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بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

فهرست

نصوص)عامة

عقود)الش5اكة بين)القطاعين)العام)والخاص.

مرسوم رقم 2.20.703 صادر في 29 من ذي الحجـــــة 1442 )9 أغسطس 2021( 
 ........... 6919يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مرسوم رقم 2.20.704 صادر في 29 من ذي الحجة 1442 )9 أغسطس 2021( 
 1436 رجب  من   24 في  الصادر   2.15.45 رقم  املرسوم  وتتميم  بتغيير 
الشراكة  املتعلق بعقود   86.12 القانون رقم  بتطبيق   )2015 )13 ماي 
6920بين القطاعين العام والخاص.................................................................. 

الطي2ان)املدني):

ارت اقات)اإلخالء)املحدثة)بجوار)املطارات.	 

مرسوم رقم 2.20.927  صادر في 24 من محرم 1443 )2 سبتمبر 2021( يتعلق 
 .. 6930بارتفاقات اإلخالء املحدثة بجوار املطارات املفتوحة للمالحة الجوية.

واملالحة)	  االتصال) معدات) بجوار) املحدثة) ال5اديوكه5بائية) االرت اقات)

اقبة. وامل5

مرسوم رقم 2.21.359 صادر في 24 من محرم 1443 )2 سبتمبر 2021( يتعلق 
واملالحة  االتصال  معدات  بجوار  املحدثة  الراديوكهربائية  باالرتفاقات 
 .......................................................... 6931واملراقبة املرتبطة باملالحة الجوية.

اللجنة) تأليف) (- العلمي.) والبحث) والسكوين) الت2بية) منظومة)
وال23امج)ومج وعات) املناهج) لسجديد)ومالءمة) الدائ ة)

الع ل)وكي يات)تي2ها.

مرسوم رقم 2.20.473 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(بتحديد 
ومجموعات  والبرامج  املناهج  ومالءمة  لتجديد  الدائمة  اللجنة  تأليف 
6932العمل املحدثة لديها وكيفيات سيرها...................................................... 

السجائ5.)-)تحديد)النسب)القصوى)للقط5ان)والنيكوتين)وأول)
أكسيد)الك5بون.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.235 رقم  مرسوم 
الكربون أكسيد  وأول  والنيكوتين  للقطران  القصوى  النسب   بتحديد 

6934في السجائر............................................................................................... 
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الوكالة)الوطنية)لل ياه)والغابات.

مرسوم رقم 2.21.705 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بتطبيق 
بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية 
6935للمياه والغابات........................................................................................ 

ومن) الش5كات) من) ال عليين) لل سس يدين) الع ومي) السجل)
الت2تيبات)القانونية.

مرسوم رقم 2.21.708 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( يتعلق 
بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات املنشأة باملغرب 
 ......................................................................... 6937ومن الترتيبات القانونية.

مدونة)السي2)على)الط5ق.

الطاقة  ووزير  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مشترك  قرار 
 1442 الحجة  ذي  من   25 في  صادر  رقم 2251.21  والبيئة  واملعادن 
التجهيز  لوزير  املشترك  القرار  وتتميم  بتغيير   )2021 أغسطس   5(
والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزيرة  لدى  الدولة  وكاتب  والنقل 
 1432 محرم  من   19 في  الصادر   2835.10 رقم  والبيئة  باملاء  املكلف 
)25 ديسمبر 2010( بتحديد شروط املصادقة على املركبات فيما يتعلق 
6941بانبعاث امللوثات وفقا ملتطلبات املحرك من الوقود............................... 

املنظ ات)النقابية.)-)تحديد)ال5موز.

 1443 صفر  من   14 في  صادر   2517.21 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
في الصادر   3147.15 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2021 سبتمبر   22( 

املخصصة  الرموز  بتحديد   )2015 سبتمبر   16(  1436 الحجة  ذي   2
6943للوائح الترشيح أو املترشحين املنتمين للمنظمات النقابية .......................

نصوص)خاصة

لل الحة)من) قابلة) أو) أرضية)فالحية) منح)قطع) (- الحوز.) إقليم)
أمالك)الدولة)الخاصة)ملسس يدين)جدد.

2021( بمنح  1442 )20 يوليو  9 ذي الحجة  في  2.21.654 صادر  مرسوم رقم 
الخاصة  الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أرضية  قطعة 
 ........................................................... 6944شاغرة منذ التوزيع بإقليم الحوز.

2021( بمنح  1442 )20 يوليو  9 ذي الحجة  في  2.21.655 صادر  مرسوم رقم 
الخاصة  الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أرضية  قطعة 
 ............ 6944ملستفيد جديد على إثر تخلي املمنوحة له سابقا بإقليم الحوز.

2021( بمنح  1442 )20 يوليو  9 ذي الحجة  في  2.21.656 صادر  مرسوم رقم 
الخاصة  الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أرضية  قطعة 
 ............ 6945ملستفيد جديد على إثر تخلي املمنوحة له سابقا بإقليم الحوز.

2021( بمنح  1442 )20 يوليو  9 ذي الحجة  في  2.21.657 صادر  مرسوم رقم 
قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة شاغرة 
 ....................................................................... 6946منذ التوزيع بإقليم الحوز.

2021( بمنح  1442 )20 يوليو  9 ذي الحجة  في  2.21.658 صادر  مرسوم رقم 
الخاصة  الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أرضية  قطعة 
 ............ 6946ملستفيد جديد على إثر تخلي املمنوحة له سابقا بإقليم الحوز.

2021( بمنح  1442 )20 يوليو  9 ذي الحجة  في  2.21.659 صادر  مرسوم رقم 
الخاصة  الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أرضية  قطعة 
 ............ 6947ملستفيد جديد على إثر تخلي املمنوحة له سابقا بإقليم الحوز.

2021( بمنح  1442 )20 يوليو  9 ذي الحجة  في  2.21.660 صادر  مرسوم رقم 
الخاصة  الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أرضية  قطعة 
6948ملستفيد جديد على إثر إسقاط حق املمنوحة له سابقا بإقليم الحوز.. 

