديقللحجة) (8 في) لاصادرق (2871.06 لا رلرقرقم)  بتتم7مق

)9))ديسمبر)116)()بتحذوذقالئحةقلاشهادلتقلاتيقتوادلقدبل1م)

لاتخصصقفيقلاطب،)تخصص):)لاطبقلاذلخلي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

 بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين

 1427 8)ذي الحجة) الصادر في) (2871.06 األطر والبحث العلمي رقم)

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2006 ديسمبر) (29(

التخصص في الطب،)تخصص):)الطب الداخلي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

25)فبراير)2021)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2871.06)الصادر في)8)ذي الحجة)1427 )29)ديسمبر)2006():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الطب الداخلي):

..........................................................................................................»
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»-)لا1الواتقلملتحذ قلألمريك7ة):

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

»(-( Internal(medicine( residency( program,( délivré( par( Irahn(

»(School(of(medicine(at(Mount(Sinai,(ST.(Luke’s(Roosevelt,(

»(hospital(Center(USA(du(1er(juillet(2013(au(30(juin(2016, 

»(assorti( d’un( stage( d’une( année( au( sein( du( Centre(

»(hospitalier(Ibn(rochd(de(Casablanca,(validé(par(la(Faculté(

»(de( médecine( et( de( pharmacie( de( Casablanca( -( le( 25(

»(décembre(2020.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من شعبان)1442))فاتح أبريل)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)
 رقم)915.21)صادرقفي)8 )منقشوبان))   ))فاتحقأبريل) )1))

   8 شوبان) (( في) لاصادرق (2963.97 رقم) لا رلرق  بتتم7مق

)3)ديسمبر)991 ()بتحذوذقالئحةقلاشهادلتقلاتيقتوادلقدبل1م)

دكت1ر))فيقلاطب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة)

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

25)فبراير)2021)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)بريطا 7ا):

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

»(-(Bachelor(of(medicine,(bachelor(of(surgery(with(european(

»(studies,(délivré(par(University(of(Manchester(-(Royaume(

»(Uni(-(le(28(juin(2016,(assorti(d’une(attestation(d’évaluation(

»(des( connaissances( et( des( compétences,( délivrée( par( la(

»(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Rabat.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من شعبان)1442))فاتح أبريل)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

لملنهي) علاتك1ينق لا1طن7ةق لاترب7ةق عزيرق اذىق لملنتذبق ال1زيرق قرلرق

لاوالي) بااتول7مق لملكلفق لاولميق علابحثق لاواليق علاتول7مق

 علابحثقلاولميقرقم)1238.21)صادرقفي)1))منقرمضان))   

في لاصادرق (305.03 رقم) لا رلرق بتتم7مق ماي) )1)() ( 1( 

 ))منقمحرم) )   )5))مارس)113)()بتحذوذقالئحةقلاشهادلت)

لاتيقتوادلقشهاد قلاذكت1رلهقفيقطبقلألسنان.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

)25)مارس)2003( الصادر في)21)من محرم)1424   العلمي رقم)305.03)

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما))وقع تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

 لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

25)فبراير)2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم))305.03)الصادر في)21)من محرم)1424 )25)مارس)2003():

تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان) (- »)املادة األولى.)

التالية مشفوعة) الشهادة  »)املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان،)

 »)بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»)الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها):

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

»)-)أعكرل 7ا):

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

« – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 

« délivrée par ukrainian medical stomatological Academy -  

« Ukraine - le 3 juillet 2018 ;

« – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 

« délivrée par Kharkiv national medical University - 

« Ukraine - le 22 juin 2018 ;

« – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 

« délivrée par Dnipropetrovsk medical Academy of the 

« ministry of health of Ukraine - Ukraine - le 27 juin 2018 ;

« – Qualification specialist degree dentistry, qualification 

« dentist, délivrée par Ivan Horbachevsky Ternopil state 

« medical University - Ukraine - le 26 juin 2018 ;

«  –  Qualification specialist dentistry, qualification 

«  dentist, délivrée par Zaporizhzhia state medical 

« University - Ukraine - le 30 juin 2018 ;

