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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب
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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

نص1ص)عام 

حتقس5م) ا سكن5 ) حاملذم1عات) ا عقاري ) حا تجزئات) ا تعمير)

نم1جج) (- ا قرحي .) ا عمارات) نطاق) حت1س5ع) ا عقارات)

دفتر)ا 1رش.

)2021 1442 )22 يونيو  11 من ذي القعدة  2.17.395 صادر في   مرسوم رقم 

والقانون بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  أحكام   بتطبيق 

السكنية واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  املتعلق   25.90  رقم 

بتوسيع  املتعلق   1.60.063 رقم  الشريف  والظهير  العقارات  وتقسيم 

5428نطاق العمارات القروية، املتعلقة بدفتر الورش ......................................

نص1ص)خاص 

عما  )إنزكان)-)آوت)مل1ل.)-)نزع)ملك5 )عقارات.

 )2021 1442 )22 يونيو  11 من ذي القعدة  2.21.370 صادر في  مرسوم رقم 
البحر  مياه  تحلية  مشروع  بإنجاز  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 
- املتعلق بمد القنوات  الرابع  - الشطر  من أجل سقي حوض اشتوكة 
لهذا  الالزمة  العقارات  ملكية  وبنزع   A10 و   A6 و   A3 و   A1 الثانوية 
الصفاء  وواد  اعميرة  وايت  وإنشادن  بيبي  سيدي  بجماعات  الغرض 
 . 5429بإقليم اشتوكة - آيت باها وجماعة لقليعة بعمالة إنزكان - آيت ملول.

إقل5ما)س5دي)سل5مان)حا قن5طرة.)-)املصادق )على)الئحتي)جحي)
حق1ق)جماعتين)سال 5تين.

 1442 اآلخرة  جمادى  من   22 في  صادر   400.21 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
على  املالكين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة   )2021 فبراير   5(
الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية العبابدة فرعية الحفاري 
الري  دائرة  داخل  أراضيها  الواقعة  سليمان  سيدي  بإقليم  الكائنة 
 .................................................................................................... 5500بالغرب.
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قرار لوزير الداخلية رقم 772.21 صادر في 26 من رجب 1442 )10 مارس 2021( 

لألرا�ضي  الشياع  على  املالكين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة 

الفالحية للجماعة الساللية الحراطنة الكائنة بإقليم القنيطرة الواقعة 

5520أراضيها داخل دائرة الري باللكوس.......................................................... 

إنشاء)حاستغالل)مزرب )حمزارع) ترب5 )األح5اء)ا بحري .

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار 

 1229.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  والغابات 

لشركة بالترخيص   )2021 مارس   10(  1442 رجب  من   26 في   صادر 

»LA MADRAGUE DE KENITRA sarl« بإنشاء واستغالل مزربة تسمى 

Bouknadel»5522« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.................... 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   685.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 »DAKHLA لشركة  بالترخيص  مارس2021(   16(   1442 شعبان   2

«MAHAR SNC بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى 

 ............ Dakhla Mahar«5525« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   686.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 »HUÎTRES BAI 2 شعبان 1442 )16 مارس2021( بالترخيص لشركة

 »Huîtres بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى SNC»

 ................................... Bai»5527 وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   687.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 »DAKHLA لشركة  بالترخيص   )2021 مارس   16(  1442 شعبان   2

تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  بإنشاء   READ SNC»

 ............... Dakhla Read«5529« وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   688.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 »DESERT. MAR 2 شعبان 1442)16 مارس 2021( بالترخيص لشركة

 »Desert بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى SNC»

 ................................. Mar«5531 وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

في  صادر   689.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 

 »FERME H.DAK 2 شعبان 1442  )16مارس2021( بالترخيص لشركة

 »Ferme بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى SNC»

 ............................. H.Dak»5533 وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

املعادالت)بين)ا شهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 3172.20 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

بعض  بتحديد   )2020 ديسمبر   23(  1442 األولى  جمادى   8 في  صادر 

5535املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1398.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021( بتتميم القرار رقم 2963.97 

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

 .......................................................... 5535التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1399.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021( بتتميم القرار رقم 2188.04 

الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( بتحديد الئحة 

أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 

 .................................................................................................... 5536العيون.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1400.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021( بتتميم القرار رقم 2963.97 

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

 .......................................................... 5536التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1401.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
 282.04 القرار رقم  بتتميم   )2021 1442 )20 ماي  8 شوال  في  صادر 
الصادر في 25 من ذي الوجة 1424 )16 فبراير 2004( بتحديد الئحة 
أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 
 ................................................................................................... 5537األطفال.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1402.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

 950.04 القرار رقم  بتتميم   )2021 1442 )20 ماي  8 شوال  في  صادر 

الئحة  بتحديد   )2004 ماي   26(  1425 اآلخر  ربيع   6 في  الصادر 

أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 

5538النساء والتوليد........................................................................................ 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1403.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

صادر في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021( بتتميم القرار رقم 2189.04 

الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( بتحديد الئحة 

أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 

5538القلب....................................................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1408.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 ماي   24(  1442 شوال  من   12 في  صادر 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 5539الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1409.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 ماي   24(  1442 شوال  من   12 في  صادر 

رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

5539تخصص : أمراض القلب......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1410.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 ماي   24(  1442 شوال  من   12 في  صادر 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 5540الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
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العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1411.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 ماي   24(  1442 شوال  من   12 في  صادر 
2004( بتحديد  1425 )6 أبريل  15 من صفر  572.04 الصادر في  رقم 

 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 

5541الطب اإلشعاعي....................................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1412.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 ماي   24(  1442 شوال  من   12 في  صادر 
2004( بتحديد  1425 )26 ماي  6 ربيع اآلخر  في  950.04 الصادر  رقم 

 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 

5541أمراض النساء والتوليد........................................................................... 

املذلس)األعلى) التصال)ا سمعي)ا بصري

5543قرار «م.أ.ت.س.ب« رقم 24.21 صادر في 15 من شوال 1442 )27 ماي 2021(...

5545قرار «م.أ.ت.س.ب« رقم 25.21 صادر في 15 من شوال 1442 )27 ماي 2021(....

5547قرار «م.أ.ت.س.ب« رقم 28.21 صادر في 15 من شوال 1442 )27 ماي 2021(....

نظام)م1ظفي)اإلدارات)ا عام 

نص1ص)خاص 

حزارة)ا عدل.

مرسـوم رقم 2.20.913 صادر في 22 من شوال 1442 )3 يونيو 2021( بتحديد 
5550التعويضات واملنافع املمنوحة للقضاة خارج الدرجة............................. 

ا 1زارة)املكلف )بحق1ق)اإلنسان)حا عالقات)مع)ا برملان.

في  صادر   1171.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021( بتحديد إجراءات تنظيم امتحان 
الكفاءة املهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية بوزارة الدولة 
الوزارية  املندوبية   – البرملان  مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  املكلفة 
5550املكلفة بحقوق اإلنسان-......................................................................... 

إعالنات)حبالغات

غاية إلى  املعتمدة  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات   الئحة 
5552ديسمبر 2019 .........................................................................................
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مرس1م)رقم)2.17.395)صادر)في)  )من)جي)ا قعدة))    ))))و1ن15) )1)) 
حا قان1ن) با تعمير) املتعلق) (12.90 رقم) ا قان1ن) أحكام) بتطب5ق)
ا سكن5 ) حاملذم1عات) ا عقاري ) با تجزئات) املتعلق) (25.90 رقم)
املتعلق) (1.60.063 رقم) ا شريف) حا ظهير) ا عقارات) حتقس5م)

بت1س5ع)نطاق)ا عمارات)ا قرحي ،)املتعلق )بدفتر)ا 1رش.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الوجة 1412 )17 يونيو 1992(، 

كما تم تغييره وتتميمه ؛

واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  املتعلق   25.90 رقم  القانون  وعلى 
السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 
بتاريخ 15 من ذي الوجة 1412 )17 يونيو 1992( كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الوجة 1379 
تغييره  تم  كما  القروية،  العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   ،)1960 يونيو   25(

وتتميمه ؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 22 من شوال 1442
)3 يونيو 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 12.90 القانون رقم  املادة 54-2 من  في مدلول  يقصد ب «اإلدارة« 
املتعلق بالتعمير واملادة 17-2 من القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات 
من  3-12 والفصل  العقارات  وتقسيم  السكنية  واملجموعات  العقارية 

الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، 

والتي يعهد إليها بإعداد نموذج دفتر الورش، السلطة الحكومية املكلفة 

بالتعمير والسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.

املادة الثانية

للسلطة  مشترك  قرار  بموجب  الورش  دفتر  نموذج  يحدد 

الحكومية املكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.

املادة الثالثة

الرسمية، الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ   يسند 

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  إلى 

ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة إعداد التراب الوطني

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

نص1ص)عام 
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نص1ص)خاص 

مرس1م)رقم)2.21.370)صادر)في)  )من)جي)ا قعدة))    ))))و1ن15) )1)()بإعالن)أن)املنفع )ا عام )تق�ضي)بإنجاز)مشرحع)

A6 ح) (A3 ح) (A ( ا ثان1ي ا قن1ات) بمد) املتعلق) (- ا رابع) ا شطر) (- اشت1ك ) ح1ض) سقي) أجل) من) ا بحر) م5اه)  تحل5 )

A 1)حبنزع)ملك5 )ا عقارات)ا الزم ) هذا)ا غرض)بجماعات)س5دي)ب5بي)حإنشادن)حاوت)اعميرة)ححاد)ا صفاء)بإقل5م  ح)

اشت1ك )-)آوت)باها)حجماع ) قل5ع )بعما  )إنزكان)-)آوت)مل1ل.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وعلى املرسوم امللكي رقم 2.70.157 الصادر في 6 شعبان 1390 )8 أكتوبر 1970( بإحداث املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي 

لسوس - ماسة وال سيما الفصل السادس منه ؛

وبعد االطالع على البحث اإلداري املباشر من 15 ماي إلى 17 يوليو 2019 بمقر جماعات سيدي بيبي وإنشادن وايت اعميرة 

وواد الصفاء بإقليم اشتوكة - آيت باها وجماعة لقليعة بعمالة إنزكان - آيت ملول ؛

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

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي حوض اشتوكة - الشطر الرابع - املتعلق بمد 

A10 بجماعات سيدي بيبي وإنشادن وايت اعميرة وواد الصفاء بإقليم اشتوكة - آيت باها  القنوات الثانوية A1 و A3 و A6 و 

وجماعة لقليعة بعمالة إنزكان - آيت ملول.

املادة الثانية

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

في التصاميم التجزيئية ذات املقياس 1/2000 امللحقة بأصل هذا املرسوم :
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 أرقام القطع
 األرضية
بالتصميم

 مراجعها
 العقارية

وأسماؤها
 مساحتهاجماعةأسماء وعناوين المالك أو المفروض أنهم المالك

المالحظات واألغراس)م2(
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املادة الثالثة. - يخول حق نزع امللكية إلى مدير املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس - ماسة.

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

والتنمية القروية واملياه والغابات ومدير املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس - ماسة بأكادي،  كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرار) 1زير)ا داخل5 )رقم)400.21)صادر)في))))من)جمادى)اآلخرة))    )1)فبراور) )1)()باملصادق )على)الئح )جحي)ا حق1ق)

سل5مان) بإقل5م)س5دي) ا كائن ) ا حفاري) فرع5 ) ا عبابدة) ا سال 5 ) ا فالح5 ) لذماع ) ا ش5اع) ألرا�ضي) على) املا كين)

اقع )أراضيها)داخل)دائرة)ا ري)با غرب. ا 1

وزير الداخلية،

1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  في  1.69.30 الصادر  بناء على الظهير الشريف رقم 

 1.19.117 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  الواقعة في دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 

بتاريخ 7 ذي الوجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما الفصل 5 منه ؛
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وعلى القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الوجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 33 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020(، بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17

املشار إليه أعاله ؛

بإقليم  بالغرب  الري  منطقة  بتحديد   )1969 يوليو   25(  1389 األولى  جمادى   10 في  الصادر   2.69.31 رقم  املرسوم  وعلى 

املتعلق   )1669 يوليو   25(  1389 األولى  جمادى   10 في  الصادر   1.69.25 رقم  الشريف  الظهير  ملقتضيات  الخاضعة  القنيطرة 

بقانون االستثمارات الفالحية كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على محضر  اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية العبابدة فرعية الحفاري ؛

وعلى شهادتي تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية املعنية وكافة ذوي الحقوق املعنيين ؛

وعلى سجلي الطعون املوقعين من طرف السلطة املحلية املعنية ؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لسيدي سليمان بتاريخ 18 ديسمبر  2020 الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد 

هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية العبابدة فرعية الحفاري الكائنة 

بإقليم سيدي سليمان الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1442 )5 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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قرار) 1زير)ا داخل5 )رقم)772.21)صادر)في)6))من)رجب))    )1 )مارس) )1)()باملصادق )على)الئح )جحي)ا حق1ق)املا كين)

على)ا ش5اع) ألرا�ضي)ا فالح5 ) لذماع )ا سال 5 )ا حراطن )ا كائن )بإقل5م)ا قن5طرة)ا 1اقع )أراضيها)داخل)دائرة)ا ري)

با لك1س.

وزير الداخلية،

1969( املتعلق باألرا�ضي الجماعية  1389 )25 يوليو  10 جمادى األولى  في  1.69.30 الصادر  بناء على الظهير الشريف رقم 

 1.19.117 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  الواقعة في دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 

بتاريخ 7 ذي الوجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما الفصل 5 منه ؛

وعلى القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الوجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 33 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020(، بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17

املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.73.698 الصادر في 7 ربيع األول 1394 )فاتح أبريل 1974( بتحديد دوائر الري بوادي لكوس بإقليمي 

تطوان والقنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( 

بمثابة ميثاق لالستثمارات الفالحية ؛

وبعد االطالع على محضر  اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية الحراطنة ؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية املعنية وكافة ذوي الحقوق املعنيين ؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية املعنية ؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي للقنيطرة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 الصادرة في شأن الطعون املقدمة ضد هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية الحراطنة الكائنة بإقليم القنيطرة 

والواقعة أراضيها داخل دائرة الري باللكوس كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1442 )10 مارس 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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قرار)مشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)

 حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 )حإصالح)اإلدارة)رقم)1229.21

با ترخ5ص) مارس) )1)() ( 1(     ( رجب) من) ((6 في) صادر)

بإنشاء) (»LA MADRAGUE DE KENITRA sarl«  شرك )

من) مستخرج) حبنشر) (»Bouknadel« تسمى) مزرب ) حاستغالل)

االتفاق5 )املتعلق )بها.

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 الوجة 1429 

رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )2008 ديسمبر   12(

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1643.10 الصادر في

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 

 1436 شوال  من   20 في  الصادر   2763.15 رقم  البحري  والصيد 

املستحقة  األتاوة  أداء  وكيفيات  مبلغ  بتحديد   )2015 أغسطس   6(

برسم استغالل مزربة ؛

 12/2015 رقـــم  مزربة  واستغــــالل  إنشـــاء  التفاقيـــة  واعتبـــارا 

 1439 شعبان  فاتح  في  التوالي،  على  عليهما،  املوقع   1 رقم  وملحقها 

)18 أبريل 2018( و 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( بين شركة 

والصيد  الفالحة  ووزير   »LA MADRAGUE DE KENITRA sarl«

قبل  من  عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 الرقم
 الرقمرقم ب.ت.ماإلسم الكاملالترتيبي

رقم ب.ت.ماإلسم الكاملالترتيبي
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قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة «LA MADRAGUE DE KENITRA sarl« املسجلة 

في السجل التجاري بطنجة تحت رقم 24647، بإنشاء واستغالل وفق 

 12/2015 الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل املزربة رقم 

 1439 شعبان  فاتح  في  التوالي،  على  عليهما،  املوقع   1 رقم  وملحقها 

)18 أبريل 2018( و 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( بين الشركة 

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  املذكورة 

 والغابات، مزربة تسمى «Bouknadel« ألجل صيد سمك التون األحمر

إلى أبريل  فاتح  بين  ما  املمتدة  الفترة  خالل   )Thunnus thynnus( 

31 يوليو من كل سنة.

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

إليه أعاله رقم 2.08.562، ملدة خمس )5( سنوات تحتسب ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى مديرية الصيد البحري 

سارية الرخصة  انتهاء  تاريخ  قبل  أشهر   )6( ستة  أقصاه  أجل   داخل 

املفعول.

املادة الثالثة

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

الظهير الشريف بمثابة قانون املشار إليه أعاله رقم 1.73.255 الصادر 

الذي  أعاله،  إليه  املشار   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27 في 

تمسكه شركة «LA MADRAGUE DE KENITRA sarl« جردا، حسب 

وخروج  دخول  لعمليات  الصنف،  حسب  وتقسيما،  الزمني  الترتيب 

األصناف  ومصطادات   )Thunnus thynnus( األحمر  التون  سمك 

اإلضافية التي يتم اصطيادها، عند االقتضاء.