2021( بمنح  1442 )20 يوليو  9 ذي الحجة  في  2.21.661 صادر  مرسوم رقم 
الخاصة  الدولة  أمالك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أرضية  قطعة 
 ............ 6949ملستفيد جديد على إثر تخلي املمنوحة له سابقا بإقليم الحوز.

الغابوي) لل لك) تابعة) أرضية) قطعة) فصل) (- ج5ادة.) إقليم)
وض ها)إلى)ملك)الدولة)الخاص.

مرسوم رقم 2.21.635 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بإعالن 
الغابوي  للملك  تابعة  أرضية  قطعة  بفصل  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
عن النظام الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص، قصد بناء مسجد 
 ............................................................... 6949بجماعة كنفودة بإقليم جرادة.

افقة)على)السص يم)والنظام)املسعلق)به) إقليم)تارودانت.)-)املو
لتهيئة)م5كز)ج اعة)تيدي)بورجا.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.647 رقم  مرسوم 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
منفعة  ذلك  في  أن  وباإلعالن  تارودانت  بإقليم  بورجا  سيدي  جماعة 
6950عامة......................................................................................................... 

إقليم)ورزازات.)-)تجديد)إعالن)املن عة)العامة.

مرسوم رقم 2.21.651 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بتجديد 
إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي بتعديل مسار الطريق الوطنية رقم 10 
6951من ن.ك 348+900 إلى ن.ك 350+150  بإقليم ورزازات....................... 

امللك) من) ع ومية) مسالك) إخ5اج) (- أصيلة.) (- طنجة) ع الة)
الع ومي)للدولة)وض ها)إلى)ملكها)الخاص.

مرسوم رقم 2.21.652 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بإخراج 
عشرة مسالك عمومية متواجدة بجماعتي العوامة وسبت الزينات من 
6952امللك العمومي للدولة وضمها إلى ملكها الخاص بعمالة طنجة - أصيلة 

إقليم)اليوت ية.)-)املصادقة)على)ع لية)السحديد)اإلداري.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.700 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة  ب   157 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  باملصادقة على 
للجماعة  التابع   »1 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املدعو  الجماعي 
الساللية »أوالد ايعيش البحيرة« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة لخوالقة 
6968بإقليم اليوسفية...................................................................................... 

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.701 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة  ب   157 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  باملصادقة على 
للجماعة  التابع   »2 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املدعو  الجماعي 
الساللية »أوالد ايعيش البحيرة« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة لخوالقة 
6968بإقليم اليوسفية...................................................................................... 

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.702 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة  ب   157 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  باملصادقة على 
للجماعة  التابع   »3 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املدعو  الجماعي 
الساللية »أوالد ايعيش البحيرة« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة لخوالقة 
6969بإقليم اليوسفية...................................................................................... 

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.703 رقم  مرسوم 
بالعقار  املتعلقة  أ   157 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
الساللية  للجماعة  التابع   »1 قطعة   2 »لخوالقة  املدعو  الجماعي 
6970»لخوالقة« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة لخوالقة بإقليم اليوسفية..... 
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 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.704 رقم  مرسوم 

بالعقار  املتعلقة  أ   157 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

الساللية  للجماعة  التابع   »2 قطعة   2 »لخوالقة  املدعو  الجماعي 

6971»لخوالقة« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة لخوالقة بإقليم اليوسفية..... 

اعس اد)لتسويق)البذور))واألغ5اس.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

رقـم 2206.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 

للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق   »CAPITAL AGRISCIENCE« شركــة 

الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني  الصفراء 

6971والشمندر الصناعي والعلفي والبذور النموذجية للخضر...................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

رقـم 2207.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 

 ............... 6972شركــــــة »COGEPRA« لتسويق األغراس املعتمدة للبطاطس.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

رقـم 2208.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 

الخريفية  للحبوب  املعتمدة  البذور  لتسويق   »PROGRAINES« شركة

والذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية 

 ................................................................... 6973والبذور النموذجية للخضر.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

رقـم 2209.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 

والكروم  للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق   »AFLAFLOR« شركــة 

واألغراس  والبذور  والتفاحيات  العطر  وورد  الشوكي  والتين  والتين 

 ............................................ 6974املعتمدة للورديات ذات النواة والحوامض.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

رقـم 2210.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 

املعتمدة  كورم(  )بذور  البصيالت  لتسويق   »AGRISAFRAN« شركة 

6975للزعفران.................................................................................................. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

رقم 2211.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 

لتسويق   »MOROCCAN ALMONDS INTERNATIONAL« شركة 

6976البذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة..................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

رقـم 2212.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 

 .............. 6976مشتل »MECHHOUD« لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

رقـم 2213.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 

مشتل »BAHKIM« لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والكروم والتين 

النواة  والرمان والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات 

6977والشتائل النموذجية لألركان................................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

رقـم 2214.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 

والبذور  للتفاحيات  املعتمدة  األغراس  لتسويق   »CERES SRL« شركة

6978واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة والبذور النموذجية للخضر... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقم 2215.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 
للزيتون والتين  مشتل »HRODRA AGRI« لتسويق األغراس املعتمدة 
6979والرمان والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2216.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 
شركة »GHITA TRAVAUX« لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والتين 
النواة  والرمان والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات 

6980والشتائل النموذجية لألركان ..................................................................

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2217.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 
شركة »HABACH AGRO« لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والكروم 
والتين والتين الشوكي والرمان والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة 
 ............................... 6981للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
2021( باعتماد  1443 )11 أغسطس  2218.21 صادر في2 محرم  رقـم 
للكروم والتين  املعتمدة  شركة »AGRO FROUGA« لتسويق األغراس 
 ....... 6982والتين الشوكي والرمان وورد العطر والشتائل النموذجية لألركان.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2219.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 
شركة »ATLAS GREEN ROOTS« لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون 
والكروم والتين والتين الشوكي والرمان والتفاحيات والبذور واألغراس 
 ................ 6983املعتمدة للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2220.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 
املعتمدة  األغراس  لتسويق   »PEPINIERE TOP MNASRA« شركة 
للزيتون والكروم والتين والرمان والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة 
6984للورديات ذات النواة والحوامض والشتائل النموذجية لألركان............. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2221.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 
شركة »INVITRO DEVELOPMENT BIOTECHNOLOGY« لتسويق 
6985األغراس املعتمدة لنخيل التمر............................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 2222.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 
للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق   »SEMILLAS FITO MAROC« شركة
6986الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية.......... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقـم 2223.21 صادر في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021( باعتماد 
 ....... 6987شركة »ADFERT MAROC« لتسويق البذور النموذجية للخضر.