«  –  assorties d’un stage clinique de six mois : trois 

« mois entre le 19 novembre 2019 et le 19 février 2020  

« au Centre de santé  périphérique au sein de la direction 

« régionale de la santé région grand Casablanca et trois 

« mois du 15 octobre 2020 au 15 janvier 2021 au Centre 

« de consultations et de traitements dentaires Centre 

« hospitalier universitaire Ibn Rochd Casablanca, validé 

« par la Faculté de médecine dentaire de Casablanca -  

« le 1er février 2021. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من رمضان)1442 )10)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)

رقم)1268.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

العالي) والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

:(Sciences(et(techniques(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme(d’études(approfondies(de(sciences(et(techniques(
du(déchet,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Institut(national(
des(sciences(appliquées(de(Lyon(-(France(-(le(29(octobre(
2002,

(،)MST( والتقنيات) العلوم  في  (»maîtrise« بشهادة) مشفوعة 
تخصص):)حماية البيئة املسلمة من كلية العلوم والتقنيات ببني مالل.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)
لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)
رقم)1269.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

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

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Chimie,( procédés, في) التالية  الشهادة  الدكتوراه،) تقبل ملعادلة 
:(environnement

-(Diplôme( de( docteur( de( l’Institut( national( des( sciences(
appliquées( de( Lyon( -( Ecole( doctorale( :( chimie( de( Lyon(
)chimie,( procédés,( environnement(,( préparé( et( délivré(
au(siège(de(l’Institut(national(des(sciences(appliquées(de(
Lyon(-(France(-(le(9(mai(2007,(assorti(du(diplôme(d’études(
approfondies(de(sciences(et( techniques(du(déchet,(préparé(
et(délivré(au(siège(du(même(institut(-(le(29(octobre(2002,

(: تخصص) (،)MST( والتقنيات) العلوم  في  (»maîtrise« وبشهادة)
حماية البيئة املسلمة من كلية العلوم والتقنيات ببني مالل.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)
رقم)1270.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛



عدد)6996 -)6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(الجريدة الرسمية    1 8

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

:(Génie civil(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في
-(Grade(de(philosophiae(doctor,(PH.D.,(préparé(et(délivré(au(
siège(de(l’Université(de(Sherbrooke(-(Québec(-(Canada(- 
le(23(avril(2020,(assorti(du( titre(d’ingénieur(diplômé(de(
l’Ecole(nationale(supérieure(des(mines(de(Douai(-(Paris(-( 
France,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)
لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)
رقم)1271.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

:(Sciences(des(matériaux(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( master( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( sciences(des(matériaux,( spécialité( :(matériaux(
multifonctionnels( et( nouvelles( technologies( pour(
l’énergie,( préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( de(
Tours(-(France(-(le(29(novembre(2018,

العلوم) (: مسلك) األساسية،) الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

الفيزيائية للمادة املسلمة من كلية العلوم)-)وجدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)

رقم)1272.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،



9 1 الجريدة الرسمية عدد)6996 -)6)ذو القعدة)1442 )17)يونيو)2021(  

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)

:(Sciences((mathématiques

-(Degree(of(bachelor(of(science(in(mathematics,(préparé(et(
délivré(au(siège(de(the(University(of(British(Columbia,(the(
faculty(of(science,(Vancouver(-(Canada(-(en(mai(2017,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)

رقم)1273.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

:(Sciences((mathématiques((تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Degree(of(master(of( science( in(mathematics,( préparé( et(
délivré(au(siège(de(the(University(of(British(Columbia,(the(
faculty(of(graduate(and(postdoctoral(studies,(Vancouver(-(
Canada,(en(septembre(2019,(assorti(du(degree(of(bachelor(
of(science(in(mathematics,(préparé(et(délivré(au(siège(de(
la(même(université(-(en(mai(2017,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)

رقم)1274.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Optique,(image,(vision,(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في
:(multimédia

-(Diplôme( de( master( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( optique,( image,( vision,( multimédia,( préparé(
et( délivré( au( siège( de( l’Université( Paris( 12( -( France( -( le 
23(octobre(2018,

تقنيات) (: شعبة) األساسية،) الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

وهندسة السمعي البصري والسينما املسلمة من املعهد العالي ملهن)

السمعي البصري والسينما)-)الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)
رقم)1275.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث

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

بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية)

املكلف) العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية 

بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Industries( et في) التالية  الشهادة  املهنية،) اإلجازة  ملعادلة  تقبل 
:(procédés(alimentaires