يجب أن يشير التصريح املنصوص عليه في الفصل 28-1 املذكور، 

الذي قام به املستفيد من الترخيص لدى مندوب الصيد البحري ملكان 

األحمر  التون  بصيد  املتعلقة  املعلومات  إلى  إضافة  املزربة،  إنشاء 

األصناف  بمصطادات  يتعلق  بيان  كل  إلى   ،)Thunnus thynnus(

وعددها املعنية،  األصناف  أو  الصنف  سيما  وال  املنجزة   اإلضافية 

أو حجمها، حسب الحالة، ووجهتها.

املادة الرابعة

طبقا ملقتضيات املادة 9 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.08.562، 

،12/2015 رقم  االتفاقية  من  مستخرج  املشترك  القرار  بهذا   يلحق 

أعاله،  األولى  املادة  في  إليهما  املشار   ،1 رقم  بامللحق  تغييرها  تم  كما 

يتضمن أهم بيانات االتفاقية املذكورة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1442 )10 مارس 2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحق)با قرار)املشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 

 حإصالح)اإلدارة)رقم)1229.21)ا صادر)في)6))من)رجب))    )1 )مارس) )1)()با ترخ5ص) شرك 
»Bouknadel«(بإنشاء)حاستغالل)مزرب )تسمى(»LA MADRAGUE DE KENITRA sarl« 

حبنشر)مستخرج)من)االتفاق5 )املتعلق )بها.

»Bouknadel«(مستخرج)من)اتفاق5 )إنشاء)حاستغالل)مزرب )تسمى 
 رقم)1 1)/) )حملحقها)رقم) )امل1قع)عليهما،)على)ا ت1الي،)في)فاتح)شعبان)1439 )8 )أبريل)8 1))

»LA MADRAGUE DE KENITRA sarl«( ح)1))من)صفر))    )8)أكت1بر)1)1)()بين)شرك 
ححزير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات

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

شركة «LA MADRAGUE DE KENITRA sarl« 23، زنقة مو�ضى إبن نصير، الطابق األول، الشقة رقم 1، طنجة.اسم)املستف5د

خمس سنوات قابلة للتجديد.مدة)االتفاق5 )

مكان)إنشاء)املزرب 

ا حدحد)ا خارج5 )ملكان)إنشاء)املزرب 

منطق )حري )حسالم )املالح )ا بحري 

منطق )حماو 

اإلشارات)في)ا بحر

املنطقة األطلسية، عرض القنيطرة.

خط العرض : ''58'14°34 شماال.

خط الطول : ''30'45°06 غربا.

منطقة بحرية يبلغ عرضها خمسة )5( أميال بحرية كحد أدنى تحتسب انطالقا من أطراف املزربتين األكثر قربا.

منطقة حماية عرضها 350 متر تحيط بالحدود الخارجية ملكان إنشاء املزربة ؛

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

فترة)ا ص5د)املسم1ح 

نشاط)املزرب 

مصطادات)األصناف)اإلضاف5 )املحتمل 

ا تقن5 )املستعمل 

حسائل)االستغالل

اقب )حا تتبع)ا تقني)حا علمي املر

تدبير)ا نفاوات)

من فاتح أبريل إلى 31 يوليو من كل سنة،

صيد سمك التون األحمر )Thunnus thynnus( طبقا للحصة السنوية املحددة من طرف اللجنة الدولية لحفظ التونة في املحيط 

.)ICCAT( األطل�ضي

 مصطادات األصناف اإلضافية املحتملة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

توجه هذه املصطادات إلى وحدات التثمين.

شباك ثابتة شبه مكونة لجسم وغرف املزربة التي يجب أن تبلغ عيونها مائتي )200( ملمتر من الجانب على األقل ويجب أن تبلغ عيون 

الشباك في جزئها السفلي سبعون )70( ملمتر من الجانب على األقل وهي مبللة.

 سفن الخدمة : «ATLANTIQUE 1« رقم ATLANTIQUE 2« ،5-223« رقم ATLANTIQUE 3» ،5-196« رقم 5-204،

»ATLANTIQUE 4« رقم 5-227.

املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وفق البرنامج املعد مع املستفيد ومراقبي اللجنة الدولية لحفظ التونة في املحيط األطل�ضي 

.)ICCAT(

إنشاء  بطلب  املرفقة  البحريين  والنظام  الوسط  على  البحري  الصيد  مؤسسات  من  املتأتية  النفايات  بآثار  تتعلق  لدراسة  طبقا 

واستغالل املزربة.

مبلغ)قار):مبلغ)األتاحة)

أ( في حالة التثبيت : 30.000,00 درهم سنويا.

ب( في حالة عدم التثبيت : 25.000,00 درهم سنويا.

مبلغ)متغير)سن1يا):

أ( في حالة التثبيت :*%2,5 تحتسب على مبلغ بيع اإلنتاج إذا كان هذا اإلنتاج يقل عن أو يعادل 200 طنا.

*%3 تحتسب على مبلغ بيع اإلنتاج إذا كان هذا اإلنتاج يفوق 200 طنا.

ب( في حالة عدم التثبيت : ال �ضيء.
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قرار)مشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)
حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 )حإصالح)اإلدارة)رقم)685.21  
صادر)في)))شعبان))     )6 )مارس )1)()با ترخ5ص) شرك )
»DAKHLA MAHAR SNC«)بإنشاء)حاستغالل)مزرع ) ترب5 )
مستخرج) حبنشر) (»Dakhla( Mahar« تسمى) ا بحري ) األح5اء)

من)االتفاق5 )املتعلق )بها.

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

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

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في13 من ذي الوجة 1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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، 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(
كما  البحرية  األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم  املستحقة 

تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  التفاقية  واعتبارا 
 1441 محرم  من   26 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/040 رقم  البحرية 
ووزير   »DAKHLA MAHAR SNC» شركة  بين  )26 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   »DAKHLA MAHAR SNC» يرخص لشركة
الشروط  وفق  تقوم  أن   ،14051 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري 
البحرية األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في   املحددة 

 1441 محرم  من   26 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/040 رقم 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 سبتمبر   26(

البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة  

لتربية األحياء البحرية تسمى«Dakhla Mahar« ألجل تربية الصنفين 

البحريين اآلتيين :

 »Mytilus galloprovincialis» الصنفين  البحر من  بوزروك/بلح   -

و «Perna perna«؛

.»Crassostrea gigas» املحار املقعر -

املادة الثانية

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

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

من   27 في  الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

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

الزمني،  الترتيب  حسب  جردا،   »DAKHLA MAHAR SNC» شركة 

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/040 االتفاقية رقم  املشترك مستخرج من  القرار  بهذا  يلحق 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1442  )16 مارس2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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ملحق)با قرار)املشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 )

 حإصالح)اإلدارة)رقم)685.21)ا صادر)في)))شعبان))    )6 )مارس )1)()با ترخ5ص) شرك 
»Dakhla(Mahar«(بإنشاء)حاستغالل)مزرع ) ترب5 )األح5اء)ا بحري )تسمى(»DAKHLA MAHAR SNC« 

حبنشر)مستخرج)من)االتفاق5 )املتعلق )بها

»Dakhla(Mahar«(مستخرج)من)اتفاق5 )إنشاء)حاستغالل)مزرع ) ترب5 )األح5اء)ا بحري )تسمى 
»DAKHLA MAHAR SNC«( 2019)امل1قع )بتاريخ)6))من)محرم)     )6))سبتمبر)2019()بين)شرك/DOE/1 1(رقم 

ححزير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات

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

شركة « DAKHLA MAHAR SNC « الكائن مقرها بحي أم التون�ضي،  رقم 118، الداخلةاسم)املستف5د

عشر)10( سنوات، قابلة للتجديدمدة االتفاقية

مكان)إنشاء)مزرع )ترب5 )األح5اء)ا بحري 

املساح 

ا حدحد)ا خارج5 )ملكان)املزرع 

منطق )حماو 

اإلشارات)في)ا بحر

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب

هكتاران )2(

خط)ا ط1لخط)ا عرضا حدحد

B154.6673'56°15 غربا ''51.3790'31 °23 شماال'' 

B248.6042'56°15غربا ''48.0580'31 °23 شماال'' 

B350.4053'56°15 غربا ''45.2629'31 °23 شماال'' 

B456.4684'56°15 غربا ''48.5836'31 °23شماال'' 

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

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط)مزرع )ترب5 )األح5اء)ا بحري 

ا تقن5 )املستعمل 

حسائل)االستغالل

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas» املحار املقعر -

الحبال العائمة

سفن الخدمة

اقب )ح)ا تتبع)ا تقني)ح)ا علمي املر

اقب )ا ب5ئ5  املر

تدبير)ا نفاوات

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة

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

مبلغ)قار: عشرون )20( درهما في السنةمبلغ)األتاحة)املستحق 

مبلغ)متغير: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار)مشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)
حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 )حإصالح)اإلدارة)رقم686.21  
صادر)في)))شعبان))    )6 )مارس )1)()با ترخ5ص) شرك )
مزرع ) ترب5 ) حاستغالل) بإنشاء) (»HUÎTRES( BAI( SNC«
من) مستخرج) حبنشر) (»Huîtres( Bai« تسمى) ا بحري ) األح5اء)

االتفاق5 )املتعلق )بها.

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

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

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في13 من ذي الوجة 1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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، 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(
كما  البحرية  األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم  املستحقة 

تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  التفاقية  واعتبارا 
 1441 محرم  من   26 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/035 رقم  البحرية 
)26 سبتمبر 2019( بين شركة «HUÎTRES BAI SNC« ووزير الفالحة 
عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل  في  املسجلة   »HUÎTRES BAI SNC» لشركة  يرخص 
الشروط  وفق  تقوم  أن   ،13947 رقم  تحت  بالداخلة  التجاري 
البحرية األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في   املحددة 

 1441 محرم  من   26 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/035 رقم 
والصيد  الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 سبتمبر   26(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

الصنفين  تربية  ألجل   »Huîtres Bai» تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

البحريين اآلتيين :

 »Mytilus galloprovincialis» الصنفين  البحر من  بوزروك/بلح   -

و «Perna perna« ؛

.»Crassostrea gigas» املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

من   27 في  الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

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

وتقسيما،  الزمني،  الترتيب  حسب  جردا،   »HUÎTRES BAI 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/035 االتفاقية رقم  املشترك مستخرج من  القرار  بهذا  يلحق 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1442  )16 مارس2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحق)با قرار)املشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 

 حإصالح)اإلدارة)رقم)686.21)ا صادر)في)))شعبان))    )6 )مارس )1)()با ترخ5ص) شرك 
»HUÎTRES(Bai«بإنشاء)حاستغالل)مزرع ) ترب5 )األح5اء)ا بحري )تسمى(»HUÎTRES(BAI(SNC« 

حبنشر)مستخرج)من)االتفاق5 )املتعلق )بها

»HUÎTRES(Bai«(مستخرج)من)اتفاق5 )إنشاء)حاستغالل)مزرع ) ترب5 )األح5اء)ا بحري )تسمى 
»HUÎTRES(BAI(SNC«( 2019)امل1قع )بتاريخ)6))من)محرم)     )6))سبتمبر)2019()بين)شرك/DOE/035(رقم 

ححزير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات

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

شركة « HUÎTRES BAI SNC « الكائن مقرها بحي املطر، زنقة الدار البيضاء،  رقم 01، الداخلةاسم)املستف5د

عشر)10( سنوات، قابلة للتجديدمدة االتفاقية

مكان)إنشاء)مزرع )ترب5 )األح5اء)ا بحري 

املساح 

ا حدحد)ا خارج5 )ملكان)املزرع 

منطق )حماو 

اإلشارات)في)ا بحر

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب

هكتاران )2(

خط)ا ط1لخط)ا عرضا حدحد

B144.0543'51°15غربا ''46.9680'38°23 شماال'' 

B237.9883'51°15غربا ''43.6441'38°23 شماال'' 

B339.7922'51°15غربا ''40.8498'38°23شماال'' 

B445.8582'51°15غربا ''44.1737'38°23شماال'' 

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

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط)مزرع )ترب5 )األح5اء)ا بحري 

ا تقن5 )املستعمل 

حسائل)االستغالل

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas» املحار املقعر -

الحبال العائمة

سفن الخدمة

اقب )ح)ا تتبع)ا تقني)ح)ا علمي املر

اقب )ا ب5ئ5  املر

تدبير)ا نفاوات

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة

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

مبلغ)قار: عشرون )20( درهما في السنةمبلغ)األتاحة)املستحق 

مبلغ)متغير: واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار)مشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)
حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 )حإصالح)اإلدارة)رقم687.21  
صادر)في)))شعبان))    )6 )مارس) )1)()با ترخ5ص) شرك )
مزرع ) ترب5 ) حاستغالل) بإنشاء) (»DAKHLA READ SNC«
األح5اء)ا بحري )تسمى)»Dakhla(Read«)حبنشر)مستخرج)من)

االتفاق5 )املتعلق )بها.

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

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

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في13 من ذي الوجة 1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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(
كما  البحرية  األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم  املستحقة 

تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  التفاقية  واعتبارا 
 1441 محرم  من   23 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/014 رقم  البحرية 
ووزير   »DAKHLA READ SNC» شركة  بين  )23 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   »DAKHLA READ SNC» لشركة   يرخص 
الشروط وفق  تقوم  أن   ،13937 رقم  تحت  بالداخلة   التجاري 
البحرية األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في   املحددة 
1441 محرم  من   23 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/014  رقم 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين  سبتمبر2019(   23(

مزرعة  واستغالل  بإنشاء  والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

الصنفين  تربية  ألجل   »Dakhla Read» تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

البحريين اآلتيين :

 »Mytilus galloprovincialis» الصنفين  البحر من  بوزروك/بلح   -

و «Perna perna« ؛

.»Crassostrea gigas» املحار املقعر -

املادة الثانية

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

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

من   27 في  الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

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

الزمني،  الترتيب  حسب  جردا،   »DAKHLA READ SNC» شركة 

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/014 االتفاقية رقم  املشترك مستخرج من  القرار  بهذا  يلحق 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1442 )16 مارس2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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 ملحق)با قرار)املشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 
 حإصالح)اإلدارة)رقم)687.21)ا صادر)في)))شعبان))     )6 )مارس )1)()با ترخ5ص) شرك 

»DAKHLA(Read«بإنشاء)حاستغالل)مزرع ) ترب5 )األح5اء)ا بحري )تسمى(»DAKHLA READ SNC« 
حبنشر)مستخرج)من)االتفاق5 )املتعلق )بها

»DAKHLA(Read«(مستخرج)من)اتفاق5 )إنشاء)حاستغالل)مزرع ) ترب5 )األح5اء)ا بحري )تسمى 
»DAKHLA READ SNC«( 2019)امل1قع )بتاريخ)23)من)محرم)     )23)سبتمبر)2019()بين)شرك/DOE/1  (رقم 

ححزير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات

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

شركة «DAKHLA READ SNC« الكائن مقرها بحي الغفران، رقم 75، الداخلةاسم)املستف5د

عشر)10( سنوات، قابلة للتجديدمدة االتفاقية

مكان)إنشاء)مزرع )ترب5 )األح5اء)ا بحري 

املساح 

ا حدحد)ا خارج5 )ملكان)املزرع 

منطق )حماو 

اإلشارات)في)ا بحر

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب

هكتاران )2(

خط)ا ط1لخط)ا عرضا حدحد

B127.9718'49°15غربا''48.9155'43 °23 شماال'' 

B222.1984'49°15غربا''45.1711'43 °23 شماال'' 

B324.2321'49°15غربا ''42.5136'43 °23 شماال'' 

B430.0054'49°15غربا ''46.2580'43 °23 شماال'' 

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

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط)مزرع )ترب5 )األح5اء)ا بحري 

ا تقن5 )املستعمل 

حسائل)االستغالل

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas» املحار املقعر -

الحبال العائمة

سفن الخدمة

اقب )ح)ا تتبع)ا تقني)ح)ا علمي املر

اقب )ا ب5ئ5  املر

تدبير)ا نفاوات

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة

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

مبلغ)قار: عشرون )20( درهما في السنةمبلغ)األتاحة)املستحق 

مبلغ)متغير: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار)مشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)
حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 )حإصالح)اإلدارة)رقم)688.21  
صادر)في)))شعبان))   )6 )مارس) )1)()با ترخ5ص) شرك )
مزرع ) ترب5 ) حاستغالل) بإنشاء) (»DESERT.( MAR( SNC«
من) مستخرج) حبنشر) (»Desert(Mar« تسمى) ا بحري ) األح5اء)

االتفاق5 )املتعلق )بها.