املعادالت)بين)الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2079.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
6987املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2080.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
6988املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 
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العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2081.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
6988املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2082.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
6989املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2083.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
6989املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2084.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
6990املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2085.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
6990املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2086.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
6991املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2087.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
6991املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 2088.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر 
6992املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

اإلذن)ب  ارتة)الهندتة)املع ارية.

 1443 محرم   4 في  صادر   2303.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
)13 أغسطس 2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 
6992الهندسة املعمارية ................................................................................... 

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2359.21 صادر في 26 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )6 أغسطس 
6992الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1443 محرم  من   21 في  صادر   2360.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
)30 أغسطس 2021( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 
6993الهندسة املعمارية ................................................................................... 

إقليم)تازة.)-)السخلي)عن)ملكية)قطعسين)أرضيسين.

 1442 9 شوال  في  1608.21 صادر  رقم  امسيلة  لرئيس مجلس جماعة  مقرر 
الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  عن  بالتخلي   )2021 ماي   21(
إلحداث ملعب القرب الكائن بدوار اجبل لحمر بجماعة امسيلة بإقليم 
 .......................................................................................................... 6993تازة.
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  55( الحجـــــة) ذي) مــــن) ((9 فـــــــي) صــــــادر) ((.(2.722 رقـــــم) مـــــ5تـــــوم)
للش5اكة الوطنية) باللجنة) يسعلق) أغسطس) )2)() (9( 

بين)القطاعين)العام)والخاص.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصلين 89 و92 منه ؛

86.12 املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين  القانون رقم  وعلى 
 1.14.192 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والخاص،  العام 
تغييره  وقع  كما   ،)2014 ديسمبر   24(  1436 األول  ربيع  فاتح  بتاريخ 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،46.18 رقم  بالقانون  وتتميمه 
رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 )6 مارس 2020(، وال سيما 

املادة 28.1 منه ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ؛

ذي من   16 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
 الحجة 1442 )27 يوليو 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 28.1 من القانون املشار إليه أعاله رقم 86.12، 
تحت  والخاص،  العام  القطاعين  بين  للشراكة  الوطنية  اللجنة  تتألف 

رئاسة رئيس الحكومة، من األعضاء التالي بيانهم :

- السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛

- السلطة الحكومية املكلفة باملالية ؛

والتنمية  البحري  والصيد  بالفالحة  املكلفة  الحكومية  السلطة   -
القروية ؛

املنهي  والتكوين  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  السلطة   -
والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالصحة ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 
والرقمي ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

والتعمير  الوطني  التراب  بإعداد  املكلفة  الحكومية  السلطة   -
واإلسكان وسياسة املدينة ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة واملعادن والبيئة ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة والشباب والرياضة.

إذا تغيب أحد األعضاء املبينين أعاله أو حال مانع دون حضوره، 

ينوب عنه الكاتب العام للقطاع الوزاري املعني.

للمشاركة،  للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره  يجوز 

بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين 

العام والخاص املشار إليها في هذا املرسوم باسم »اللجنة الوطنية«.

املادة الثانية

تنعقد اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من 

املكلفة  الحكومية  السلطة  من  بطلب  أو  منه  بمبادرة  سواء  الرئيس، 

باملالية.

يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية.

املادة الثالثة

تتداول اللجنة الوطنية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها 

على األقل.

الرئيس  عليها  يوقع  محاضر  في  الوطنية  اللجنة  مداوالت  تثبت 

الوطنية  للجنة  الدائمة  الكتابة  بمهام  املكلفة  الحكومية  والسلطة 

املنصوص عليها في املادة 7 أدناه.

اجتماعات  محاضر  إعداد  الوطنية  للجنة  الدائمة  الكتابة  تتولى 

اللجنة الوطنية.

املادة الرابعة

األعضاء  أصوات  بأغلبية  قراراتها  الوطنية  اللجنة  تتخذ 

الحاضرين. وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه 

الرئيس.

املادة الخامسة

البرنامج  مشروع  تحديد  من  الوطنية  اللجنة  تمكين  أجل  من 

السنوي و/أو املتعدد السنوات للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع 

األشخاص  يحيل  والخاص،  العام  القطاعين  بين  شراكة  عقود 

 العامون املنصوص عليهم في أ( و ج( من البند 1 من الفقرة الثانية من

86.12، برسم كل سنة  القانون السالف الذكر رقم  املادة األولى من 

مالية، إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطنية قائمة املشاريع التي يعتزمون 

إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نصوص)عامة
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يتم، وفق األشكال نفسها، تحيين مشروع البرنامج السنوي و/أو 

املتعدد السنوات للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة 

بين القطاعين العام والخاص.

املادة السادسة

من أجل مساعدتها في االضطالع باملهام املوكولة إليها، يمكن للجنة 

الوطنية إحداث لجان تقنية أو مجموعات عمل لدراسة قضايا معينة.

املحدثة  العمل  ومجموعات  التقنية  اللجان  ومهام  تركيبة  تحدد 

بقرار للجنة الوطنية.

املادة السابعة

الدائمة  الكتابة  بمهام  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تضطلع 

للجنة الوطنية.