العلوم  : مجال  التطبيقية،  لإلجازة  الوطنية  الشهادة   - 

والتكنولوجيات الفالحية والصناعات الغذائية، مادة : الصناعات 

الغذائية  واألساليب  الصناعات   : مسلك  الغذائية،  واألساليب 

املسلمة من املدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس التابعة 

 2018 يوليو   3 بتاريخ  التونسية،  الجمهورية   - قرطاج  لجامعة 

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)
لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)
رقم)1276.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Innovation et(تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في

:(valorisation(en(industries(alimentaires

- الشهادة الوطنية للماجستير املنهي، املادة : العلوم والتكنولوجيات 

الصناعية الغذائية، اإلختصاص : التجديد والتثمين في الصناعات 

الغذائية املسلمة من املدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس 

بتاريخ تونس،  التونسية،  الجمهورية   - قرطاج  لجامعة   التابعة 

لإلجازة  الوطنية  بالشهادة  مشفوعة   2020 سبتمبر  فاتح 

التطبيقية، مجال : العلوم والتكنولوجيات الفالحية والصناعات 

 : مسلك  الغذائية،  واألساليب  الصناعات   : مادة  الغذائية، 

املؤسسة،  نفس  من  املسلمة  الغذائية  واألساليب  الصناعات 

الثانوي للتعليم  الباكلوريا  وبشهادة   2018 يوليو   3  بتاريخ 

أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)

رقم)1277.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Hydrologie,( risques(et الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة املاستر،)

:(environnement

-(Diplôme( de( master( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention(:(sciences(de(l’eau,(préparé(et(délivré(au(siège(de(
l’Université( de( Montpellier,( Université( Montpellier( III( - 
Institut( national( d’études( supérieures( agronomiques( de((
Montpellier()Montpellier(Supagro((Institut(des(sciences(et(
industries(du(vivant(et(de(l’environnement(-(agroparitech(-(
France(-(le(16(décembre(2019,

(: والبيئة) املاء) (: مسلك) مشفوعة باإلجازة في العلوم والتقنيات،)

 اكتشاف واستغالل املوارد املائية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات)-

جليز)-)مراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)

رقم)1278.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

:(Génie civil(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( master( dans( la( spécialité( construction,(
préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( d’Etat( de(
technologie(de(Rostov(sur(le(Don-Fédération(de(Russie(-(
le(13( juillet(2020,(assorti(du(diplôme(de( licence(dans( la(
spécialité(construction,(préparé(et(délivré(au(siège(de( la(
même(université(-(le(6(juillet(2018,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)

رقم)1279.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)
:(Sciences(pour(l’ingénieur

-(Diplôme(de(licence(sciences,(technologies,(santé,(mention(: 
sciences(pour( l’ingénieur,(préparé(et(délivré(au(siège(de(
l’Université(de(Besançon(-(France(-(le(12(novembre(2013,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)
لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)
رقم)1280.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

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

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Ingénierie( thermique(et(الشهادة التالية في تقبل ملعادلة املاستر،)

:(énergie

-(Diplôme(de(master(sciences,(technologies,(santé,(à(finalité(

professionnelle,(mention(:(énergie,(spécialité(:(ingénierie(

thermique( et( énergie,( préparé( et( délivré( au( siège( de(

l’Université(de(Besançon(-(France(-(le(13(novembre(2015,(

assorti( du( diplôme( de( licence( sciences,( technologies,(

santé,( mention( :( sciences( pour( l’ingénieur,( préparé( et(

délivré(au(siège(de(la(même(université(-(le(12(novembre(

2013,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)

رقم)1281.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Energétique,(thermique,(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

:(combustion

-(Grade( de( docteur( de( l’Université( de(Nantes,( discipline( : 

sciences( pour( l’ingénieur,( spécialité( :( énergétique,(

thermique,( combustion,( préparé( et( délivré( au( siège( de(

l’Université( de( Nantes( -( France( -( le( 5( novembre( 2020,(

assorti( du( diplôme( de( master( sciences,( technologies,(

santé,( à( finalité( professionnelle,( mention( :( énergie,(

spécialité( :( ingénierie( thermique( et( énergie,( préparé( et(

délivré(au(siège(de(l’Université(de(Besançon(-(France(-(le 

13( novembre( 2015( et( du( diplôme( de( licence( sciences,(

technologies,( santé,(mention( :( sciences(pour( l’ingénieur,(

préparé(et(délivré(au(siège(de(la(même(université(-(le(12(

novembre(2013,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)
لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)
رقم)1282.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