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

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

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في13 من ذي الوجة 1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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، 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(
كما  البحرية  األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم  املستحقة 

تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  التفاقية  واعتبارا 
 1441 محرم  من   25 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/041 رقم  البحرية 
)25 سبتمبر 2019( بين شركة «DESERT.MAR SNC« ووزير الفالحة 
عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 

من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل  في  املسجلة   »DESERT. MAR SNC» لشركة  يرخص 
الشروط وفق  تقوم  أن   ،13899 رقم  تحت  بالداخلة   التجاري 

البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة 
1441 محرم  من   25 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/041  رقم 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 سبتمبر   25(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 

الصنفين  تربية  ألجل   »Desert Mar» تسمى  البحرية  األحياء  لتربية 

البحريين اآلتيين :

 »Mytilus galloprovincialis» الصنفين  البحر من  بوزروك/بلح   -

و «Perna perna«؛

.»Crassostrea gigas» املحار املقعر -

املادة الثانية

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

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

من   27 في  الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

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

وتقسيما،  الزمني،  الترتيب  حسب  جردا،   »DESERT. MAR 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/041 االتفاقية رقم  املشترك مستخرج من  القرار  بهذا  يلحق 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

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

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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ملحق)با قرار)املشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 )
 حإصالح)اإلدارة)رقم)688.21)ا صادر)في)))شعبان))    )6 )مارس )1)()با ترخ5ص) شرك 

»Desert(Mar«بإنشاء)حاستغالل)مزرع ) ترب5 )األح5اء)ا بحري )تسمى(»DESERT.(MAR(SNC« 
حبنشر)مستخرج)من)االتفاق5 )املتعلق )بها

»Desert(Mar«(مستخرج)من)اتفاق5 )إنشاء)حاستغالل)مزرع ) ترب5 )األح5اء)ا بحري )تسمى 
»DESERT.(MAR(SNC«( 2019)امل1قع )بتاريخ)1))من)محرم)     )1))سبتمبر)2019()بين)شرك/DOE/1  (رقم 

ححزير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات

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

شركة «DESERT.MAR SNC« الكائن مقرها بحي األمل 1، بلوك 19، رقم 02،  الداخلةاسم)املستف5د

عشر)10( سنوات، قابلة للتجديدمدة االتفاقية

مكان)إنشاء)مزرع )ترب5 )األح5اء)ا بحري 

املساح 

ا حدحد)ا خارج5 )ملكان)املزرع 

منطق )حماو 

اإلشارات)في)ا بحر

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب

هكتاران )2(

خط)ا ط1لخط)ا عرضا حدحد

B127.7876'56°15 غربا ''52.5865'32 °23 شماال'' 

B221.7241'56°15غربا ''49.2652'32 °23 شماال'' 

B323.5252'56°15غربا ''46.4701'32 °23 شماال'' 

B429.5886'56°15 غربا ''49.7915'32 °23 شماال'' 

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

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط)مزرع )ترب5 )األح5اء)ا بحري 

ا تقن5 )املستعمل 

حسائل)االستغالل

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas» املحار املقعر -

الحبال العائمة

سفن الخدمة

اقب )ح)ا تتبع)ا تقني)ح)ا علمي املر

اقب )ا ب5ئ5  املر

تدبير)ا نفاوات

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة

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

مبلغ)قار : عشرون )20( درهما في السنةمبلغ)األتاحة)املستحق 

مبلغ)متغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار)مشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)
حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 )حإصالح)اإلدارة)رقم689.21  
صادر)في)))شعبان))     )6 مارس )1)()با ترخ5ص) شرك )
مزرع ) ترب5 ) حاستغالل) بإنشاء) (»FERME( H.DAK( SNC«
األح5اء)ا بحري )تسمى)»Ferme(H.Dak«)حبنشر)مستخرج)من)

االتفاق5 )املتعلق )بها.

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

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

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الوجة 1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )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، 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(
كما  البحرية  األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم  املستحقة 

تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  التفاقية  واعتبارا 
 1441 محرم  من   25 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/038 رقم  البحرية 
 )25 سبتمبر 2019( بين شركة «FERME H.DAK SNC« ووزير الفالحة

عليها  واملصادق  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

السجل  في  املسجلة   »FERME H.DAK SNC» لشركة  يرخص 
الشروط وفق  تقوم  أن   ،13945 رقم  تحت  بالداخلة   التجاري 
البحرية األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في   املحددة 
1441 محرم  من   25 بتاريخ  املوقعة   2019/DOE/038  رقم 
والصيد الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2019 سبتمبر   25(

بإنشاء واستغالل مزرعة  البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، 

لتربية األحياء البحرية تسمى «Ferme H.Dak« ألجل تربية الصنفين 

البحريين اآلتيين :

 »Mytilus galloprovincialis» الصنفين  البحر من  بوزروك/بلح   -

و «Perna perna«؛

.»Crassostrea gigas» املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 

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

تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 

بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

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

القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 

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

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

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

من   27 في  الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

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

الزمني،  الترتيب  حسب  جردا،   »FERME H.DAK SNC» شركة 

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/038 االتفاقية رقم  املشترك مستخرج من  القرار  بهذا  يلحق 

املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1442 )16 مارس2021(.

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *
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ملحق)با قرار)املشترك) 1زير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات)ححزير)االقتصاد)حاملا 5 )
 حإصالح)اإلدارة)رقم)689.21)ا صادر)في)))شعبان))    )6 )مارس )1)()با ترخ5ص) شرك 

»Ferme(H.Dak«بإنشاء)حاستغالل)مزرع ) ترب5 )األح5اء)ا بحري )تسمى(»FERME(H.DAK(SNC« 
حبنشر)مستخرج)من)االتفاق5 )املتعلق )بها

»Ferme(H.Dak«(مستخرج)من)اتفاق5 )إنشاء)حاستغالل)مزرع ) ترب5 )األح5اء)ا بحري )تسمى 
»FERME(H.DAK(SNC«( 2019)امل1قع )بتاريخ)1))من)محرم)     )1))سبتمبر)2019()بين)شرك/DOE/038(رقم 

ححزير)ا فالح )حا ص5د)ا بحري)حا تنم5 )ا قرحي )حامل5اه)حا غابات

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

شركة «FERME H. DAK SNC« الكائن مقرها بحي أم التون�ضي، رقم 29،  الداخلةاسم)املستف5د

عشر)10( سنوات، قابلة للتجديدمدة االتفاقية

مكان)إنشاء)مزرع )ترب5 )األح5اء)ا بحري 

املساح 

ا حدحد)ا خارج5 )ملكان)املزرع 

منطق )حماو 

اإلشارات)في)ا بحر

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب

هكتاران )2(

خط)ا ط1لخط)ا عرضا حدحد

B136.5518'56°15 غربا ''19.4176'32 °23 شماال'' 

B230.4886'56°15 غربا ''16.0962'32 °23 شماال'' 

B332.2894'56°15 غربا ''13.3012'32 °23 شماال'' 

B438.3528'56°15غربا ''16.6222'32 °23 شماال'' 

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

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط)مزرع )ترب5 )األح5اء)ا بحري 

ا تقن5 )املستعمل 

حسائل)االستغالل

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

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

.»Crassostrea gigas» املحار املقعر -

الحبال العائمة

سفن الخدمة

اقب )ح)ا تتبع)ا تقني)ح)ا علمي املر

اقب )ا ب5ئ5  املر

تدبير)ا نفاوات

إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة

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

مبلغ)قار: عشرون )20( درهما في السنةمبلغ)األتاحة)املستحق 

مبلغ)متغير: واحد في األلف )1/1000 ( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار) ل1زير)املنتدب) دى)حزير)ا ترب5 )ا 1طن5 )حا تك1ين)املنهي)حا تعل5م)
ا علمي) حا بحث) ا عالي) با تعل5م) املكلف) ا علمي) حا بحث) ا عالي)
رقم)3172.20)صادر)في)8)جمادى)األحلى))    )23)ديسمبر)1)1)) 

بتحدود)بعض)املعادالت)بين)ا شهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Mathématiques تقبل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في

: et applications

- Diplôme de master de sciences, technologies, santé, à 

finalité professionnelle, mention : mathématiques et 

applications, spécialité : mathématiques pour l’assurance, 

la finance et la santé, préparé et délivré au siège de 

l’Université du Mans - France - le 8 novembre 2017,

من  املسلمة  رياضيات   : تخصص   : املهنية  باإلجازة  مشفوعة 

املدرسة العليا لألساتذة - مراكش بتاريخ 16 أكتوبر 2014.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 جمادى األولى 1442 )23 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل1زير)املنتدب) دى)حزير)ا ترب5 )ا 1طن5 )حا تك1ين)املنهي)حا تعل5م)

ا عالي)حا بحث)ا علمي)املكلف)با تعل5م)ا عالي)حا بحث)ا علمي)

ماي) )1))  ((1(     ( ش1ال) (8 في) صادر) (1398.21 رقم)

    8 شعبان) (( في) ا صادر) (2963.97 رقم) ا قرار) بتتم5م)

)3)ديسمبر)1997()بتحدود)الئح )ا شهادات)ا تي)تعادل)دبل1م)

دكت1ر)في)ا طب.

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 

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

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 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

25 فبراير 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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 :

..........................................................................................................«
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»-)أحكران5ا):

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

» – Physician, title of doctor of medicine, in speciality 
» general medicine, délivré par national Pirogov 
» memorial medical University, Vinnytsya - Ukraine - le 
» 31 mai 2012, assorti d’un stage de trois années : deux 
» années au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de 
» Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier 
» Mohamed Sekkat et le Centre hospitalier préfectoral 
» des arrondissements Moulay Rachid de Casablanca, 
» validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 
» Casablanca - le 10 décembre 2020.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل1زير)املنتدب) دى)حزير)ا ترب5 )ا 1طن5 )حا تك1ين)املنهي)حا تعل5م)
ا عالي)حا بحث)ا علمي)املكلف)با تعل5م)ا عالي)حا بحث)ا علمي)
رقم)1399.21)صادر)في)8)ش1ال))    )1))ماي) )1)()بتتم5م)
   (1 ا قعدة) جي) من) في)  ) ا صادر) (2188.04 رقم) ا قرار)
تعادل) ا تي) ا شهادات) الئح ) بتحدود) ديسمبر) 11)() ((7(

دبل1م)ا تخصص)في)ا طب،)تخصص):)أمراض)ا ع15ن.

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

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين 
األطر والبحث العلمي رقم 2188.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 
)27 ديسمبر 2004( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص 

في الطب، تخصص : أمراض العيون، كما وقع تتميمه ؛

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 
والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
25 فبراير 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2188.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( :

«املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 

«دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض العيون :

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

»-)أحكران5ا):

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

» – Certificate of specialized training in medicine )clinical 
» ordinatura( specialization in ophtalmology, délivré 
» par Shupyk national medical Academy of postgraduate 
» education - Ukraine - le 12 septembre 2016, assorti d’un 
» stage de trois années : deux années au sein du Centre 
» hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au 
» sein du Centre hospitalier Mohamed Sekkat et le Centre 
» hospitalier préfectoral des arrondissements Moulay 
» Rachid de Casablanca, validé par la Faculté de médecine 
» et de pharmacie de Casablanca - le 10 décembre 2020.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل1زير)املنتدب) دى)حزير)ا ترب5 )ا 1طن5 )حا تك1ين)املنهي)حا تعل5م)

ا عالي)حا بحث)ا علمي)املكلف)با تعل5م)ا عالي)حا بحث)ا علمي)
ماي) )1))  ((1(     ( ش1ال) (8 في) صادر) (1400.21 رقم)

    8 شعبان) (( في) ا صادر) (2963.97 رقم) ا قرار) بتتم5م)

)3)ديسمبر)1997()بتحدود)الئح )ا شهادات)ا تي)تعادل)دبل1م)

دكت1ر)في)ا طب.

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 

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

وتتميمه ؛
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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 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

25 فبراير 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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 :

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

»-)أحكران5ا):

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

» – Qualification du médecin et le titre du docteur en 

» médecine, en spécialité médecine générale, délivrée par  

» l’Université nationale de médecine de Kharkiv - Ukraine - 

» le 25 juin 2013, assortie d’un stage de deux années 

» une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de 

» Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier 

» préfectoral Ben M’sik, validé par la Faculté de médecine 

» et de pharmacie de Casablanca - le 12 novembre 2020.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل1زير)املنتدب) دى)حزير)ا ترب5 )ا 1طن5 )حا تك1ين)املنهي)حا تعل5م)
ا عالي)حا بحث)ا علمي)املكلف)با تعل5م)ا عالي)حا بحث)ا علمي)
رقم)1401.21)صادر)في)8)ش1ال))    )1))ماي) )1)()بتتم5م)
ا وذ ) )    جي) من) ((1 في) ا صادر) (282.04 رقم) ا قرار)
)6 )فبراور) 11)()بتحدود)الئح )ا شهادات)ا تي)تعادل)دبل1م)

ا تخصص)في)ا طب،)تخصص):)أمراض)األطفال.

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

والبحث  األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
العلمي رقم 282.04 الصادر في 25 من ذي الوجة 1424 )16 فبراير 2004( 
 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص :

أمراض األطفال، كما وقع تتميمه ؛

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 
والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
25 فبراير 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 282.04 الصادر في 25 من ذي الوجة 1424 )16 فبراير 2004( :

«املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 
«دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض األطفال :

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

»-)فرنسا):

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

» – Diplôme d’études spécialisées pédiatrie, délivré par 
» l’Université Paris Descartes - France - le 20 mai 2019.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) حا تك1ين) ا 1طن5 ) ا ترب5 ) حزير) املنتدب) دى) قرار) ل1زير)

ا عالي) با تعل5م) املكلف) ا علمي) حا بحث) ا عالي) حا تعل5م)

   ( ش1ال) (8 في) صادر) (1402.21 رقم) ا علمي)  حا بحث)

في ا صادر) (950.04 رقم) ا قرار) بتتم5م) ماي) )1)() ((1( 
6)رب5ع)اآلخر)1)   )6))ماي) 11)()بتحدود)الئح )ا شهادات)

أمراض) (: تخصص) ا طب،) في) ا تخصص) دبل1م) تعادل) ا تي)

ا نساء)حا ت1 5د.

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 

 )2004 1425 )26 ماي  6 ربيع اآلخر  950.04 الصادر في  العلمي رقم 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : أمراض النساء والتوليد، كما وقع تتميمه ؛

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 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

25 فبراير 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 950.04 الصادر في 6 ربيع اآلخر 1425 )26 ماي 2004( :

«املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 

«دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض النساء والتوليد :

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

»)-)فرنسا):

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

» – Certificat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie 

» médicale, délivré par l’Université du droit et de la santé 

» de Lille - France - le 18 novembre 1991.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل1زير)املنتدب) دى)حزير)ا ترب5 )ا 1طن5 )حا تك1ين)املنهي)حا تعل5م)

ا عالي)حا بحث)ا علمي)املكلف)با تعل5م)ا عالي)حا بحث)ا علمي)

بتتم5م) )    )1))ماي) )1))) 8)ش1ال) في) رقم)1403.21)صادر)

   (1 ا قعدة) جي) من) في)  ) ا صادر) (2189.04 رقم) ا قرار)

تعادل) ا تي) ا شهادات) الئح ) بتحدود) ديسمبر) 11)() ((7(

دبل1م)ا تخصص)في)ا طب،)تخصص):)أمراض)ا قلب.

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 

األطر والبحث العلمي رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 

)27 ديسمبر 2004( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص 

في الطب، تخصص : أمراض القلب، كما وقع تتميمه ؛

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 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

25 فبراير 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( :

«املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 

«دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض القلب :

..........................................................................................................«
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»-)ا سينغال):

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

» – Diplôme d’études spécialisées )D.E.S( de cardiologie, 

» délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

» d’odontologie, Université Cheikh - Anta Diop de Dakar - 

» Sénégal - le 7 février 2020, 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 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل1زير)املنتدب) دى)حزير)ا ترب5 )ا 1طن5 )حا تك1ين)املنهي)حا تعل5م)

ا عالي)حا بحث)ا علمي)املكلف)با تعل5م)ا عالي)حا بحث)ا علمي)
)    ) ))ماي) )1))  ) )من)ش1ال) رقم)1408.21)صادر)في)

    8 شعبان) (( في) ا صادر) (2963.97 رقم) ا قرار) بتتم5م)

)3)ديسمبر)1997()بتحدود)الئح )ا شهادات)ا تي)تعادل)دبل1م)

دكت1ر)في)ا طب.

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 

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

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 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

29 أبريل 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
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 :

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

»-)ف5درا 5 )رحس5ا):

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

» – Qualification de médecin dans la spécialité médecine 
» générale, délivrée par l’Université d’Etat de Yaroslav - 
» le-sage de Novgorod - Fédération de Russie - le 29 juin 
» 2012, assortie d’un stage de trois années : du 6 septembre 
» 2017 au 6 septembre 2019 au CHU Ibn Sina de Rabat et 
» du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020 au Centre 
» hospitalier provincial Sidi Slimane et 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 12 من شوال 1442 )24 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل1زير)املنتدب) دى)حزير)ا ترب5 )ا 1طن5 )حا تك1ين)املنهي)حا تعل5م)
ا عالي)حا بحث)ا علمي)املكلف)با تعل5م)ا عالي)حا بحث)ا علمي)
)    ) ))ماي) )1))  ) )من)ش1ال) رقم)1409.21)صادر)في)
بتتم5م)ا قرار)رقم)2189.04)ا صادر)في)  )من)جي)ا قعدة)1)   
)7))ديسمبر) 11)()بتحدود)الئح )ا شهادات)ا تي)تعادل)دبل1م)

ا تخصص)في)ا طب،)تخصص):)أمراض)ا قلب.