ولهذا الغرض، تتولى، على وجه الخصوص، القيام بما يلي :

أ( تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وتنظيمها وإعداد محاضرها ؛

الوطنية  اللجنة  اجتماعات  أعمال  جدول  مشروع  وضع  ب( 

وعرضه على الرئيس قصد املصادقة عليه ؛

البرنامج  بإعداد مشروع  أعاله،   5 املادة  القيام، طبقا ألحكام  ج( 

أن  يمكن  التي  للمشاريع  معا  هما  أو  السنوات  املتعدد  و/أو  السنوي 

تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

د( تلقي ودراسة طلبات الترخيص باللجوء إلى املسطرة التفاوضية، 

7 وفي البند د( من الفقرة  املنصوص عليها في الفقرة األولى من املادة 

الثانية من املادة 28.1 من القانون السالف الذكر  رقم 86.12 ؛

في  ه( تلقي وداسة طلبات الترخيص االستثنائية املنصوص عليها 

املادة 28.3 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ؛

ج( البند  في  عليه  املنصوص  االستثمار  عتبة  مشروع  اقتراح   و( 

الذكر السالف  القانون  من   28.1 املادة  من  الثانية  الفقرة   من 

بعين  وأخذا  املعنيين  العامين  األشخاص  استشارة  بعد   ،86.12 رقم 

االعتبار خصوصيات كل قطاع من قطاعات األنشطة، وعرضه على 

اللجنة الوطنية قصد دراسته واملصادقة عليه ؛

ز( تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية ؛

العمل  ومجموعات  التقنية  اللجان  أشغال  وتتبع  تنسيق  ح( 

املنصوص عليها في املادة 6 أعاله ؛

ط( مسك أرشيف اللجنة الوطنية وحفظه ؛

الوطنية،  اللجنة  أشغال  حصيلة  حول  سنوي  تقرير  إعداد  ي( 

وإحالته إلى الرئيس وأعضاء اللجنة املذكورة.

تقوم الكتابة الدائمة، بعد دراسة الطلبات املشار إليها في البندين 

د( و ه( من هذه املادة، بموافاة اللجنة الوطنية بهذه الطلبات مرفقة 

بالخالصات التي انتهت إليها، قصد البت فيها.

املادة الثامنة

تضع السلطة الحكومية املكلفة باملالية رهن الكتابة الدائمة للجنة 

القيام  من  لتمكينها  الضرورية  واملادية  البشرية  الوسائل  الوطنية 

بمهامها في أحسن الظروف.

املادة التاسعة

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  تنفيذ هذا  يسند 

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في 29 من ذي الحجة 1442 )9 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

  55( الحجة) ذي) من) ((9 في) صادر) ((.(2.725 رقم)  م5توم)
 (. 5.55 رقم) امل5توم) وتس يم) بسغيي2) أغسطس) )2)() (9(
بسطبيق) ()(2 5 ماي) ( 2(   526 رجب) من) ((5 في) الصادر)
القطاعين) بين) الش5اكة) بعقود) املسعلق) (86. ( رقم) القانون)

العام)والخاص.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصلين 89 و92 منه ؛

86.12 املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين  القانون رقم  وعلى 
 1.14.192 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والخاص،  العام 
تغييره  تم  كما   ،)2014 ديسمبر   24(  1436 األول  ربيع  فاتح  بتاريخ 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،46.18 رقم  بالقانون  وتتميمه 

رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 )6 مارس 2020( ؛

1436 رجب  من   24 في  الصادر   2.15.45 رقم  املرسوم   وعلى 
)13 ماي 2015( بتطبيق القانون رقم 86.12 املتعلق بعقود الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص ؛

1437 شوال  من   17 في  الصادر   2.16.344 رقم  املرسوم   وعلى 
املتعلقة  التأخير  وفوائد  األداء  آجال  بتحديد   )2016 يوليو   22(

بالطلبيات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ؛
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وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 16 من ذي الحجة 1442 
)27 يوليو 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يغير ويتمم، على النحو التالي، عنوان وأحكام املواد األولى و 2 و 4 
و 5 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و II( 13( و14 و16 )I( و21 و23 )الفقرة 
أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   40 و   39 و   37 و   35 و   24 و  الثانية( 

رقم 2.15.45 :

»املرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 24 من رجب 1436 )13 ماي 2015( 
الخاصة  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  بعقود  »املتعلق 

»بالدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية.«

و11  9 و   8 و   5 و   4 و   2 املواد  ألحكام  تطبيقا   - األولى.   »املادة 
»و 28.1 من القانون املشار إليه أعاله رقم 86.12، يحدد هذا املرسوم 
»لفائدة األشخاص العموميين املنصوص عليهم في أ( و ج( من البند 1 

»من الفقرة الثانية من املادة األولى من القانون نفسه :

القبلي ملشاريع عقود الشراكة  التقييم  »- شروط و كيفيات إجراء 
»بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها؛

»- شروط وكيفيات ...................... بالتأهيل املسبق للمترشحين ؛

املسطرة  إلى  باللجوء  الترخيص  منح  وفقها  يتم  التي  املعايير   -«
القطاعين  بين  للشراكة  الوطنية  اللجنة  لدن  من  »التفاوضية 
القانون  من   28.1 املادة  في  عليها  املنصوص  والخاص  »العام 

»السالف الذكر رقم 86.12 ؛

»- كيفيات تحديد املنحة ........................................ التناف�ضي ؛

»- إجراءات ............................................... األصل الوطني للمنتوج ؛

»- شروط وكيفيات إيداع مشروع ..................... العرض التلقائي ؛

» - كيفيات حساب فوائد التأخير وأدائها ؛

»- نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتصرف  الذي   .................................. مدلول  في  يقصد   -  .2 »املادة 
 »باسم األشخاص العموميين املنصوص عليهم في أ( و ج( من البند 1 
الذكر السالف  القانون  من  األولى  املادة  من  الثانية  الفقرة   »من 

»رقم 86.12.« 

من  ج(  البند  في  عليها  املنصوص  األحكام  مراعاة  مع   -  .4 »املادة 
على  يتعين   ،86.12 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   28.1 »املادة 
»السلطة املختصة املعنية إجراء تقييم قبلي قبل اإلعالن عن مسطرة 

»إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

السلطة  تعده  مفصل  تقرير  موضوع  القبلي  التقييم  »يكون 
إنجاز  أشكال  لباقي  مقارنا  تحليال  التقرير  هذا  يتضمن  »املختصة. 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  إلى  اللجوء  لتسويغ  »املشروع 

»والخاص.