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

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 
2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Biotechniques( et في) التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة  تقبل 
:(technologies

-(Diplôme( de( master( dans( la( spécialité( système( et(
technologies(biotechnique,(préparé(et(délivré(au(siège(de(
l’Université(d’Etat( technique(de(Voronej( -( Fédération(de(
Russie(-(le(14(juillet(2020,(assorti(du(diplôme(de(bachelor(
dans(la(spécialité(systèmes(biotechniques(et(technologies,(
préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(d’Etat(technique(
de(Tver(-(Fédération(de(Russie(-(le(8(juillet(2016,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)

رقم)1283.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

:Génie(chimique(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Philosophiae( doctor( )Ph.D(( en( génie( chimique,( préparé(
et( délivré( au( siège( de( l’Université( de( Montréal( -( Ecole(
polytechnique(-(Canada(-(le(6(octobre(2020,

العمليات) هندسة  (: مسلك) الدولة،) مهندس  بدبلوم  مشفوعة 

:)هندسة العمليات التحويلية املسلم) التحويلية الصناعية،)تخصص)

من املدرسة املحمدية للمهندسين)-)الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرلرقال1زيرقلملنتذبقاذىقعزيرقلاترب7ةقلا1طن7ةقعلاتك1ينقلملنهيقعلاتول7م)

لاواليقعلابحثقلاولميقلملكلفقبااتول7مقلاواليقعلابحثقلاولمي)
رقم)1284.21)صادرقفي)8))منقرمضان))    )  )ماي) )1)) 

بتحذوذقبوضقلملوادالتقبينقلاشهادلت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.01.333)الصادر في)28)من ربيع األول)1422 

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)25)مارس)2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

:(Informatique(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( doctorat( en( informatique,( préparé( et(
délivré( au( siège(de( l’Université( Toulouse(1( )membre(de(
l’Université(fédérale(Toulouse(Midi-Pyrénées(-(France(-(le(
26(novembre(2018,

 Systèmes (: مسلك) العلوم،) في  املاستر  بشهادة  مشفوعة 

 Systèmes (: اختيار) (d’information,( réseaux( et( multimédia

كلية) من  املسلمة  (d’information( multimédias( et( décisionnels

العلوم ظهر املهراز)-)فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1442 )11)ماي)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

   ( منقرمضان) ((9 في) صادرق ( 11  م ررقا1لليقبنكقلملغربقرقم)

)) )ماي) )1)()بتمذوذقمذ قل تذلبقلاشركةقلملغرب7ةقاتذبير)

صنذعقيقضمانقلا1دلئعقلابنك7ةقبصفتهاقلملذورقلملؤقتقاالتحاد)

لملغربيقاألبناك.

والي بنك املغرب،

االئتمان) بمؤسسات  املتعلق  (103.12 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها،) في  املعتبرة  والهيئات 

)2014 ديسمبر) (24(  1436 بتاريخ فاتح ربيع األول) (1.14.193  رقم)

وال سيما املواد)114)و)123)و)125)منه)؛

 وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم)51)الصادر في)10)شعبان)1436

ضمان) صندوقي  لتدبير  املغربية  الشركة  بتعيين  ()2015 ماي) (29(

الودائع البنكية بصفتها مديرا مؤقتا لالتحاد املغربي لألبناك)؛

 وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم)64)الصادر في)28)من شعبان)1438

)25)ماي)2017()بتمديد مدة انتداب الشركة املغربية لتدبير صندوقي)

ضمان الودائع البنكية بصفتها املدير املؤقت لالتحاد املغربي لألبناك)؛

 وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم)91)الصادر في)8)رمضان)1440

)14)ماي)2019()بتمديد مدة انتداب الشركة املغربية لتدبير صندوقي)

ضمان الودائع البنكية بصفتها املدير املؤقت لالتحاد املغربي لألبناك)؛

وعلى طلب تمديد مدة االنتداب الذي تقدمت به الشركة املغربية)

لتدبير صندوقي ضمان الودائع البنكية بتاريخ)7)ماي)2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تمدد مدة انتداب الشركة املغربية لتدبير صندوقي ضمان الودائع)

ملدة سنتين) بصفتها املدير املؤقت لالتحاد املغربي لألبناك،) البنكية،)

ابتداء)من)29)ماي)2021.

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من رمضان)1442 )12)ماي)2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.