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 
األطر والبحث العلمي رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 
)27 ديسمبر 2004( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص 

في الطب، تخصص : أمراض القلب، كما وقع تتميمه ؛
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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 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

29 أبريل 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( :

«املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 

«دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض القلب :

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

»-)ف5درا 5 )رحس5ا):

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

» – Diplôme de formation postuniversitaire résidanat 

» en médecine, titre de médecin - cardiologue, délivré par 

» l’Université d’Etat de Novgorod nommée Iaroslavl - 

» le sage, Fédération de Russie - le 31 août 2016, 

» assorti d’un stage de deux années : du 3 août 2018 

» au 3 septembre 2019 au CHU Ibn Sina de Rabat et 

» du 1er novembre 2019 au 2 novembre 2020 à l’hôpital 

» Moulay Youssef de Rabat et 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 12 من شوال 1442 )24 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل1زير)املنتدب) دى)حزير)ا ترب5 )ا 1طن5 )حا تك1ين)املنهي)حا تعل5م)

ا عالي)حا بحث)ا علمي)املكلف)با تعل5م)ا عالي)حا بحث)ا علمي)

)    ) ))ماي) )1))  ) )من)ش1ال) رقم)1410.21)صادر)في)

    8 شعبان) (( في) ا صادر) (2963.97 رقم) ا قرار) بتتم5م)

)3)ديسمبر)1997()بتحدود)الئح )ا شهادات)ا تي)تعادل)دبل1م)

دكت1ر)في)ا طب.

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 

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

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 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

29 أبريل 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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 :

..........................................................................................................«
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»-)ف5درا 5 )رحس5ا):

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

» – Qualification en médecine générale, docteur en médecine 
» délivrée par l’Université d’Etat de Novgorod Jaroslav- 
» le-sage, Fédération de Russie - le 20 juin 2012 - assortie 
» d’un stage de deux années : du 3 août 2018 au 3 septembre 
» 2019 au CHU Ibn Sina de Rabat et du 1er novembre 2019  
» au 2 novembre 2020 à l’hôpital Moulay Youssef de 
» Rabat et 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 12 من شوال 1442 )24 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل1زير)املنتدب) دى)حزير)ا ترب5 )ا 1طن5 )حا تك1ين)املنهي)حا تعل5م)
ا عالي)حا بحث)ا علمي)املكلف)با تعل5م)ا عالي)حا بحث)ا علمي)
)    ) ))ماي) )1)) ) )من)ش1ال)  رقم)1411.21)صادر)في)
   (1 صفر) من) ( 1 في) ا صادر) (572.04 رقم) ا قرار) بتتم5م)
دبل1م) تعادل) ا تي) ا شهادات) بتحدود)الئح ) أبريل) 11)() (6(

ا تخصص)في)ا طب،)تخصص):)ا طب)اإلشعاعي.

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 
 )2004 1425 )6 أبريل  15 من صفر  في  572.04 الصادر  العلمي رقم 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : الطب اإلشعاعي، كما وقع تتميمه ؛

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 
والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
29 أبريل 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 572.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( :

«املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 

«دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الطب اإلشعاعي :

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

»-)اسبان5ا):

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

» - Titulo oficial de medica especialista en radiodiagnostico, 

» délivré par el ministro de educacion, cultura y deporte - 

» Espagne - le 15 décembre 2017.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل1زير)املنتدب) دى)حزير)ا ترب5 )ا 1طن5 )حا تك1ين)املنهي)حا تعل5م)

ا عالي)حا بحث)ا علمي)املكلف)با تعل5م)ا عالي)حا بحث)ا علمي)

)    ) ))ماي) )1))  ) )من)ش1ال) رقم)1412.21)صادر)في)

   (1 اآلخر) رب5ع) (6 في) ا صادر) (950.04 رقم) ا قرار) بتتم5م)

دبل1م) تعادل) ا تي) ا شهادات) بتحدود)الئح ) )6))ماي) 11)()

ا تخصص)في)ا طب،)تخصص):)أمراض)ا نساء)حا ت1 5د.

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 

 )2004 1425 )26 ماي  6 ربيع اآلخر  950.04 الصادر في  العلمي رقم 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : أمراض النساء والتوليد، كما وقع تتميمه ؛
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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 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

29 أبريل 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 950.04 الصادر في 6 ربيع اآلخر 1425 )26 ماي 2004( :

«املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 

«دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض النساء والتوليد :

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

»)-)ف5درا 5 )رحس5ا):

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

» – Diplôme de formation professionnelle postuniversitaire 

» )ordinatoura( dans la spécialité »obstétrique et gynécologie», 

» délivré par l’Université d’Etat de Yaroslav le - sage de 

» Novgorod - Fédération de Russie - le 31 août 2016 - 

» assorti d’un stage de trois années : du 6 septembre 2017 

» au 6 septembre 2019 au CHU Ibn Sina de Rabat et du 

» 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020 au Centre 

» hospitalier provincial Sidi Slimane et 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 12 من شوال 1442 )24 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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   ( ش1ال) من) ( 1 في) صادر) (24.21 رقم) »م.أ.ت.س.ب«)  قرار)

  Momo(Ramadan(Show ببرنامج) املتعلق) ماي) )1)() ((7(

ا تابع ) شرك ) رادو1«) »ه5ت) اإلجاع5 ) ا خدم ) تبثه) ا ذي)

»ه5ت)رادو1)املغرب«.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

العليا  الهيأة  تنظيم  بإعادة  املتعلق   11.15 رقم  القانون  على  بناء 

و4  و7(   1 )املقطع   3 املواد  خصوصا  البصري،  السمعي  لالتصال 

)املقطع 9( و7 و22 منه ؛ 

وبناء على القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري، 

كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا املواد 3 و8 و9 منه ؛

وبناء على دفتر تحمالت الخدمة اإلذاعية «هيت راديو« خصوصا 

املواد 6 و7 و9 منه ؛ 

رقم  البصري  السمعي  لالتصال  األعلى  املجلس  قرار  على  وبناء 

83.20 الصادر في 22 أكتوبر  2020؛ بخصوص مسطرة الشكايات ؛

لالتصال  العامة  املديرية  أعدته  الذي  التقرير  االطالع على  وبعد 

 »Momo السمعي البصري بخصوص حلقة 26 أبريل 2021 من برنامج

«Ramadan Show الذي تبثه الخدمة اإلذاعية «هيت راديو« ؛

وبعد االطالع على ما يقارب 99 شكاية متوصل بها بخصوص نفس 

الحلقة ؛

وبعد املداولة :

العليا  الهيأة  إليها أعاله، سجلت  املشار  للشكايات  تبعا  إنه  وحيث 

لالتصال السمعي البصري مجموعة من املالحظات بخصوص حلقة 

تبثه  الذي   »Momo Ramadan Show» من برنامج   2021 أبريل   26

الخدمة اإلذاعية «هيت راديو« التابعة لشركة «هيت راديو املغرب« ؛

وحيث تبين من خالل معاينة الحلقة السالفة الذكر، أنها تضمنت 

عبارات وردت على لسان أحد املتدخلين في الحلقة من قبيل :

كتبقى  أول حاجة  هاديك  أنا وهللا  �ضي مومو  أ  )...( ال ال شوف   -  "

امرأة، كتبقى ولية. )...("؛ ")...( هللا ياخد فيه الحق، أما هي كتبقى 

أشنو  كنقولك  مومو.  أ�ضي  أخرى  مسألة  وكاينة   )...(" )...("؛  ولية 

في  ما�ضي  ضعيف  الكائن  واحد  كتبقى  أنها  كنقصد  كنقصد. 

شخصيته، رهيفة نفسه وحساس نفسه. حنا وجه العذاب وتمارة 

نصبرو.  حنا  نصبرو،  وخاصنا  والعذاب  تمارة  وجه  الرجل،  حنا 

)...(" ؛ 

نفسانية  مشاكل  عندها  يشافيها  هللا  على  النظر  بغض   )...(  -  "

الكرام،  للمستمعين  احتراماتي  مع  غنقولك  اشنو  يشافيها،  هللا 

لديك  كنقول   )...(" )...("؛  للجميع  واحتراماتي  لك  واحتراماتي 

�ضي  بصح  كان  إلى  بعدا  كنعرف  أنا  األمور،  يشافيها،  هللا  السيدة 

تحرش كنمشيو للبوليس، كتهز داك�ضي وكتسير به للبوليس، على 

عندك بصح �ضي أدلة ديال بصح. سيري دعي بنادم هذه من جهة، 

من جهة ثانية bloquer كاع نقولو. )...(" ؛

باالتصال  املتعلق   77.03 رقم  القانون  من   3 املادة  تنص  وحيث 

السمعي البصري على أن: «االتصال السمعي البصري حر. )...(

تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت اململكة والحريات والحقوق 

العام  النظام  على  والحفاظ  الدستور  في  عليها  املنصوص  األساسية 

واألخالق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. )...(" ؛ 

باالتصال  املتعلق   77.03 رقم  القانون  من   8 املادة  تنص  وحيث 

السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه : «يجب على متعهدي 

االتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع 

العمومي لالتصال السمعي البصري: 

بسبب  التمييز  ومحاربة  الجنسين  بين  املساواة  بثقافة  النهوض 

الجنس، بما في ذلك الصور النمطية املذكورة والتي تحط من كرامة 

املرأة؛ )...( ؛

باالتصال  املتعلق   77.03 رقم  القانون  من   9 املادة  تنص  وحيث 

اإلخالل  "دون  أنه:  على  وتتميمه  تغييره  تم  كما  البصري  السمعي 

تكون  أال  يجب  العمل  بها  الجاري  النصوص  في  الواردة  بالعقوبات 

البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها: )...(

املرأة ضد  العنف  على  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تحث   • 

أو االستغالل والتحرش بها أو الحط من كرامتها؛

• تمس بصورة املرأة وكرامتها ؛ )...(".

«هيت  اإلذاعية  الخدمة  تحمالت  دفتر  من   6 املادة  تنص  وحيث 

راديو« على أنه : "يحتفظ املتعهد في جميع األحوال، بتحكمه في البث 

لضمان  الالزمة  واملعايير  املقتضيات  الداخلي  تحكمه  ضمن  ويتخذ 

احترام املبادئ والقواعد املنصوص عليها في الظهير، والقانون، ودفتر 

التحمالت هذا وميثاق األخالقيات كما تنص عليه أحكام الفقرة 1 من 

املادة 29. 

املذلس)األعلى) التصال)ا سمعي)ا بصري
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املسجلة البرامج  كل  البث،  وقبل  مسبق  بشكل  املتعهد،   يراقب 

ومقدمي  البث  مدير  يخبر  املباشرة،  البرامج  ويخص  منها.  أجزاء  أو 

البرامج أو الصحافيين، وكذا املسؤولين عن اإلخراج والبث بالتدابير 

االستعادة  االقتضاء،  عند  أو،  املستمرة  للمحافظة  اتباعها  الواجب 

الفورية للتحكم في البث" ؛

"هيت  اإلذاعية  الخدمة  تحمالت  دفتر  من   7 املادة  تنص  وحيث 

الكلمة  يعطي  عندما  املتعهد  على  "يتعين  أنه  على  املغرب"  راديو 

للضيوف وللجمهور، أن يسهر على التوازن وعلى جدية ورصانة تناول 

الكلمة...".

«هيت  اإلذاعية  الخدمة  تحمالت  دفتر  من   9 املادة  تنص  وحيث 

حرية،  بكل  برامجه  بإعداد  املتعهد  يقوم  أنه:"  على  املغرب«  راديو 

وهو  هذا.  التحمالت  ودفتر  القانونية  املقتضيات  احترام  مراعاة  مع 

إطار  في  الحرية  هذه  تمارس  الشأن.  هذا  في  املسؤولية  كامل  يتحمل 

وملكية  الصورة  في  والحق  والحرية  اإلنسانية،  الكرامة  احترام 

وكذلك  والرأي  لفكر  تيارات  عن  للتعبير  التعددي  والتنوع  الغير، 

احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام واألخالق الحميدة 

ومتطلبات الدفاع الوطني. )...( ؛

بتاريخ البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  راسلت   وحيث 

7 ماي 2021، شركة «هيت راديو املغرب« بخصوص املالحظات حول 

التصريحات الواردة في البرنامج؛

بتاريخ  البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  توصلت  وحيث 

21 ماي 2021 بجواب شركة «هيت راديو املغرب« تعرض من خاللها 

مجموعة من املعطيات:

« Au regard de la liberté d’expression garantie par 

la loi a l’invité, le présentateur n’a pas formellement 

failli à son devoir de maitrise d’antenne, d’abord dans 

le sens où il a clairement manifesté son désaccord 

avec le caractère excessif de certains des propos 

tenus, en rapport avec le respect de la dignité humaine 

et de l’image de la personne citée lors de l’entretien 

téléphonique. Dans sa réponse à la demande 

d’explication qui lui a été adressée par la direction, 

immédiatement après la réception de votre courrier, 

l’animateur a d’ailleurs souligné qu’il lui a été très 

difficile, dans les conditions du direct, d’établir au-delà 

de tout doute raisonnable que la gravité des propos 

méritait censure, sachant que d’une part le discours 

tenu ne comportait pas d’insultes ou d’invectives 

évidentes portant atteinte à la moralité publique. Et 

que d’autre part, ce même discours était bâti sur une 

sémantique courante dans le dialecte marocain, que 

notre culture ne considère pas comme un stéréotype 

sexiste mais plutôt comme une expression courante, 

souvent utilisée par les femmes elles-mêmes, dont nos 

propres mères, sœurs, tantes et amies…

La direction de HIT Radio a, pour sa part, considéré 

que la tendance générale de l’argumentaire adopté 

dès le début par l’invité, conjuguée A la complexité 

du sujet dont les dimensions socioculturelles et 

anthropologiques sont profondes et intriquées, auraient 

dû éveiller l’instinct de vigilance de l’animateur. Cela 

l’aurait ainsi mis en mesure de donner à l’entretien une 

autre direction, de nature à éviter tout risque d’heurter 

la sensibilité du public et de créer une polémique stérile 

en s’aventurant sur des terrains glissants » ;

أحد  لسان  على  وردت  التي  والتصريحات  العبارات  إن  وحيث 

املتدخلين تكرس صورة دونية، تمييزية وقدحية للمرأة؛

وحيث أن املتدخل تطرق بطريقة مغرضة للوضع الصحي النف�ضي 

لشخص ذكر باالسم في البرنامج، يشكل مسا بالحياة الخاصة؛

وحيث اعتبر املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، على ضوء 

تحترم  لم  املغرب«  راديو  «هيت  شركة  أن  أعاله،  الواردة  العناصر 

املتعلقة  تحمالتها  دفتر  في  الواردة  واألحكام  القانونية  املقتضيات 

بمحاربة الصور النمطية التي تحط من كرامة املرأة وبواجب حماية 

الحياة الخاصة؛

ردة  أن  البصري،  السمعي  لالتصال  األعلى  املجلس  اعتبر  وحيث 

فعل منشط البرنامج بخصوص تصريحات املتدخل:

«ياربي السالمة هاد الجملة كيفاشغادي تكمل )هاهاها(«.

ومحاولته التدارك الحقا

)...(« أييه هاد�ضي اللي كاين أخويا.« )...(«

عقب تصريح املتدخل :

)...(« ال ولكن بالتي بحال املرأة بحال الرجل، راه كاينة امرأة، راه 

كاين شحال من عياالت لقيناهم رجل من بزاف الذكورة. )...(«
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النمطية  الصور  ملساءلة  الكافيين  والحزم  بالوضوح  تكن  لم 

املنشط  تدخل  يكن  لم  وبالتالي،  املتدخل.  تصريحات  تضمنتها  التي 

كافيا لالستجابة ملتطلبات التحكم في البث وواجب السهر على جدية 

ورصانة تناول الكلمة في البرامج من طرف الضيوف والجمهور وفق 

ما ينص عليه دفتر تحمالت الخدمة اإلذاعية «هيت راديو« )املادتان 

6 و7 على التوالي(؛

لهذه األسباب : 

1.  يصرح أن شركة «هيت راديو املغرب« التي تقدم الخدمة اإلذاعية 

ذات  والتنظيمية  القانونية  املقتضيات  تحترم  لم  راديو«  هيت   »

الصلة ب:

- محاربة الصور النمطية التي تحط من كرامة املرأة؛

- حماية واحترام الحياة الخاصة؛

- واجب التحكم في البث.

2. يقرر توجيه إنذار لشركة «هيت راديو املغرب«؛

3. يأمر شركة «هيت راديو املغرب« ببث البيان التالي، خالل بداية 

حلقة برنامج « )Morning de Momo( املوالية لتاريخ تبليغ هذا 

القرار؛

»بالغ)املذلس)األعلى) التصال)ا سمعي)ا بصري):

دون اتخاذ موقف بخصوص الوقائع ذات الصلة بالخالف القائم 

واملتداول إعالميا بين السيدة نجاة خير هللا والسيد طارق البخاري، 

وبعد االطالع على التصريحات التي وردت خالل حلقة 26 أبريل 2021 

من برنامج Momo Ramadan Show، اعتبر املجلس األعلى لالتصال 

أن   2021 ماي   27 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  خالل  البصري  السمعي 

بعض العبارات الواردة على لسان أحد املتدخلين في البرنامج تكرس 

صورة دونية، تمييزية وقدحية للمرأة.

التصريح  أن  البصري  السمعي  لالتصال  األعلى  املجلس  واعتبر 

النفسية  الصحة  بخصوص  املتدخل  لسان  على  ورد  الذي  املغرض 

لهذا  الخاصة  بالحياة  مسا  يشكل  البرنامج،  في  باالسم  ذكر  لشخص 

الشخص.