»يجب أن يتضمن هذا التقرير العناصر التالية :

» - سياق املشروع وخصائصه .........................................................

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

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

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

» - متطلبات ......................................... املستدامة ؛

» - الوضع القانوني للوعاء العقاري املراد تعبئته، عند االقتضاء ؛

» - التركيب املالي للمشروع وطرق تمويله.

»يمكن أن يشمل التقييم القبلي ............................. من أجل إنجاز 
»املشروع.

»يجب أن يصادق على تقرير التقييم القبلي من لدن الوزير املكلف 
»باملالية.

املكلف  الوزير  إلى  القبلي  التقييم  تقرير  يحال  الغرض،  »ولهذا 
عقد  إطار  في  املعني  املشروع  إنجاز  جدوى  من  يتأكد  الذي  »باملالية 

»الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

»يتخذ الوزير املكلف باملالية قراره داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر 
»من تاريخ التوصل بتقرير التقييم القبلي.

السلطة  إبالغ  بعد  األجل،  هذا  تمديد  االقتضاء،  عند  »ويمكن، 
»املختصة املعنية بذلك، ملدة شهرين على األكثر.

املختصة،  السلطة  إلى  بتبليغ قراره  باملالية  املكلف  الوزير  »يقوم 
»بعد استطالع رأي اللجنة الوزارية املنصوص عليها في املادة 5 أدناه.

»بناء على قرار املصادقة الصادر عن الوزير املكلف باملالية، يمكن 
»للسلطة املختصة ........................ وفق املسطرة التفاوضية.

باملالية لجنة وزارية تحت املكلف  الوزير  - تحدث لدى   .5  »املادة 
العام  القطاعين  بين  بالشراكة  املكلفة  الوزارية  »اللجنة  »اسم 

»والخاص«، يشار إليها في هذا املرسوم باسم »اللجنة الوزارية«.

»مع مراعاة االختصاصات املوكولة إلى اللجنة الوطنية للشراكة 
من   28.1 املادة  في  عليها  املنصوص  والخاص  العام  القطاعين  »بين 

»القانون السالف الذكر رقم 86.12، تتولى اللجنة الوزارية :

»- إبداء رأيها املعلل في شأن تقرير التقييم القبلي الذي تعده السلطة 
»املختصة املعنية ؛

الفقرة  ألحكام  طبقا  اإلقصاء  تمديد  إجراءات  في  رأيها  إبداء   -«
»الثانية من املادة 24 من هذا املرسوم ؛

»- الرد على أي طلب توضيح يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين 
»العام والخاص ؛

العام  القطاعين  بين  الشراكة  بعقود  تتعلق  قضية  كل  دراسة   -«
»والخاص يحيلها إليها الوزير املكلف باملالية ؛
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شأنه  من  باملالية  املكلف  الوزير  إلى  توصية  أو  مقترح  كل  رفع   -«

القطاعين  بين  الشراكة  لعقود  املنظم  القانوني  اإلطار  »تحسين 

»العام والخاص.

»تضمن اآلراء الصادرة عن اللجنة الوزارية ..................... الوزير 

»املكلف باملالية.«

رئيسها  من  بمبادرة  الوزارية  اللجنة  دعوة  تتم   -  .7 »املادة 

».......................... من دراسة الوثائق املتعلقة بجدول األعمال.

 )5( الوزارية، بصورة صحيحة، بحضور خمسة  اللجنة  »تتداول 

»من أعضائها على األقل.

»تبت اللجنة الوزارية في القضايا املدرجة في جدول أعمالها بأغلبية 

»األعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي 

»يكون فيه الرئيس.

اجتماعات  محاضر  على  الحاضرون  واألعضاء  الرئيس  »يوقع 

»اللجنة الوزارية.

التابعة  والخوصصة  العامة  املنشآت  مديرية  تتولى   -  .8 »املادة 

»للوزارة املكلفة باملالية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية.

»ولهذا الغرض، تضطلع، على وجه الخصوص، باملهام التالية :

»- تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة الوزارية وإعداد محاضرها ؛

»- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية وعرضه 

»على الرئيس قصد املصادقة عليه ؛

التقييم القبلي وطلبات التوضيح املتعلقة بمشاريع  »- تلقي تقارير 

اللجنة  على  وعرضها  والخاص  العام  القطاعين  بين  »الشراكة 

»الوزارية قصد إبداء الرأي في شأنها ؛

اللجنة  على  املعروضة  القبلي  التقييم  لتقارير  ملخصات  إعداد   -«

»الوزارية ؛ 

»- تدبير سجل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي 

والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  قائمة  »يتضمن 

حسب  موزعة  املوقعة،  امللحقة  عقودها  االقتضاء،  »وعند 

»القطاع والشخص العمومي املتعاقد ؛

»- مسك آراء اللجنة الوزارية وحفظها.

»يمكن للمديرية .................................................... اللجنة الوزارية، 

»وبطلب منها.«

 »املادة 10. - بعد توصلها بقرار املصادقة املنصوص عليه في املادة 4

لجنة  بإحداث  املعنية  املختصة  السلطة  تقوم  املرسوم،  هذا  »من 

»اإلشراف على مشروع ........................................ تشوب هذه املسطرة.

»ولهذا الغرض، يشارك أعضاء لجنة اإلشراف في جميع مراحل 

»مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من  املختصة،  السلطة  رئاسة  تحت  اإلشراف،  لجنة  »تتألف   

»األعضاء التالي بيانهم :

من  باملشروع،  املعنية  املختصة  السلطة  عن  ممثلين   )3( ثالثة   -«

»ضمنهم الرئيس؛

للوزارة  التابعة  والخوصصة  العامة  املنشآت  مديرية  عن  ممثل   -«

»املكلفة باملالية ؛

»- ممثل عن مديرية امليزانية التابعة للوزارة املكلفة باملالية ؛

 »- ممثل عن الخزينة العامة للمملكة التابعة للوزارة املكلفة باملالية، 

»عندما يكون الشخص العام املعني هو الدولة.

»يمكن للسلطة املختصة املعنية أن تستعين بأي خبير أو مستشار 

»ترى فائدة في مشاركته.

»يمكن للجنة اإلشراف أن تعين ..........................................……….....

)الباقي ال تغيير فيه.(

 ................................................ اإلشهار  إعالن  يتضمن   -.11 »املادة 

»البيانات التالية :

»أ( هوية السلطة املختصة املعنية وعنوانها ورقم هاتفها ؛

»ب( موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

املعدات أو  التحتية  البنية  أو  للمنشأة  الرئيسة  الخصائص  بيان   »مع 

العقد  إطار  في  إنجازها  املزمع  الخدمات  أو  املادية  غير  املمتلكات  »أو 

»املذكور ؛

»ت( مكان تنفيذ .................................................. العام والخاص؛

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

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

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

»ر( عنوان املوقع ...................................................... إعالن اإلشهار.

استثنائية،  بصفة  تقوم،  أن  املعنية،  املختصة  للسلطة  »يمكن 

»داخل األجل املخصص للنشر، بإدخال تغييرات على إعالن اإلشهار 

العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقد  مشروع  موضوع  تغيير  »دون 

»والخاص. إذا كانت هذه التغييرات تستوجب إعالنا تصحيحيا، فإن 

»هذا اإلعالن ينشر طبقا ألحكام املادة 12 أدناه.
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 ............................................ املنافسة  إلى  الدعوة  نظام  »يحدد 

»اإلشهار.

 »املادة 12. - ينشر إعالن اإلشهار...................….............………………..…

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

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

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

».................................................................... في ثاني جريدة صدرت.

الحوار  مسطرة  يخص  فيما  املختصة،  للسلطة  يمكن  أنه  »غير 

من  معلل  طلب  على  بناًء  يوًما   )30( الثالثين  فترة  تمديد  »التناف�ضي، 

»متنافس واحد أو أكثر.

»عندما ال يمكن تقديم العروض إال بعد زيارة ................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة II -  13.- يقدم ملف االستشارة ............................................. 

»والوثائق التقنية بقرار صادر عن السلطة املختصة املعنية.

بإدخال  استثنائية،  بصفة  تقوم،  أن  املختصة  للسلطة  »يمكن 

»تغييرات على ملف االستشارة دون تغييرموضوع مشروع عقد الشراكة 

وقت في  التغييرات  هذه  إبالغ  ويتم  والخاص.  العام  القطاعين   »بين 

»واحد ......................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

...........................................بصفة  للمترشحين  يمكن   -.14 املادة   «

 ........................... يمكنهم  كما   ............................ إطار  في  أو  »منفردة 

»في إطار شركة خاضعة للقانون املغربي يتم تكوينها خصيصا بهدف 

».............................. اإلشهار.

»ال يجوز للسلطة املختصة .........................……… على التجمعات.

عقد  نائل  يقوم  أن  تشترط  أن  املختصة  السلطة  على  »يتعين 

خاضعة  شركة  بتكوين  والخاص  العام  القطاعين  بين  »الشراكة 

»للقانون املغربي.

»يجب التوقيع على الوثائق ........................ مسطرة إبرام العقد.«

يقــدم، لدعــم ترشيحــه،  I. يتعين على كــل مترشــح أن   -  16 »املادة 

»الوثائق التالية :

 »1 -  تصريحا بالشرف يتضمن البيانات التالية :

 »أ ( تسمية الشركة، وشكلها القانوني، ومبلغ رأسمالها، ومقرها 

»االجتماعي، واالسم العائلي والشخ�ضي للشخص املخول له التصرف 

والصالحيات  بها،  يتصرف  التي  والصفة  سكناه،  ومحل  »باسمها، 

»املوكولة إليه ؛

»ب( رقم القيد في السجل التجاري، ورقم الضريبة املهنية، ورقم 

الهوية  الضريبي، وبيان  التعريف  للمقاولة، ورقم  املوحد  »التعريف 

االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في  االنخراط  ورقم  »البنكية، 

املترشحين املقيمين  إلى  بالنسبة  في أي هيئة لالحتياط االجتماعي  »أو 

»باملغرب؛

»ج ( التزام املترشح بتغطية األخطار املترتبة على نشاطه املنهي بعقد 

»تأمين، وذلك وفق الشروط املحددة في دفاتر التحمالت؛

»د ( إشهاد املترشح بأنه ال يوجد في حالة تصفية قضائية أو تسوية 

»قضائية، وإذا كان في حالة تسوية قضائية، بأنه مرخص له من لدن 

»السلطة القضائية املختصة بمتابعة مزاولة نشاطه ؛ 

 »ه ( التزام املترشح بأال يقوم، بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر، 

في  كانت،  صفة  بأي  املتدخلين،  األشخاص  إرشاء  أو  الغش  »بأفعال 

»مختلف مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

»وتدبيرها وتنفيذها ؛

»و( إشهاد املترشح بأنه ال يوجد في حالة تنازع املصالح ؛

بالشرف  التصريح  في  الواردة  املعلومات  بصحة  اإلشهاد  »ز( 

اإلجراءات  تطبيق  طائلة  تحت  طلبه،  ملف  في  املضمنة  الوثائق  »وفي 

»املنصوص عليها في املادة 24 من هذا املرسوم.

»2 - نسخة مشهود بمطابقتها لألصل التفاقية ……............... تجمع.«

بموجب  تصرح،  أن  املعنية  املختصة  للسلطة  يجوز   -.21 »املادة 

»قرار معلل وموقع من لدنها، بعدم جدوى املسطرة في إحدى الحاالت 

»التالية :

»أ( إذا لم يتم تقديم .............................................……………...........

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 23 )الفقرة الثانية(. -  ويسري األمر نفسه على أي شخص 

»تتم دعوته للمشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين 

»العام والخاص.