هذه  بخصوص  املنشط  فعل  ردة  أن  األعلى  املجلس  اعتبر  كما 

الصور  ملساءلة  الكافيين  والحزم  بالوضوح  تكن  لم  التصريحات 

تدخل  يكن  لم  وبالتالي،  املتدخل.  تصريحات  تضمنتها  التي  النمطية 

املنشط كافيا لالستجابة ملتطلبات التحكم في البث وواجب السهر على 

جدية ورصانة تناول الكلمة في البرامج من طرف الضيوف والجمهور.

إنذار  البصري توجيه  السمعي  لذا، قرر املجلس األعلى لالتصال 

وأحكام  القانونية  باملقتضيات  إلخاللها  املغرب  راديو  هيت  لشركة 

دفتر تحمالت الخدمة اإلذاعية «هيت راديو« ذات الصلة ب:

- محاربة الصور النمطية التي تحط من كرامة املرأة؛

- حماية واحترام الحياة الخاصة؛

- التحكم في البث. «

4. يقرر تبليغ قراره إلى شركة «هيت راديو املغرب« ونشره بالجريدة 

الرسمية.

لالتصال  األعلى  املجلس  طرف  من  القرار  هذا  تداول  تّم 

 1442 شوال   15 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  خالل  البصري  السمعي 

البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  بمقر   ،)2021 ماي   27(

والسيدات  رئيسة،  أخرباش،  لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط، 

الحسني  البقالي  وعلي  الكنسو�ضي  وجعفر  الرغاي  نرجس  والسادة 

وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي 

وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز، أعضاء.

عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري :

الرئيسة،

اإلمضاء : لطيفة أخرباش.

    ( ش1ال) من) ( 1 في) صادر) (25.21 رقم) »م.أ.ت.س.ب«) قرار)

)7))ماي) )1)()املتعلق)بعدم)احترام)ا خدم )اإلجاع5 )رادو1)

M))ا تابع ) شرك )ص1رياد-ا قناة)ا ثان5 )) 1اجب)ا تحكم)في)

ا بث.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

العليا  الهيأة  تنظيم  بإعادة  املتعلق   11.15 رقم  القانون  على  بناء 

 لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد 3 )املقطع 1( و4 )املقطع 9(

و7 و22 منه ؛ 

وبناء على القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري، 

كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا املادة 3 منه ؛

خصوصا  الثانية  صورياد-القناة  شركة  تحمالت  دفتر  على  وبناء 

املادتين 1.52 و3.52 منه ؛ 

وبناء على قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 83.20 

الصادر في 22 أكتوبر 2020، بخصوص مسطرة الشكايات ؛
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لالتصال  العامة  املديرية  أعدته  الذي  التقرير  االطالع على  وبعد 

الخدمة  بثته  ما  بخصوص  ذاتية  إحالة  على  بناء  البصري  السمعي 

بتاريخ الثانية  صورياد-القناة  لشركة  التابعة   2M راديو   اإلذاعية 

15 أبريل 2021 ؛

نفس  بخصوص  مواطنين  بهما  تقدم  على شكايتين  االطالع  وبعد 

املوضوع ؛

حبعد)املداح  ):

البصرية،  السمعية  الخدمات  برامج  تتبع  إطار  وفي  إنه،  وحيث 

من  مجموعة  البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  سجلت 

التابعة   2M راديو  اإلذاعية  الخدمة  بثته  ما  بخصوص  املالحظات 

لشركة صورياد-القناة الثانية بتاريخ 15 أبريل 2021؛

مباشرة   ،2021 أبريل   15 بتاريخ  اإلذاعية  الخدمة  وحيث بثت 

بعد النشرة اإلخبارية للرابعة والنصف بعد الزوال مادة موسيقية، 

اإلرسال  بذلك  تاركا  إنذار  سابق  وبدون  فجأة  البث  بعدها  انقطع 

لحديث خاص بين أشخاص غير موجه للبث للعموم ؛

تنظيم  بإعادة  املتعلق   15-11 القانون  من   7 املادة  تنص  وحيث 

الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري على أنه: 

الشكايات  األعلى  املجلس  إلى  يوجهوا  أن  لألفراد  يحق   )...(» أنه 

الخاصة بخرق متعهدي االتصال السمعي البصري للقوانين واألنظمة 

املطبقة على القطاع. )...(«؛

وحيث تكون بذلك الشكايتان مقبولتين من حيث الشكل ؛

بتاريخ البصري،  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  راسلت   وحيث 

املالحظات  بخصوص  الثانية  صورياد-القناة  شركة   ،2021 ماي   7

املسجلة ؛

بتاريخ البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  توصلت   وحيث 

24 ماي 2021 بجواب شركة صورياد-القناة الثانية تعرض من خاللها 

مجموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة جاء فيها :

غير  على  اإلذاعي  البث  مستوى  على  تقني  خلل  وقع  فعال   )...(»

زوال  بعد  وذلك  الوجود،  حيز  على  الخدمة  هذه  ظهور  منذ  املألوف 

يوم الخميس 16 أبريل املا�ضي على الساعة 4 و40 دقيقة ؛

بأحد استوديوهات اإلذاعة، حيث تقرر  سبب ذلك عطب طارئ 

على عجل تحويل البث اإلذاعي إلى استوديو احتياطي تالفيا النقطاع 

البث عن جمهور املستمعات واملستمعين ؛

متواصال  البث  وظل  منشود  هو  كما  موفقا  يكن  لم  األمر  هذا 

لبضعة دقائق من داخل االستوديو املعطوب وعن غير علم املخرجين 

جمهور  كان  حينها،  حاضرين  كانوا  الذين  اإلذاعيين  واملنشطين 

املستمعين يتابع أطراف الحديث الدائر بينهم، عوض متابعة فقرات 

املادة اإلعالمية التي كانت مبرمجة في ذلك املوعد )...(« ؛

باالتصال  املتعلق   77.03 رقم  القانون  من   3 املادة  تنص  وحيث 

السمعي البصري على أنه : «االتصال السمعي البصري حر. )...( تمارس 

هذه الحرية في احترام ثوابت اململكة والحريات والحقوق األساسية 

واألخالق  العام  النظام  على  والحفاظ  الدستور  في  عليها  املنصوص 

الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. )...(”.

1.52 من دفتر تحمالت شركة صورياد-القناة  وحيث تنص املادة 

مع  حرية،  بكل  برامجها  بإعداد  الشركة  «تقوم   : أنه  على  الثانية، 

مراعاة احترام املقتضيات القانونية ودفتر التحمالت هذا. وهي تتحمل 

مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن.

وحرية  اإلنسانية  الكرامة  احترام  إطار  في  الحرية  هذه  تمارس 

الغير وملكيته )...(« ؛

3.52 من دفتر تحمالت شركة صورياد-القناة  وحيث تنص املادة 

الثانية : «تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم فيما يذاع أو يبث 

البرامج  أو أجزاء  للبرامج  القبلية  املراقبة  على خدماتها. ويتعين عليها 

إخبار  عليها  يتعين  املباشرة،  بالبرامج  يتعلق  فيما  بثها.  قبل  املسجلة 

مقدميها أو صحفييها وكذا مسؤوليها عن اإلخراج والبث، باإلجراءات 

وعند  التحكم،  على  باستمرار  الحفاظ  أجل  من  اتباعها  الواجب 

االقتضاء، استعادة التحكم في فورا فيما يذاع أو يبث على خدماتها.« ؛

املصالح  بها  قامت  التي   2M إذاعة  برامج  معاينة  بعد  تبين  وحيث 

أربع  ملدة  اإلذاعة  برامج  بث  انقطاع  طيلة  أنه  العليا  للهيأة  التقنية 

دقائق والذي طرأ بشكل املفاجئ، كان الحديث غير املوجه للبث متاحا 

في  التحكم  استعادة  يتم  أن  دون  مباشر،  بشكل  األثير  على  للعموم 

البث، كما لم يتم االعتذار للمستمعين، مما يجعل مسؤولية املتعهد 

قائمة على أساس واجبه في تأمين اإلرسال والتحكم التقني في البث ؛

القانونية  للمقتضيات  واستنادا  سبق،  ملا  وبالنظر  إنه  وحيث 

الجاري بها العمل وأحكام دفتر تحمالت شركة صورياد-القناة الثانية، 

تكون مسؤولية هذه األخيرة ثابتة ؛
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لهذه األسباب :

1 - يصرح أن :

املحددة بموجب  الشكلية  الشروط  املواطنين تستوفيان  - شكايتي 

83-20 رقم  البصري  السمعي  لالتصال  األعلى  املجلس   قرار 

الصادر في 22 أكتوبر 2020 املتعلق بمسطرة الشكايات ؛

راديو  اإلذاعية  الخدمة  تقدم  التي  الثانية  صورياد-القناة  شركة   -

وأحكام  العمل  بها  الجاري  القانونية  املقتضيات  تحترم  لم   ،2M

دفتر تحمالتها، وال سيما تلك املتعلقة بواجب التحكم في البث.

2 - يوجه إنذارا لشركة صورياد-القناة الثانية.

ونشره  الثانية  شركة صورياد-القناة  إلى  قراره  تبليغ  يقرر   -  3

بالجريدة الرسمية.

القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي  تّم تداول هذا 

 1442 شوال  من   15 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  خالل  البصري 

البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  بمقر   ،)2021 ماي   27(

والسيدات  رئيسة،  أخرباش،  لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط، 

الحسني  البقالي  وعلي  الكنسو�ضي  وجعفر  الرغاي  نرجس  والسادة 

وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي 

وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز، أعضاء.

عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري :

الرئيسة،

اإلمضاء : لطيفة أخرباش.

   ( ش1ال) من) ( 1 في) صادر) (28.21 رقم) »م.أ.ت.س.ب«)  قرار)

قرار) من) امللحق) بتعدول) حاملتعلق) ماي) )1)() ((7(

   1 شعبان) (1 في) ا صادر) ( (32.19 رقم)  »م.أ.ت.س.ب«)

)  )أبريل)2019())ا قا�ضي)بتجدود)إجن)تس1يق)ا خدم )جات)

)TV«) فائدة) ADSL( Maroc( Telecom« املشرحط) ا 1 1ج)

شرك )اتصاالت)املغرب.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

العليا  الهيأة  تنظيم  بإعادة  املتعلق   11.15 رقم  القانون  على  بنـاء 

الشريف  بالظهير  بتنفيذه  األمر  الصادر  البصري  السمعي  لالتصال 

رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 )25 أغسطس 2016( 

خصوصا املادة 4 )املقطع 1( منه ؛

وبنـاء على القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري 

الشريف  بالظهير  بتنفيذه  األمر  الصادر  وتتميمه،  تغييره  تم  كما 

،)2005 يناير   07(  1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.257  رقم 

36 و42   ،35  ،34  ،33  ،14 املواد  وتتميمه، خصوصا  تغييره  تم  كما 

منه ؛

وبناء على قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، رقم 05.17 

باعتماد  القا�ضي   )2017 يناير   25(  1438 اآلخر  ربيع  من   26 في  الصادر 

املسطرة املتعلقة باألذون؛

وبناء على قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري، رقم 32.19 

الصادر في 5 شعبان 1440 )11 أبريل 2019( القا�ضي بتجديد إذن تسويق 

املغرب  «اتصاالت  شركة  لفائدة   »TV ADSL Maroc Telecom» باقة 

ش.م« ؛

وبناء على قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 47.19 

امللحق  بتعديل  واملتعلق   )2019 يونيو   14(  1440 شوال   10 في  الصادر 

32.19 الصادر  من قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 

2019( القا�ضي بتجديد إذن تسويق باقة    1440 )11 أبريل  5 شعبان  في 

»TV ADSL Maroc Telecom« لفائدة شركة اتصاالت املغرب ؛

وبناء على الطلبات املقدمة من طرف شركة « اتصاالت املغرب« 

وبتاريخ  2021 مارس   12 وبتاريخ   2021 فبراير   23 بتاريخ   ش.م 

 »TV ADSL Maroc باقتها  ضمن  ادراج  أجل  من   2021 مارس   29

«Telecom الخدمات السمعية البصرية الواردة في امللحق رقم 1 من 

هذا القرار  ؛

لالتصال  العامة  املديرية  أعدته  الذي  الدراسة  ملف  على  وبناء 

السمعي البصري ؛

يقرر :

مقرها  الكائن  ش.م  املغرب«  اتصاالت   » لشركة  اإلذن  منح   -  1

التجاري السجل  في  املقيدة  الرياض،  حي  النخيل  شارع   بالرباط 

1 من  48.947، من أجل إدراج الخدمات الواردة في امللحق رقم  رقم 

هذا القرار ضمن باقتها « TV ADSL Maroc Telecom« ؛

2 - تعويض ملحق قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري 

القا�ضي   ،)2019 أبريل   11(  1440 شعبان   5 في  الصادر   32.19 رقم 

 »TV ADSL Maroc بتجديد إذن تسويق الخدمة ذات الولوج املشروط

«Telecom، بامللحق رقم 2 من هذا القرار  ؛

3 - تبليغ هذا القرار إلى شركة اتصاالت املغرب ونشره في الجريدة 

الرسمية.
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القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي  تّم تداول هذا 
 1442 شوال  من   15 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  خالل  البصري 
)27 ماي 2021(، بمقر الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط، 
والسادة والسيدات  رئيسة،  أخرباش،  لطيفة  السيدة   بحضور 

نرجس الرغاي وجعفر الكنسو�ضي وعلي البقالي الحسني وعبد القادر 
وبديعة  اإلدري�ضي  العلمي  وخليل  برودي  وفاطمة  الوديي  الشاوي 

الرا�ضي ومحمد املعزوز، أعضاء.

عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري،

الرئيسة،

اإلمضاء : لطيفة أخرباش.

*
*  *

امللحق رقم 1

ا قن1ات)ا تلفزي )ا ذدودة

- E Entertainment
- OSN Yahala Al Oula
- OSN Movies Disney
- OSN Yahala Cinema
- ART Hekayat
- ART Hekayat 2
- ART Aflam
- Baby TV

- Nicktoons
- Nickelodeon Junior
- Disney Junior
- Nickelodeon
- Disney Channel HD
- Sky News HD
- Sky News Arabia
- PBA Rush

- Médi1TV Afrique 
- Médi1TV Maghreb
- RT Arabic 
- Chada TV 
- Africa News 
- Nina TV 
- Gametoon 
- FastnFunbox 
- Rotana Comedy 
- Rotana Kids 
- Rotana Aflam + 
- Rotana Drama 
- Savannah TV 

- Docubox 
- MyZen TV 
- Top Santé 
- Science & Vie 
- 360 Tunebox 
- Gourmand TV 
- Fashionbox 
- FightBox 
- Cartoon Network Arabic 
- MT Classic 
- MT Drama
- MT Aflam 
- MT Ciné 
- MT MTX

- Bein Sports
- Bein Sports News ;
- Bein Sports 1
- Bein Sports 2
- Bein Sports 3
- Bein Sports 4
- Bein Sports 5
- Bein Sports 6
- Bein Sports 7
- Bein Premium 1

- Bein Premium 2
- Bein Premium 3
- Bein Sports English 1
- Bein Sports English 2
- Bein Sports English 3
- Bein Sports FR 1
- Bein Sports FR 2
- Bein Sports FR 3
- Bein Sports Xtra 1
- Bein Sports Xtra 2
- Baraem
- Bein Gourmet
- Jeem Tv
- Be Junior

* * *
امللحق)رقم))

ترك5ب )ا باق )بعد)إضاف )ا قن1ات)ا ذدودة

1 2M 41 MBC 4 81 Ushuaia TV 121 Chada TV

2 Al Jazeera News 42 Medi 1 TV 82 Histoire 122 Africa News

3 Al Jazeera International 43 Nesma TV 83 Trace Urban 123 Nina TV

4 Al Jazeera Mubasheer 44 Rotana Khalijiya 84 Trace Sports Stars 124 Gametoon

5 Al Jazeera Documentary 45 Rotana Clip 85 TCM Cinéma 125 FastnFunbox

6 Al Rissala 46 Rotana Cinema 86 CNN 126 Rotana Comedy

7 BBC World 47 Rotana Aflam 87 Boing 127 Rotana Kids

8 Bloomberg 48 Rotana Classic 88 Cartoon Network 128 Rotana Aflam +

9 Canal 24 Horas 49 Rotana Massriya 89 Boomrang 129 Rotana Drama

10 CNBC Arrabiya 50 Rotana Moussika 90 TV Tunisienne 130 Savannah TV

11 CGTN Arabic 51 TVE international 91 TV5 Monde 131 Docubox

12 CCTV 4 52 Action 92 Paramount Channel 132 MyZen TV 
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13 CGTN Français 53 Russia Today TV « RT » 93 Nickelodeon 133 Top Santé 