يتضمن  بالشرف  بتصريح  مترشح  إدالء  حالة  في   -.24 »املادة 

 »معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه ألعمال غش

بصرف  وذلك  التاليتين،  العقوبتين  إحدى  حقه  في  تتخذ  رشوة،  »أو 

»النظر، عند االقتضاء، عن املتابعات الجنائية:
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»أ( اإلقصاء املؤقت للمترشح من املشاركة في مساطر إبرام عقود 

الحكومية  للسلطة  بمقرر  والخاص  العام  القطاعين  بين  »الشراكة 

والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  إلى  بالنسبة  »املعنية 

»املبرمة من لدن الدولة أو بمقرر للسلطة الحكومية الوصية بالنسبة 

لدن  من  املبرمة  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  »إلى 

»املؤسسات العمومية أو املقاوالت العمومية ؛

»ب( اإلقصاء النهائي للمترشح من املشاركة في مساطر إبرام عقود 

املنصوص  الكيفيات  وفق  والخاص  العام  القطاعين  بين  »الشراكة 

»عليها في البند أ( من هذه املادة.

 »يمكن تمديد مفعول هذا اإلقصاء ليشمل جميع عقود الشراكة بين 

واملؤسسات  الدولة  لدن  من  املبرمة  والخاص  العام  »القطاعين 

باقتراح  الحكومة  لرئيس  بمقرر  العمومية  واملقاوالت  »العمومية 

»من الوزير املكلف باملالية، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوزارية 

»املنصوص عليها في املادة 5 من هذا املرسوم.

املترشح  سلفا  يدعى  املادة،  هذه  في  عليها  املنصوص  الحاالت  »في 

»الذي تبلغ إليه ................................................ خمسة عشر )15( يوما.

»يجب أن تكون املقررات املنصوص عليها في هذه املادة معللة وأن 

»تبلغ إلى املترشح املعني.

املنصوص  املقررات  تنشر  املخالفة،  األحكام  جميع  من  »بالرغم 

»عليها أعاله في بوابة الصفقات العمومية.«

»املادة 35.- تطبيقا ألحكام املادة 8 من القانون …............…………..…… 

»ذات األصل الوطني.

املقاوالت  لدن  من  املقدمة  العروض  بين  مقارنة  إجراء  »قصد 

لدن  من  املقدمة  للعروض  أفضلية  تمنح  واألجنبية،  »الوطنية 

»املقاوالت الوطنية.

مبالغ  إلى  تضاف  املادة،  هذه  من  الثانية  الفقرة  أحكام  »لتطبيق 

»العروض املقدمة من لدن املقاوالت األجنبية:

»- نسبة مئوية تتراوح بين 15 ٪ كحد أق�ضى و5 ٪ كحد أدنى بالنسبة 
مليون  مائتي  تساوي  أو  التقديرية  كلفتها  تقل  التي  املشاريع  »إلى 

»)200.000.000( درهم؛

»- نسبة مئوية تتراوح بين 5 ٪ كحد أق�ضى و2 ٪ كحد أدنى بالنسبة إلى 

 »املشاريع التي تزيد كلفتها التقديرية عن مائتي مليون )200.000.000(

»درهم.

»يحدد نظام الدعوة إلى املنافسة النسبة املئوية التي يتعين تطبيقها 

»ملقارنة العروض املقدمة أثناء تقييمها.

»ويمكن للسلطة املختصة املعنية أيضا من أجل مقارنة ……............ 

»....................................................................................املعايير التالية :

»- جزء األعمال التي ........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 37 .- مع مراعاة احترام حقوق امللكية الفكرية، يمكن لكل 

»صاحب فكرة..........................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

يستجيب...........…….. التلقائي  العرض  كان  إذا  ما  حالة  في   -.39  »املادة 

»طبقا للشروط املنصوص عليها في الباب الثاني من هذا املرسوم، مع مراعاة 

28.1 من القانون السالف  »األحكام املنصوص عليها في البند ج( من املادة 

»الذكر رقم 86.12.

»إذا تبين من خالل التقييم القبلي ....................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 40.- مع مراعاة أحكام املادة 7 من القانون السالف الذكر 

املسطرة  إلى  تلجأ  أن  املعنية  املختصة  للسلطة  يمكن   ،86.12 »رقم 

التلقائي  العرض  أن  القبلي  التقييم  خالل  من  تبين  إذا  »التفاوضية 

»يعتبر تنافسيا على املستوى التقني واالقتصادي واملالي.

»يمكن للسلطة املختصة املعنية أن تقوم بإبرام اتفاق مع صاحب 

»الفكرة. ويحدد هذا االتفاق .................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

تنسخ وتعوض، على النحو التالي، أحكام املادة 6 من املرسوم السالف 

الذكر رقم 2.15.45 :

»املادة 6.- تضم اللجنة الوزارية األعضاء التالي بيانهم :

من  باملالية،  املكلفة  الحكومية  السلطة  عن  ممثلين   )4( أربعة   »أ( 

»ضمنهم الرئيس ؛

واللوجيستيك  والنقل  بالتجهيز  املكلفة  الوزارة  عن  ممثل  »ب( 

»واملاء أو من ينوب عنه؛

 »ج( ممثل عن الوزارة املكلفة بالطاقة واملعادن والبيئة أو من ينوب 

»عنه ؛

 »د( ممثل عن الوزارة املكلفة بالفالحة والصيد البحري والتنمية 

»القروية أو من ينوب عنه ؛

واالقتصاد  والتجارة  بالصناعة  املكلفة  الوزارة  عن  ممثل   »ه( 

»األخضر والرقمي أو من ينوب عنه.
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في  عليهم  املنصوص  الحكومية  السلطات  ممثلو  يكون  أن  »يجب 

»البنود ب( وج( ود( وهـ( أعاله على األقل من رتبة مدير إدارة مركزية. 

»يعين أعضاء اللجنة الوزارية املنصوص عليهم في البنود ب( وج( 

»ود( وهـ( أعاله ومن ينوب عنهم بقرار للوزير املكلف باملالية باقتراح 

 »من السلطات الحكومية املكلفة بالقطاعات الوزارية املعنية. إذا تغيب

»أحد هؤالء األعضاء أو حال مانع دون حضوره، ناب عنه نائبه.