14 CCTV Documentary 54 RT France 94 J-One 134 Science & Vie 

15 CCTV News 55 Chasse & Pêche 95 Game One 135 360 Tunebox 

16 DW 56 Animaux 96 MTV Hits 136 Gourmand TV 

17 Euronews 57 Science et vie 97 MTV France 137 Fashionbox 

18 RT Documentary « RTD » 58 AB 1 98 MTV Rock 138 FightBox 

19 Crime District 59 RTL9 99 Nickelodeon Junior 139 Cartoon Network Arabic 

20 RT Arabic 60 AB 3 100 Chada TV 140 MT Classic 

21 France 24 61 Mangas 101 Gulli Bil Arabi 141 MT Drama

22 France 24 Anglais 62 Trek 102 E Entertainment 142 MT Aflam 

23 France 24 Arabic 63 AB Motors 103 OSN Yahala Al Oula 143 MT Ciné 

24 France 2 64 Golf Channel 104 OSN Movies Disney 144 MT MTX

25 France 3 65 Non Stop People 105 OSN Yahala Cinema 145 Bein Sports

26 France 5 66 Africa 24 106 ART Hekayat 146 Bein Sports News

27 M6 (Metropole Television) 67 TV5 Monde Style 107 ART Hekayat 2 147 Bein Sports 1

28 W9 (Edi-TV) 68 NHK World TV 108 ART Aflam 148 Bein Sports 2

29 Hannibal 69 RTI 1 109 Baby TV 149 Bein Sports 3

30 Gulli 70 Saudi Quran 110 Nicktoons 150 Bein Sports 4

31 Elle Girl (ex. June) 71 Al Oula 111 Nickelodeon Junior 151 Bein Sports 5

32 Tiji 72 Arriyadia 112 Disney Junior 152 Bein Sports 6

33 MCM Top 73 Arrabiaa 113 Nickelodeon 153 Bein Sports 7

34 LBC SAT 74 Al Maghribiya 114 Disney Channel HD 154 Bein Premium 1

35 Al Arabiya 75 Assadissa 115 Sky News HD 155 Bein Premium 2

36 MBC 3 76 Laayoune 116 Sky News Arabia 156 Bein Premium 3

37 MBC 77 Tamazight 117 PBA Rush 157 Bein Sports English 1

38 MBC Action 78 Spacetoon 118 Médi1TV Afrique 158 Bein Sports English 2

39 MBC 2 79 TF1 119 Médi1TV Maghreb 159 Bein Sports English 3

40 MBC Max 80 LCI 120 RT Arabic 160 Bein Sports FR 1

161 Bein Sports FR 2

162 Bein Sports FR 3

163 Bein Sports Xtra 1

164 Bein Sports Xtra 2

165 Baraem

166 Bein Gourmet

167 Jeem Tv

168 Be Junior
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نص1ص)خاص 

وزارة العدل

مرسـ1م)رقم)2.20.913)صادر)في))))من)ش1ال))    )3)و1ن15) )1)) 
بتحدود)ا تع1يضات)حاملنافع)املمن1ح ) لقضاة)خارج)ا درج 

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق بالنظام األسا�ضي 
للقضاة، وال سيما املادتين 6 و 26 منه ؛

 وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.75.174 الصادر في 25 من ربيع
القضاء  رجال  درجات  ترتيب  بتحديد   )1975 أبريل   8(  1395 األول 
تغييره  وقع  كما  القضائيين،  امللحقين  وأجور  االستداللية  وأرقامها 

وتتميمه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 29 من رمضان 1442 
)12 ماي 2021(،

رســـم مــا يـــلي :

املادة األولى

يتسفيد القضاة املرتبون خارج الدرجة من التعويضات واملنافع 
التالية :

- التعويض الخاص .................................... 288.000,00 في السنة ؛

- التعويض عن التأطير القضائي ............... 420.000,00 في السنة ؛

- التعويض عن التمثيل ................................ 24.000,00 في السنة ؛

- التعويض عن التدرج اإلداري ................. 108.000,00 في السنة ؛

الخاصة  املصاريف  تغطية  إلى  الرامي  املهام  عن  التعويض   -
 .......... باملرتب  املشمولة  وغير  باملهام  املرتبطة  التكاليف  وجميع 

30.000,00 في السنة.

املادة الثانية

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
وزير العدل ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما 

فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من 6 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 22 من شوال 1442 )3 يونيو 2021(.
اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :
وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.
 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء : محمد بنشعبون.

الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان

في) قرار) 1زير)االقتصاد)حاملا 5 )حإصالح)اإلدارة)رقم)1171.21)صادر)

 ))من)رمضان))    ) )ماي) )1)()بتحدود)إجراءات)تنظ5م)

ا درج ) من) متصرف) درج ) املهن5 ) 1 1ج) ا كفاءة) امتحان)

مع) حا عالقات) اإلنسان) بحق1ق) املكلف ) ا دح  ) ب1زارة) ا ثان5 )

ا برملان)–)املندحب5 )ا 1زاري )املكلف )بحق1ق)اإلنسان-.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ربيع  من   13 في  الصادر   401.67 رقم  امللكي  املرسوم  على  بناء 

األول 1387 )22يونيو1967( بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات 

كما  العمومية،  اإلدارات  ومناصب  ودرجات  أسالك  بولوج  الخاصة 

وقع تغييره وتتميمه ؛

 1426 شوال  من    29 في  الصادر   2.04.403 رقم  املرسوم  وعلى 

الدرجة  في  الدولة  موظفي  ترقي  شروط  بتحديد  )2 ديسمبر2005( 

أو اإلطار كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.1367 رقم  املرسوم  وعلى 

اإلدارات  موظفي  وتقييم  تنقيط  مسطرة  بتحديد  )2 ديسمبر2005( 

العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 

املتصرفين  بهيئة  الخاص  األسا�ضي  النظام  بشأن   )2010 أكتوبر   29(

املادتين  وتتميمه، وال سيما  تغييره  الوزارات، كما وقع  بين  املشتركة 

9 و14 منه ؛

وباقتراح من وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع 

البرملان،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدرجة  من  متصرف  درجة  لولوج  املهنية  الكفاءة  امتحان  يفتح 

الثانية بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بحقوق اإلنسان.

يحدد في قرار فتح االمتحان ما يلي :

- تاريخ ومكان إجراء االمتحان ؛

- شروط املشاركة في االمتحان ؛

- عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛

نظام)م1ظفي)اإلدارات)ا عام 
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املختصة  املصلحة  وعنوان  الترشيحات  إليداع  املحدد  األجل   -

باستقبالها ؛

- التخصصات املمتحن بشأنها عند االقتضاء.

ينشر هذا القرار وجوبا خمسة عشرة )15( يوما، على األقل، قبل 

آخر أجل إليداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين على األقل، وعلى 

كما  اإلنسان،  بحقوق  املكلفة  الحكومية  للسلطة  اإللكتروني  املوقع 

يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة. 

املادة 2

يفتح امتحان الكفاءة املهنية للترقي إلى درجة متصرف من الدرجة 

الثانية في وجه املتصرفين من الدرجة الثالثة املتوفرين على ست )6( 

سنوات على األقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

املادة 3

تتألف لجنة االمتحان من ثالثة )03( أعضاء، على األقل، من بينهم 

اإلنسان،  بحقوق  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بمقرر  يعينون  رئيس، 

من بين موظفين ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة املمتحن بشأنها، 

يختارون بناء على الكفاءات واملؤهالت العلمية املتوفرة لديهم في مواد 

االختبارات.

إدارات أخرى  إلى  ينتمون  اللجنة أعضاء آخرين  أن تضم  ويمكن 

تتوفر فيهم نفس الشروط.

املادة 4

األقل،  على  أعضاء   )3( ثالثة  من  الحراسة  لجان  أو  لجنة  تتألف 

لكل لجنة، من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة 

بحقوق اإلنسان.

املادة 5

يشتمل االمتحان على اختبارين كتابيين، واختبار شفوي أو تطبيقي 

أو هما معا، تحدد مواضيعها ومددها ومعامالتها كما يلي :

املعاملاملدةاالختبار

اختبار)كتابي)عام):)ينصب على تحرير موضوع عام 

ذي صلة بالقطاع املعني.
2ثالث )3( ساعات

التخصصات  بأحد  يتعلق  (: خاص) كتابي) اختبار)

املمتحن  بالدرجة  املرتبطة  والوظائف  باملهام  أو 

بشأنها.

3ثالث )3( ساعات

اختبار)شف1ي)أح)تطب5قي)أح)هما)معا): تناقش فيه 

أو  مختلفة،  مواضيع  املترشح  مع  االمتحان  لجنة 

املطلوب،  التخصص  في  تطبيقي  الختبار  تخضعه 

باملهام  القيام  وذلك بهدف تقييم مدى قدرته على 

أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املمتحن بشأنها.

2ما بين 15 و30 دقيقة

ومتطلبات  طبيعة  االختبارات  هذه  مواضيع  اختيار  في  وتراعى 

ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املمتحن بشأنها.

املادة 6

وتعتبر  و20.   0 بين  تتراوح  عددية  نقطة  اختبار  كل  عن  تمنح 

إقصائية كل نقطة تقل عن 05 من 20.

املادة 7

معا،  هما  أو  التطبيقي  أو  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 

املترشحون الحاصلون على معدل ال يقل عن 10 من 20 في االختبارين 

الكتابيين، دون الحصول على نقطة إقصائية.

املادة 8

الكتابية  االختبارات  في  عليها  املحصل  النقط  معدل  إلى  تضاف 

والشفوية أو التطبيقية أو هما معا، نقطة مهنية عددية تطابق معدل 

النقط املمنوحة للمترشح برسم السنوات املطلوبة الجتياز االمتحان 

تتراوح بين 0 و20، ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :

)معدل نقط االمتحان × 70( + )معدل النقطة املهنية × 30( 

100

املادة 9

تحصر لجنة االمتحان، في حدود املناصب املمتحن بشأنها، الئحة 

املترشحين  بين  من  االستحقاق،  حسب  مرتبين  الناجحين  املترشحين 

الحاصلين على نقطة نهائية ال تقل عن 10 من 20 دون الحصول على 

نقطة إقصائية. 

املادة 10

مقتضيات  مراعاة  مع  نهائية،  بصفة  الناجحين  الئحة  عن  يعلن 

الحكومية  للسلطة  اإللكتروني  املوقع  على  وينشر  أعاله،   9 املادة 

املكلفة بحقوق اإلنسان ويلصق بمقر اإلدارة وباألماكن التي أجريت 

بها االختبارات.

املادة 11

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء :محمد بنشعبون.
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إعالنات)حبالغات

 2019 ديسمبر غايةالى  المعتمدةحكمها  في المعتبرة والهيئات الئحة مؤسسات االئتمان)الئح )مؤسسات)االئتمان)حا ه5ئات)املعتبرة)في)حكمها)املعتمدة)إلى)غاو )ديسمبر)2019
 

 مؤسسات االئتمان المعتمدة بصفتها بنوكا : -1
 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

 ، زاوية شارع غاندي وابراهيم الروداني798
 الدار البيضاء

من  17الصادر في  1938.09غرب رقم مقرر والي بنك الم
 البريد بنك (2009يوليوز  10) 1430رجب 

محرم  7في  الصادر 551.98رقم  قرار لوزير االقتصاد والمالية الدار البيضاء ، شارع محمد الخامس174
 البنك العربي ش.م.ع (1998ماي  4) 1419

 الدار البيضاء ، شارع موالي يوسف2

في  الصادر 2348.94رقم  الستثماراتلوزير المالية وا قرار 
 (1994غشت 23) 1415ربيع األول من  14

 في الصادر 2269.03رقم  لوزير المالية والخوصصة قرار 
 (2003ديسمبر  22) 1424من شوال  27 

 التجاري وافا بنك

مركز البرجين التوأمين، البرج الغربي، الطابق 
 الدار البيضاء 12

شوال  من  20في  لصادرا 17مقرر والي بنك المغرب رقم 
 بنكو ساباديل (2008أكتوبر  20) 1429

 الدار البيضاء ، شارع محمد الزرقطوني288

في  الصادر 2348.94رقم  لوزير المالية واالستثمارات قرار 
 (1994غشت 23) 1415ربيع األول من  14

الصادر في فاتح جمادى األولى  26مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2010 بريلأ 16) 1431

 بنك العمل

 الدار البيضاء ، شارع محمد الزرقطوني101

في  الصادر 2348.94رقم  لوزير المالية واالستثمارات قرار 
 (1994غشت 23) 1415ربيع األول من  14

ذي القعدة من  17الصادر في  28مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2010أكتوبر 26) 1431

 1437رمضان  4في  صادرال 54مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2016يونيو  10)

 المركزي البنك الشعبي

في  الصادر  2348.94رقم  لوزير المالية واالستثماراتقرار  الدار البيضاء 20000، محج الحسن الثاني، 140
  (1994غشت  23) 1415ربيع األول  من 14

البنك المغربي للتجارة 
 الخارجية

 لبيضاءالدار ا ، ساحة األمم المتحدة26

في  الصادر 2348.94رقم  لوزير المالية واالستثمارات قرار
 (1994غشت  23) 1415ربيع األول  من 14

رقم  والسياحة والخوصصةوالمالية قتصاد لوزير اال قرار
 16) 1422جمادى األولى من  26في  الصادر 1558.01

 (2001غشت 
 1435شوال  4 في الصادر 45مقرر والي بنك المغرب رقم 

 (2014اتح أغسطس )ف

البنك المغربي للتجارة 
 والصناعة

 – 246شارع الحسن الثاني، صندوق البريد 
 أكادير 80000

 في الصادر 1481.99رقم  لوزير االقتصاد والماليةقرار 
 (1999أكتوبر  5) 1420جمادى الثانية من  24

البنك الشعبي للوسط 
 الجنوبي

 - 276شارع الجيش الملكي، صندوق البريد 
 فاس 30000 –المدينة الجديدة 

 في الصادر 1234.03رقم  لوزير المالية والخوصصة قرار
 (2003يونيو  24) 1424ربيع الثاني من  23

من ربيع اآلخر  26في  الصادر 81مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2019يناير  3) 1440

 –البنك الشعبي لفاس 
 مكناس

)23 غشت 1994(

)23 غشت 1994(

)23 غشت 1994(
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في  الصادر 2348.94رقم  زير المالية واالستثماراتلو قرار العيون 70000  -، شارع مكة 27
 البنك الشعبي للعيون (1994غشت  23) 1415ربيع األول من  14

شارع عبد الكريم الخطابي، طريق الدار البيضاء،  
 مراكش 40001 – 480صندوق البريد 

 في الصادر 1233.03رقم   قرار لوزير المالية والخوصصة
 (2003يونيو  24) 1424ربيع الثاني من  23

 –البنك الشعبي لمراكش 
 بني مالل 

 62000 –تويمة  -الطريق الرئيسي الناظور 
 الناظور

 في الصادر 2321.03رقم  قرار لوزير المالية والخوصصة
 (2003ديسمبر  25) 1424فاتح ذي القعدة 

 –البنك الشعبي للناظور 
 الحسيمة 

 – 440، شارع الدرفوفي، صندوق البريد 34
 وجدة 60000

في  الصادر 2348.94رقم   لوزير المالية واالستثمارات قرار
 البنك الشعبي لوجدة (1994غشت  23) 1415ربيع األول من  14

 11100 – 6، شارع طرابلس صندوق البريد 3
 الرباط

في  الصادر 2348.94 رقم واالستثماراتلوزير المالية  قرار
 (1994غشت  23) 1415ربيع األول  من 14

 -بنك الشعبي للرباط ال
 القنيطرة

 -313، شارع محمد الخامس، صندوق البريد 76
 طنجة 90000

من  18في  الصادر 457.99رقم  قرار لوزير االقتصاد والمالية
 (1999أبريل  5) 1419ذي الحجة 

 –البنك الشعبي لطنجة 
 تطوان 

 11في  الصادر 284.06رقم  الخوصصةقرار لوزير المالية و الرباط ساحة موالي الحسن، عمارة المامونية
 (2006فبراير  10) 1427محرم  من

صندوق اإليداع والتدبير 
 رأسمالل

 10000 - 49صندوق البريد  -ساحة العلويين 
 الرباط

في  الصادر 2348.94رقم   لوزير المالية واالستثمارات قرار
 القرض الفالحي للمغرب (1994غشت  23) 1415ربيع األول من  14

جمادى اآلخرة  3في  الصادر 35مقرر والي بنك المغرب رقم  الدار البيضاء ، زنقة ابن طفيل7-5
 " CFG Group " شركة (2012أبريل  25) 1433

سيدي  ،1مجموعة زينيت مللينيوم، عمارة 
 الدار البيضاء معروف

 

في  الصادر 2348.94رقم  واالستثماراتلوزير المالية  قرار
 المغرب -سيتي بنك  (1994غشت  23) 1415ربيع األول من  14

في  الصادر 2348.94رقم  واالستثماراتلوزير المالية  قرار الدار البيضاء ، محج الحسن الثاني187
 ( 1994غشت  23) 1415ربيع األول من  14

 في  الصادر 2467.05رقم   قرار لوزير المالية والخوصصة
 (2005ديسمبر  5) 1426ذي القعدة  3

 في صادرال 773.06رقم  ر المالية والخوصصةقرار لوزي
 (2006فبراير  10) 1427محرم  من 11

ربيع األول من  14الصادر في  33مقرر والي بنك المغرب رقم  
 (2012فبراير  7) 1433

 القرض العقاري والسياحي

 الدار البيضاء ، شارع محمد الخامس58-48

في  الصادر 2348.94رقم  واالستثماراتلوزير المالية قرار 
 (1994غشت  23) 1415ربيع األول من  14

 في الصادر 1629.98رقم  لوزير االقتصاد والمالية قرار
 (1998يوليوز  30) 1419 ربيع الثاني 5

 الصادر في  1395.04رقم  قرار لوزير المالية والخوصصة
 (2004يوليوز  29) 1425الثانية  جمادىمن  11

 الصادر في 279.06 رقم قرار لوزير المالية والخوصصة
 (2006فبراير  9) 1427محرم  من  10 

 مصرف المغرب 

وداية، زاوية شارع بنبركة وشارع النخيل فضاء اال
 الرباط  10100 حي الرياض –

رقم  قرار لوزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية
 1418جمادى اآلخرة من  24في  الصادر 2549.96

 (1997أكتوبر 27)
 ي تجهيز الجماعالندوق ص
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الدار  20060، شارع موالي يوسف، 27
 البيضاء

 1972.95وزير المالية واالستثمارات الخارجية رقم لقرار 
 (،1995يوليوز  20) 1416صفر من  21في  الصادر

من  20الصادر في  468.99وزير االقتصاد والمالية رقم لقرار 
 (،1999أبريل  7) 1419ذي الحجة 

من  13الصادر في  111.00االقتصاد والمالية رقم  وزيرلقرار 
 (2000يناير  20) 1420شوال 

 ميديا فينانس

 الدار البيضاء ، شارع عبد المومن55

في  الصادر 2348.94رقم  واالستثماراتلوزير المالية  قرار
 (1994غشت  23) 1415ربيع األول من  14

 16ر في الصاد 1060.00رقم  قرار لوزير االقتصاد والمالية
 (2000غشت  17) 1421جمادى األولى من 

الشركة العامة المغربية 
 لألبناك

في  الصادر 2348.94رقم  واالستثماراتلوزير المالية  قرار الدار البيضاء ، زنقة الطاهر السبتي36
 االتحاد المغربي لألبناك (1994غشت  23) 1415ربيع األول من  14

شوال من  20الصادر في  16والي بنك المغرب رقم لمقرر  ءالدار البيضا   ، شارع أنفا179
 (2008أكتوبر  20) 1429

 « La Caixa»  مؤسسة

توفير ذو طابع صندوق 
لبرشلونة )الكايشا  تعاوني 

 بنك ش.م(

  
 لمزاولة العمليات عتمدةو مأركية اشت مؤسسات االئتمان المعتمدة بصفتها بنوكا -2

المتعلق بمؤسسات  103.2القانون رقم  المنصوص عليها في القسم الثالث من
 ) نوافذ تشاركية ( االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

 التشاركية بنوكال -أ

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

من  12في  الصادر 65والي بنك المغرب رقم لمقرر  لرباط زاوية محج الجزائر وزنقة وهران، حسان
 األخضر بنك  (2017يوليو  7) 1438شوال 

من  22في  الصادر 67والي بنك المغرب رقم لمقرر  الدار البيضاء، زاوية شارع أنفا وزنقة موليير 162
 بنك اليسر  (2017يوليو  17) 1438شوال 

لقعدة ذي ا 8في  الصادر 69والي بنك المغرب رقم لمقرر  الدار البيضاء ، محج الحسن الثاني157
 بنك التمويل واإلنماء (2017)فاتح أغسطس  1438

من  19في  الصادر 60والي بنك المغرب رقم لمقرر  الدار البيضاء شارع عبد المومن 19
 بنك الصفاء  (2017أبريل  17) 1438رجب 

 الدار (سابقا الجديدة طريق) الجامعة طريق ،397
  البيضاء

جمادى  7في  الصادر 58والي بنك المغرب رقم لمقرر 
 أمنية بنك (2017مارس  6) 1438اآلخرة 

  
 
 
 

الرباط

الدار البيضاء

الدار البيضاء
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 النوافذ التشاركية -ب

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

، شارع محمد 48-58
 الدار البيضاءالخامس 

من  29في  الصادر 63والي بنك المغرب رقم لمقرر 
اد مصرف باعتم (2017ماي  26) 1438شعبان 

المغرب لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القسم 
المتعلق بمؤسسات  103.2الثالث من القانون رقم 

 االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

 الرضا

الدار  ، شارع عبد المومن55
 البيضاء

من  19في  الصادر 61والي بنك المغرب رقم لمقرر 
شركة باعتماد ال (2017أبريل  17) 1438رجب 

العامة المغربية لألبناك لمزاولة العمليات المنصوص 
المتعلق  103.2عليها في القسم الثالث من القانون رقم 

 .بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

 دار األمان 

الدار  ، ساحة األمم المتحدة26
 البيضاء

جمادى  7في  الصادر 59والي بنك المغرب رقم لمقرر 
باعتماد البنك  (2017مارس  6) 1438اآلخرة 

المغربي للتجارة والصناعة لمزاولة العمليات المنصوص 
المتعلق  103.2عليها في القسم الثالث من القانون رقم 

 .بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

 نجمة  

مركز أعمال صندوق الضمان 
 المركزي، حي الرياض

 الرباط
أبريل  22بتاريخ  19/و/144 مراسلة بنك المغرب رقم

تسمح لصندوق اإليداع والتدبير مزاولة العمليات  2019
المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 

المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة  103.2
 في حكمها تحت اسم "سند لتمويل"

  سند تمويل

 :لشركات التمويمؤسسات االئتمان المعتمدة بصفتها  -3
 قروض االستهالكشركات  - أ

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

 الدار البيضاء ، شارع الحسن الثاني122-120
رقم  لوزير المالية واالستثمارات الخارجيةقرار 

يونيو  18) 1417في فاتح صفر  الصادر 1209.96
1996) 

 أكسا سلف

*(AXA CREDIT)  

 الصادر 1409.98رقم  لوزير االقتصاد والمالية قرار الدار البيضاء رع الزرقطوني، شا207
  DAR SALAF دار السلف (1998يونيو  10) 1419صفر  من 15في 

، زاوية شارع الزرقطوني وزنقة ابن بريد 127
 الدار البيضاء 20100 -

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
 1417رجب من  28 الصادر في 2459.96

 (1996دجنبر  10)

 قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة
 1423محرم من  28ي الصادر ف 678.02رقم 

 (2002أبريل  12)

 الصادر في 76مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2018ماي  31) 1439رمضان من  15

 

 CREDITشركة التجهيز المنزلي )
EQDOM)* 
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الدار   الوليد، عين السبع ، شارع خالد بن44
 البيضاء

من  29الصادر في  7والي بنك المغرب رقم لمقرر 
 (، 2007أكتوبر  12) 1428رمضان 

 من  3في  الصادر 37والي بنك المغرب رقم لمقرر 
 (2012ديسمبر  17) 1434صفر 

 1438شوال من  29في  الصادر 68مقرر رقم 
 (2017يوليو  24)

 الشركة

 RCI FINANCE MAROC SA*  
  

 العيون ، شارع مكة20
رقم  لوزير المالية واالستثمارات الخارجية قرار

)فاتح  1417صفر من  14في  الصادر 1295.96
 (1996يوليوز 

 SALAF AL )سلف المستقبل ش.م.
MOUSTAKBAL S.A) 

الدار  ، سيدي معروف8زينيت ميلينيوم، عمارة 
 البيضاء

رقم  لخارجيةلوزير المالية واالستثمارات اقرار 
ماي  9) 1418محرم  2در في الصا 855.97

1997) 

 في 158.00رقم   لوزير االقتصاد والمالية قرار
 (2000يناير  27) 1420من شوال  20

جمادى  2في  الصادر 83مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2019يناير  9) 1440األولى 

  SALAFIN*سلفين

 الدار البيضاء ، شارع عبد المومن57

لوزير المالية واالستثمارات الخارجية رقم  رقرا
 16) 1417من صفر  29الصادر في  1398.96

 (1996يوليوز 
لوزير المالية واالستثمارات الخارجية رقم  قرار 

 1417من  ذي القعدة  18الصادر في   547.97
 (1997مارس  28)

من  18الصادر في  5مقرر والي بنك المغرب رقم  
 (2007غشت  3) 1428رجب 

من   14الصادر في  34مقرر والي بنك المغرب رقم  
 (2012فبراير  7) 1433ربيع األول 

من  12الصادر في  93مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2019يوليوز  15) 1440ذي القعدة 

شركة تمويل الشراء باالئتمان 
*(SOFAC-CREDIT) 

 الرباط أكدال –ساحة رابعة العدوية، إقامة قيس 
رقم  ر المالية واالستثمارات الخارجيةقرار لوزي
 11) 1417صفر من  24في  الصادر 1373.96

 (1996يوليوز 

 ئتمانشركة التمويل الجديد باال
(FNAC)* 

 فاس، شارع محمد الخامس 29

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية 
 1417ربيع األول من  15في  الصادر 1544.96

 (1996)فاتح غشت 

رقم   لوزير المالية واالستثمارات الخارجية قرار
 1417ذي القعدة من  18الصادر في  551.97

 (1997مارس  28)

 ئتمانشركة الشمال اإلفريقي لال
SONAC))* 

 الدار البيضاء ، شارع الزرقطوني256

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
 1417جمادى األولى  9في  الصادر 1833.96

 (،1996شتنبر  23)

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
 1417ذي القعدة  7الصادر في  424.97

 (1997مارس  17)

الشركة الجهوية لسلف االستهالك 
(SOREC CREDIT)* 

الصادر في
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 الدار البيضاء ، شارع الزرقطوني369

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية 
 1417صفر  ن م 14في  الصادر 1298.96

 (1996)فاتح يوليوز 

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
 1417ذي القعدة من   25الصادر في  594.97

 (1997أبريل  4)

 1727.05رقم  لوزير المالية و الخوصصة قرار 
غشت  22) 1426رجب من  16الصادر في 

2005) 

 فيفاليس سلف
VIVALIS SALAF  

 م هللا وشارع عبد المومن، زاوية زنقة را72
 الدار البيضاء

قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية رقم 
يونيو  18) 1417صادر في فاتح صفر  1211.96

1996 ) 

قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة 
من جمادى اآلخرة  21صادر في  1324.00رقم 

لمالية ( بتغيير قرار وزير ا2000سبتمبر  20) 1421
الصادر في  1211.96واالستثمارات الخارجية رقم 

 ( 1996يونيو  18) 1417فاتح صفر 
صادر في  6.04قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 ( 2003ديسمبر  31) 1424ذي القعدة  7

الصادر  13.05رقم   قرار لوزير المالية والخوصصة
 (2004ديسمبر  31) 1425ذي القعدة  من 18في 

 *وفا سلف

 ن.سنتيتلقي األموال من الجمهور لمدة تزيد عن عتمدة لالماالئتمان )*( شركات  

 شركات االئتمان اإليجاري - ب
 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

، طريق النواصرـ سيدي 3، تجزئة رقم IIتجزئة تالل 
 الدار البيضاء معروف

رقم  الستثمارات الخارجيةقرار لوزير المالية وا 
 1417صفر من  14في  الصادر 1296.96

 (1996)فاتح يوليوز 

القرض اإليجاري للبنك 
 المغربي للتجارة والصناعة

BMCI- LEASING * 

 الدار البيضاء ، زاوية زنقة بينيل وشارع عبد المومن57

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
يونيو  19) 1417صفر  2الصادر في  1219.96

1996) 

 الصادر في 23مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2009أكتوبر  7) 1430شوال  من  17

الشركة المغربية إليجار 
 -MAROC » *التجهيزات

LEASING »  
 

 الدار البيضاء ، شارع الزرقطوني201

رقم  وزير المالية واالستثمارات الخارجيةلقرار 
 1417جمادى الثانية  من  23في  الصادر 2209.96

 (1996نونبر  5)

الصناعة  قرار لوزير المالية والتجارة والصناعة و
جمادى الثانية  5الصادر في  1210.97رقم  التقليدية
 (1997أكتوبر  8) 1418

ة قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياح
 1422ادى االخرة جم 4الصادر في  1599.01رقم  

 (2001أغسطس  24)

شوال  4الصادر في  43والي بنك المغرب رقم  مقرر
 (2014)فاتح أغسطس  1435

 يجارلإلمصرف المغرب 
 وشراء الديون يالئتمانا

CREDIT DU 
MAROC LEASING 

et FACTORING 
« CDMLF » (*)  
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 الدار البيضاء ، شارع عبد المومن55
رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية

)فاتح  1417صفرمن  14 في  درالصا 1299.96
 (1996يوليوز 

الشركة العامة لالئتمان 
 اإليجاري بالمغرب

« SOGELEASE 
MAROC » (*) 

 ، شارع موالي يوسف45

قرار لوزير المالية واالستثمار الخارجية رقم 
يونيو 18) 1417الصادر في فاتح صفر 1210.96

1996) 

 قمر الخارجية واالستثمارات المالية لوزير قرار
 1417 القعدة ذي من 18 في صادر 550.97

 (1997 مارس 28)

الصادر في  954.00رقم  قرار لوزير االقتصاد والمالية
 (2000يوليوز  27) 1421ربيع الثاني من  24

الشركة المغربية لالئتمان 
اإليجاري 

« MAGHREBAIL» 
(*) 

زاوية شارع موالي يوسف وزنقة عبد القادر  41-39 
  20100 دار البيضاءال  -المازني 

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمار الخارجية
يونيو 19) 1417صفر 2في  الصادر 1220.96

1996) 

الصادر  4.04رقم   القرار وزير المالية والخوصصة
 (2003ديسمبر  31) 1424ذي القعدة  7في 

 يجار الوفاءإ
(WAFABAIL) * 

 لرباطا 10000 - 49صندوق البريد  -ساحة العلويين 

رقم   قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
 1416ربيع األول  10في  الصادر 2134.95

 (1995أغسطس  8)

من  13في  الصادر 77والي بنك المغرب رقم  مقرر
 (2018يوليو  27) 1439ذي القعدة 

لقرض ي لالقرض اإليجار
 CAM  الفالحي للمغرب

LEASING 

 نسنتيتلقي األموال من الجمهور لمدة تزيد عن ة لعتمدالماالئتمان )*( شركات  

 شركات القرض العقاري - ت

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

 الدار البيضاء ، شارع موالي يوسف2

رقم  الخارجية واالستثمارات المالية لوزيرقرار 
 1417جمادى األولى  2في  الصادر 1732.96

 (1996ر شتنب 16)

الصادر  1390.98رقم  قرار لوزير االقتصاد والمالية 
 (1998يونيو  9) 1419صفر من  14 في 

 2364.03رقم  لوزير المالية والخوصصةقرار  
ديسمبر  30) 1421جمادى الثانية من  21الصادر في 

2003) 

التجاري 
 ATTIJARIالعقاري

IMMOBILIER (*) 

الدار  رامبراند ، زاوية شارع عبد المومن وزنقة112
 البيضاء

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
 30) 1417محرم  من 12في  الصادر 1097.96

 (1996ماي 

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
 1417الصادر في فاتح شعبان  2488.96

 (1996ديسمبر  12)

 ياحةقرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والس 
أبريل  23) 1423صفر  9الصادر في  710.02رقم 

2002) 

 WAFA عقار الوفاء
IMMOBILIER (*) 

 
 سنتيتلقي األموال من الجمهور لمدة تزيد عن لعتمدة الماالئتمان شركات  )*(

 فاتوراتشركات شراء ال - ث 
 

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

 الدار البيضاء موالي يوسف، شارع 2
 2962.94رقم  واالستثمارات المالية لوزير قرار

 1415جمادى األولى من  18في  الصادر
 (1994أكتوبر 24)

ATTIJARI 
FACTORING 

MAROC 

 –، شارع موالي يوسف، إقامة أدريانا، الطابق األول 63
 الدار البيضاء 20060

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
 1417محرم  من 12في  الصادر 1096.96

 (1996ماي  30)

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية 
 1417رجب من  16في  صادرال 2397.96

 (1996نونبر  28)

MAROC 
FACTORING (*) 

 
 ينسنتتلقي األموال من الجمهور لمدة تزيد عن عتمدة لالماالئتمان شركات  )*(

 
 

  

 ويل أخرىشركات تم - د

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

حي  –عمارة هاي تيك، الطابق الخامس، شارع النخيل 
 الرباط الرياض

من ربيع  20في  الصادر 3مقرر والي بنك المغرب رقم 
 JAIDA (2007أبريل  9) 1428األول 

ربيع  6في  الصادر 19مقرر والي بنك المغرب رقم  الرباط 49 ، زنقة أبو فارس المريني، صندوق البريد28
 (2009مارس  4) 1430األول 

 TAMWIL -تمويل الفالح 
EL FELLAH 

 من 28الصادر في  27مقرر والي بنك المغرب رقم  الدار البيضاء ، زنقة صنعاء4
 (2010ماي  13) 1431جمادى األولى 

 DAR دار الصفاء للتمويل
ASSAFAA 
LITAMWIL 

 الدار البيضاء ، شارع عبد المومن101

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
)فاتح  1417صفر من  14في  الصادر 1300.96

 (1996يوليوز 

الصادر  1389-98رقم ة قرار لوزير االقتصاد والمالي
 (1998يونيو  9) 1419صفر  من 14في 

 الصندوق المغربي للصفقات
 FINEA (*) 

  
 

سنتين

لوزير   املالية    واالستثمارات

واالستثمارات

قرار  لوزير  املالية  والخوصصة

مقرر لوالي بنك املغرب
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 سنتيتلقي األموال من الجمهور لمدة تزيد عن لعتمدة الماالئتمان شركات  )*(

 فاتوراتشركات شراء ال - ث 
 

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

 الدار البيضاء موالي يوسف، شارع 2
 2962.94رقم  واالستثمارات المالية لوزير قرار

 1415جمادى األولى من  18في  الصادر
 (1994أكتوبر 24)

ATTIJARI 
FACTORING 

MAROC 

 –، شارع موالي يوسف، إقامة أدريانا، الطابق األول 63
 الدار البيضاء 20060

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
 1417محرم  من 12في  الصادر 1096.96

 (1996ماي  30)

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية 
 1417رجب من  16في  صادرال 2397.96

 (1996نونبر  28)

MAROC 
FACTORING (*) 

 
 ينسنتتلقي األموال من الجمهور لمدة تزيد عن عتمدة لالماالئتمان شركات  )*(

 
 

  

 ويل أخرىشركات تم - د

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

حي  –عمارة هاي تيك، الطابق الخامس، شارع النخيل 
 الرباط الرياض

من ربيع  20في  الصادر 3مقرر والي بنك المغرب رقم 
 JAIDA (2007أبريل  9) 1428األول 

ربيع  6في  الصادر 19مقرر والي بنك المغرب رقم  الرباط 49 ، زنقة أبو فارس المريني، صندوق البريد28
 (2009مارس  4) 1430األول 

 TAMWIL -تمويل الفالح 
EL FELLAH 

 من 28الصادر في  27مقرر والي بنك المغرب رقم  الدار البيضاء ، زنقة صنعاء4
 (2010ماي  13) 1431جمادى األولى 

 DAR دار الصفاء للتمويل
ASSAFAA 
LITAMWIL 

 الدار البيضاء ، شارع عبد المومن101

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
)فاتح  1417صفر من  14في  الصادر 1300.96

 (1996يوليوز 

الصادر  1389-98رقم ة قرار لوزير االقتصاد والمالي
 (1998يونيو  9) 1419صفر  من 14في 

 الصندوق المغربي للصفقات
 FINEA (*) 

  
 

 
 سنتيتلقي األموال من الجمهور لمدة تزيد عن لعتمدة الماالئتمان شركات  )*(

 فاتوراتشركات شراء ال - ث 
 

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

 الدار البيضاء موالي يوسف، شارع 2
 2962.94رقم  واالستثمارات المالية لوزير قرار

 1415جمادى األولى من  18في  الصادر
 (1994أكتوبر 24)

ATTIJARI 
FACTORING 

MAROC 

 –، شارع موالي يوسف، إقامة أدريانا، الطابق األول 63
 الدار البيضاء 20060

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
 1417محرم  من 12في  الصادر 1096.96

 (1996ماي  30)

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية 
 1417رجب من  16في  صادرال 2397.96

 (1996نونبر  28)

MAROC 
FACTORING (*) 

 
 ينسنتتلقي األموال من الجمهور لمدة تزيد عن عتمدة لالماالئتمان شركات  )*(

 
 

  

 ويل أخرىشركات تم - د

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

حي  –عمارة هاي تيك، الطابق الخامس، شارع النخيل 
 الرباط الرياض

من ربيع  20في  الصادر 3مقرر والي بنك المغرب رقم 
 JAIDA (2007أبريل  9) 1428األول 

ربيع  6في  الصادر 19مقرر والي بنك المغرب رقم  الرباط 49 ، زنقة أبو فارس المريني، صندوق البريد28
 (2009مارس  4) 1430األول 

 TAMWIL -تمويل الفالح 
EL FELLAH 

 من 28الصادر في  27مقرر والي بنك المغرب رقم  الدار البيضاء ، زنقة صنعاء4
 (2010ماي  13) 1431جمادى األولى 

 DAR دار الصفاء للتمويل
ASSAFAA 
LITAMWIL 

 الدار البيضاء ، شارع عبد المومن101

رقم  قرار لوزير المالية واالستثمارات الخارجية
)فاتح  1417صفر من  14في  الصادر 1300.96

 (1996يوليوز 

الصادر  1389-98رقم ة قرار لوزير االقتصاد والمالي
 (1998يونيو  9) 1419صفر  من 14في 

 الصندوق المغربي للصفقات
 FINEA (*) 
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 بنوك الحرةال -4 

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

 طنجة ، شارع باستور58
رقم  واالستثمارات المالية لوزير قرار

 1415صفر  من 18في  الصادر 2028.94
 (1994يوليوز  28)

 بنك حر –البنك التجاري الدولي 

ATTIJARI 
INTERNATIONAL 

BANK 
(ATTIJARI I.B B.O.S) 

في  الصادر 230.93رقم  المالية لوزير قرار طنجةالحرة لطنجة، طريق الرباط  التصدير منطقة
 (1993يناير  13) 1413رجب من  19

 –البنك المغربي للتجارة والصناعة 
مجموعة البنك الوطني  –بنك حر 
 لباريس

BMCI - BANQUE 
OFFSHORE - GROUPE 

BNP (BMCI B.O.S) 
 

، لطنجة  الحرة ، المنطقة الصناعية للتصديرD 45التجزئة 
 طنجةطريق الرباط 

 1751.03رقم   والخوصصة المالية لوزير رارق
شتنبر  16) 1424رجب من  19في  الصادر
2003) 

 بنك حر –البنك الشعبي الدولي
CHAABI 

INTERNATIONAL 
BANK 

في  الصادر 1121.92رقم   لماليةا لوزير قرار طنجة زاوية شارع محمد الخامس وزنقة موسى بن نصير
 (1992يوليوز  16) 1413محرم من  15

 بنك حر -  حر مصرف المغرب

CREDIT DU MAROC 
OFFSHORE – BANQUE 

OFFSHORE 

 والخوصصة والمالية االقتصاد لوزير قرار طنجة ، شارع محمد الخامس58
ذي  من  16في  الصادر 495.01رقم  والسياحة

 (2001مارس  12) 1421الحجة 

 بنك حر –الشركة العامة الحرة 
SOCIETE GENERALE 

OFFSHORE 

 طنجة  طريق الرباط -بوخالف  الحرة  لتصديراالمنطقة 

 والخوصصة والمالية االقتصاد لوزير قرار
في فاتح صفر  الصادر 853.01رقم  والسياحة
 (2001أبريل  25) 1422

فرع للبنك المغربي للتجارة 
 بنك حر –الخارجية 

SUCCURSALE 
OFFSHORE DE LA 

BMCE (SUCCURSALE 
O.S BMCE) (BMCE 

TANGER OFFSHORE) 
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 جمعيات القروض الصغرى -5 

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

، زنقة الفضيلة، المنطقة الصناعية، ح.ي.م.، 40
 الرباط 10130

الصادر  514.00رقم  قرار وزير االقتصاد والمالية
 (2000مارس  31) 1420ذي الحجة من  24في 

 للتمويل األصغراألمانة 
ALAMANA 

MICROFINANCE  

، 23، شارع عبد المومن، عمارة األمل، شقة 38
 الرباط الطابق الرابع، حسان

الصادر  1702.99قرار وزير االقتصاد والمالية رقم 
 (1999نونبر  16) 1420شعبان  7في 

  

الصادر  513.00ر وزير االقتصاد والمالية رقم قرا
 ( 2000مارس  31) 1420ذي الحجة من  24في 

 

جمعية الكرامة للقروض الصغرى 
Fondation Alkarama pour 

la micro finance 

الصادر  515.00وزير االقتصاد والمالية رقم لقرار  خنيفرة القباب –، زنقة واد سبو، حي التقدم 2
 (2000مارس  31) 1420لحجة ذي امن  24في 

 جمعية وادي صرو للتمويل الصغير

Association Marocaine 
Oued Srou pour le Micro 

crédit (AMOS) 
 

الصادر  560.00وزير االقتصاد والمالية رقم لقرار  مكناس ، شارع لحبول115
 (2000أبريل  17) 1421محرم من  12في 

جمعية اإلسماعيلية لمنح السلفات 
 يرةالصغ

  ASSOCIATION 
ISMAILIA DE MICRO-

CREDIT (AIMC) 

، إقامة بالوما بالنكا، 70محج الحسن الثاني، رقم 
 تطوان 1الطابق األول، رقم 

وزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة لقرار 
  1421شوال من  22الصادر في  168.01رقم 

 (2001يناير  17)

  أتيل للقروض الصغرى

ATIL MICRO-CREDIT –  

حي ولي  –، زنقة أبي ذر الغفاري، الطابق األول 1
الصادر  1381.99وزير االقتصاد والمالية رقم لقرار  فاس العهد

 (1999شتنبر  8) 1420جمادى األولى من  27في 

 التضامن التمويل األصغر

ATTADAMOUNE MICRO-
FINANCE 

 

الدار  ، زنقة سمية، زاوية شارع عبد المومن82
 ءالبيضا

 

الصادر  555.11وزير االقتصاد والمالية رقم لقرار 
 (2011مارس  4) 1432ربيع األول من  28في 

 

 «باب رزق جميل » جمعية 

MICRO-FINANCE BRJ 
 

إقامة سرايا، زاوية شارع الرياض ومحج األرز، 
 الرباط حي الرياض

الصادر  406.00وزير االقتصاد والمالية رقم لقرار 
 (2000مارس  10) 1420ذي الحجة  3في 

 الرواج لإلدماج المالي مؤسسة 

FONDATION ARRAWAJ 
DE LA FINANCE 

INCLUSIVE 
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 تمارة محج الحسن الثاني، حي ابن سينا، زنقة إيران
وزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة لقرار 
جمادى الثانية  من  16الصادر في  1671.01رقم 

 (2001شتنبر  5) 1422

 رضي مؤسسة أ
Fondation ARDI  

الصادر  353.00وزير االقتصاد والمالية رقم لقرار  الدار البيضاء ، زنقة الدكتور فير، إقامة باسيو3
 (2000)فاتح مارس  1420ذي القعدة  من 24في 

مؤسسة البنك الشعبي للسلفات 
 الصغيرة

FONDATION BANQUE 
POPULAIRE POUR LE 

MICRO-CREDIT « 
FBPMC »  

، الطابق الوسيط، 2نقة رشيد رضا، إقامة حياة ، ز6
 طنجة 34الشقة 

 1357.05وزير المالية والخوصصة رقم لقرار 
يوليوز  4) 1426جمادى األولى من  26الصادر في 

2005) 

 مؤسسة السلفات الصغيرة للشمال
FONDATION MICRO-

CREDIT DU NORD 

ة، زاوية زنقة المعمورة وزنقة الملكة إليزابيث الثاني
 القنيطرة 2العمارة أ، الطابق الثاني، الشقة 

الصادر  783.00وزير االقتصاد والمالية رقم لقرار 
 (2000ماي  31) 1421صفر  من 27في 

لمؤسسة المغربية لدعم المقاوالت ا
 الصغيرة 

INSTITUTION 
MAROCAINE D’APPUI A 

LA MICRO-ENTREPRISE 
« INMAA » 

 مؤسسات األداء -6 
 ءالتي تقدم خدمات األداء دامؤسسات األ - أ

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي

 الدار البيضاء زاوية شارع الحسن الثاني وشارع باريس

 

شوال  4في  الصادر 46مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2014)فاتح غشت  1435

 

 من 23الصادر في  80مقرر والي بنك المغرب رقم  
 (2018ديسمبر  31) 1440ربيع اآلخر 

 

BARID CASH 

، زاوية شارع عبد المومن، زنقة البليياد، حي المستشفيات، 1
 الدار البيضاء الطابق الثالث

 

من  18 في  الصادر 20مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2009يونيو  12) 1430جمادى الثانية 

ل شوا 4 الصادر في 44مقرر والي بنك المغرب رقم  
 (2014فاتح غشت  ) 1435

من  13الصادر في  85مقرر والي بنك المغرب رقم  
 (2019فبراير  19) 1440جمادى الثانية 

 3الصادر في  88مقرر والي بنك المغرب رقم  
 (2019أبريل  10شعبان )

 

CASH PLUS 

(-( 
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فضاء باب   –، زاوية شارع أنفا وشارع موالي رشيد 8
 الدار البيضاء 20050أنفا،

 

 لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة قرار
 1423صفر  من  11الصادر في  732-02رقم 

 (2002أبريل  25)

 

الصادر  1044 03.قرار لوزير المالية والخوصصة 
 (2003ماي  29) 1424من ربيع األول  27في 

 

ربيع  6في  الصادر 79مقرر والي بنك المغرب رقم  
 (2018ديسمبر  14) 1440اآلخر 

 

 

 المركز النقدي البنكي

CENTRE 
MONETIQUE 

INTERBANCAIRE 

 الدار البيضاء شارع الحسن الثاني, الطابق السادس , 157

 

من  12الصادر في  14مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2008يوليوز  16) 1429رجب 

شوال   4 الصادر 47رقم مقرر والي بنك المغرب 
 (2014فاتح غشت )في   1435

من  25الصادر في  98ر والي بنك المغرب رقم مقر
 (2019أكتوبر  24) 1441صفر 

 

DAMANE CASH 

كاليفورنيا سيدي   3و 1التقسيم الفرعي التوفيق، زنقة 
 الدار البيضاء معروف

 
ذي  6في  الصادر 95مقرر والي بنك المغرب رقم 

 (2019يوليو  9) 1440القعدة 
 

DIGIFI 

 الدار البيضاءزرقطوني زنقة بيرن ملتقى ال 3رقم 

 
 3في  الصادر 90مقرر والي بنك المغرب رقم 

 (2019ماي  9) 1440رمضان 
 

FAST PAYMENT 
SA 

 الدار البيضاءمحج الحسن الثاني  187

 
من  11في  الصادر 84مقرر والي بنك المغرب رقم 

 (2019مارس  18) 1440رجب 
 

LANA CASH 

 ، 20270معروف ، سيدي 22فضاء بيرال، الكولين تجزئة 
 الدار البيضاء

من  25الصادر في  31مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2011مارس  30) 1432بيع الثاني ر

من  21الصادر في  53مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2015غشت  7) 1436شوال 

من  17الصادر في  74مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2018ماي  4) 1439شعبان 

 

MAROC 
TRAITEMENT DE 

TRANSACTIONS « 
M2T » «M2T»
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 حي الرياض رزوشارع األعمارة سرايا زاوية شارع الرياض 
 الرباط

 من  17في  الصادر 73مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2018ماي  4) 1439شعبان 

MAYMOUNA 
SERVICES 

FINANCIERS 

 الرباطشارع النخيل حي الرياض 

 
ذو  7 في  الصادر 96مقرر والي بنك المغرب رقم 

 (2019يوليو  10) 1440القعدة 
 

MT CASH 

 الدار البيضاء ، زنقة عبد الحق بن محيو، النخيل16

 

 الصادر في 36والي بنك المغرب رقم مقرر 
  (2012أبريل  26) 1433ادى اآلخرة جم 4 

من  23في  الصادر 82مقرر والي بنك المغرب رقم 
 ( 2018ديسمبر  31) 1440ربيع اآلخر 

 

 

NAPS SA 

تجزئة الكولين مبنى الفصول األربعة سيدي معروف الطابق 
  الدار البيضاء السادس

 
 من 24في  الصادر 94مقرر والي بنك المغرب رقم 

 (2019يونيو  28) 1440شوال 
 

ORANGE MONEY 
MAROC 

 الدار البيضاء شارع عبد المومن  55 

 
من  20في  الصادر 97مقرر والي بنك المغرب رقم 

 (2019يوليو  23) 1440القعدة  يذ
 

SOGEPAIEMENT 

 الدار البيضاء ، زنقة إدريس الحريزي15

 

 الصادر 2961.94 قرار لوزير المالية واالستثمارات
بر أكتو 24) 1415جمادى األولى من  18في 

1994) 

من  16 الصادر في 10مقرر والي بنك المغرب رقم 
 (2008ل أبري 23) 1429ربيع اآلخر 

 من 19الصادر في  75المغرب رقم  مقرر والي بنك
 (2018يونيو  4) 1439رمضان 

 

WAFA CASH 

 الدار البيضاءسيدي معروف  2تجزئة الكولين 

 
 من  22في  الصادر 86مقرر والي بنك المغرب رقم 

 (2019فبراير  28) 1440جمادى اآلخرة 
 

WANA MONEY 

 
 
 
 

 ء المتخصصة حصريا في تحويل االموالمؤسسات األدا - ب

 

 تسمية المؤسسة قــــرار أو مقرر االعــتــماد عنوان المقر الرئيسي 

 الرباط ، شارع الحسن الثاني4و 3إقامة أحسن دار، العمارة ب، الشقة 

والي بنك المغرب رقم لمقرر 
جمادى  1في  الصادر 11

 (2008ماي  7) 1429األولى 
 

والي بنك المغرب رقم لمقرر 
جمادى من  20الصادر في  40
)فاتح أبريل  1434ولى األ

2013) 
 

والي بنك المغرب رقم لمقرر 
 شوالمن  21الصادر في  52

 ( 2015غشت  7) 1436
 

EUROSOL MAROC 

 الدار البيضاء ، زنقة سليم الشرقاوي، الطابق السادس27إقامة هادي رقم 

 
 18مقرر والي بنك المغرب رقم 

شوال من  29في  الصادر
  (2008أكتوبر  29) 1429

 

MEA FINANCES 
SERVICES 

 الدار البيضاء ، زاوية شارع المقاومة وزنقة ستراسبورغ282

 
مقرر والي بنك المغرب رقم 

من   18في الصادر  1744.09
يونيو  12) 1430جمادى الثانية 

2009) 
 

TRANSFERT 
EXPRESS 

 الدار البيضاء 16، شارع الزرقطوني، فضاء الرضا، مكتب 52
 25غرب رقم مقرر والي بنك الم

ربيع الثاني من  23في  الصادر
 (2010أبريل  9) 1431

MONEYON MAROC 
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MEA FINANCES 
SERVICES 
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