أعاله  أ(  البند  في  املنصوص عليهم  الوزارية  اللجنة  »يعين أعضاء 

»بقرار للوزير املكلف باملالية.

»إذا تغيب الرئيس أو حال مانع دون حضوره، أمكن له أن ينيب 

»عنه أحد ممثلي السلطة الحكومية املكلفة باملالية. 

»يدعو الرئيس السلطة املختصة املعنية باملشروع إلى تقديم تقرير 

»التقييم القبلي وتقديم أي معلومات إضافية أو إيضاحات أو تدقيقات 

»في شأنه إلى أعضاء اللجنة الوزارية.

»كما يجوز له دعوة ممثل أي سلطة حكومية أو أي خبير أو مستشار 

اجتماعات  في  استشارية،  بصفة  للمشاركة،  حضوره  في  فائدة  »يرى 

»اللجنة الوزارية.

املادة الثالثة

يغير، على النحو التالي، عنوان الباب الثامن من املرسوم السالف 

الذكر رقم 2.15.45 :

»أحكام)مس 5قة)ونهائية.«

املادة الرابعة

 33 باملادتين   2.15.45 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  أحكام  تـتمم 

املكررة و33 املكررة مرتين و42 املكررة :

الثانية  الفقرة  من  د(  البند  ألحكام  تطبيقا   - املكررة.   33 »املادة 

»من املادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12، يمكن للجنة 

»الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ترخص للشخص 

»العمومي املعني باللجوء إلى املسطرة التفاوضية بالنسبة إلى املشاريع 

التي  االستراتيجي  البيئي  أو  االجتماعي  أو  االقتصادي  الطابع  »ذات 

»تستوفي أحد املعايير التالية :

الشراكة  عقد  مدة  خالل  وقارة  مباشرة  شغل  مناصب  إحداث   -«

»بين القطاعين العام والخاص ؛

»- القيام بتمويل كلي للشطر املتعلق بإنجاز املشروع ؛

»- تنمية الطاقات املتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية ؛

»- نقل التكنولوجيا.

استلزم  إذا  املختصة،  للسلطة  يمكن   - املكررة مرتين.   33 »املادة 

»مستوى تعقيد املشروع ذلك، أن تلجأ، قبل الشروع في مساطر إبرام 

الـتأهيل  إلى مسطرة  والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة  »عقود 

»املسبق للمترشحين.

»تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام الفقرة األولى من هذه املادة 

»بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملالية.«

»املادة 42 املكررة. - يحدد أجل أداء املبلغ املستحق لفائدة صاحب 

يوما   )60( ستين  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  »عقد 

»من تاريخ استحقاق هذا املبلغ، كما هو محدد في عقد الشراكة بين 

»القطاعين العام والخاص.

»يوقف أجل األداء املنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يتم 

»األمر بدفع املبلغ املستحق أو أدائه، حسب الحالة، ألسباب ترجع إلى 

»صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذه الحالة، 

»يقوم الشخص العام املعني بتوجيه رسالة، بأي وسيلة اتصال ذات 

»تاريخ مؤكد، إلى صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

املستحق املبلغ  بدفع  األمر  دون  حالت  التي  األسباب  جميع   »تتضمن 

»أو أدائه، حسب الحالة.

»يستأنف احتساب أجل األداء ابتداء من تاريخ انتفاء األسباب التي 

»حالت دون األمر بدفع املبلغ املستحق أو أدائه، حسب الحالة.

»يترتب، بقوة القانون، على عدم أداء املبلغ املستحق داخل األجل 

»املنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه املادة دفع فوائد عن التأخير 

»لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 »تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم املوالي لتاريخ انصرام 

لفائدة صاحب  املستحق  املبلغ  أداء أصل  تاريخ  إلى غاية  األداء  »أجل 

»عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

»تحتسب فوائد التأخير على أساس أصل املبلغ اإلجمالي أو املتبقي 

»املستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

»مع احتساب الرسوم. 

11 من املرسوم  »يتم احتساب فوائد التأخير طبقا ألحكام املادة 

»املشار إليه أعاله رقم 2.16.344.«

املادة الخامسة

ينسخ ويعوض، على النحو التالي، نموذج مستخرج عقد الشراكة 

الذكر  السالف  باملرسوم  امللحق  والخاص  العام  القطاعين  بين 

رقم 2.15.45 :
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 ملحق –نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 
 

Section I: Personne Publique الشخص العام                                                      :I  الفرع  
 

Nom officiel :  الرسمي :اإلسم 
....................................................................................
....................................................................................

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

Adresse postale:                                                                                                                                 :   البريدي العنوان 
.....................................................................................................................................................................................

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

                                                                                             
Ville : .............................. ....: المدينة   Code postal: .............: رقم الرمز البريدي     Pays: .................................البلد :   

E-mail:                                   : العنوان اإللكتروني    

 

Téléphone                        الهاتف 
………………………………... 
Fax:                                : الفاكس   
...................................................
.................................................. 

Type de Personne Publique :                                                                                                                  :    صفة الشخص العام 

(cocher la case concernée)                                                                                                          (ضع عالمة على الخانة المناسبة) 

                        /                                 L’Etat الدولة ◯

…………………………………………………

………………………………………………… 

   /                                  Etablissement Publicمؤسسة عمومية ◯ 
………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

      /          Ministère de tutelle  الوزارة الوصية◯

…………………………………………………

………………………………………………… 

  Entreprise Publique                               / مقاولة عمومية    ◯ 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

الهاتف):
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Section II: Objet du Contrat موضوع العقد                                                  :II  الفرع  
 

Intitulé du Projet :  المشروعتسمية : 
Consistance de la Mission Globale du Projet   
(cocher la case concernée) 

 خاصيات المهمة الشاملة في إطار المشروع
 )ضع عالمة على الخانة المناسبة(

Conception◯ التصميم      
Financement total◯ التمويل الكلي          

Financement partiel ◯التمويل الجزئي 
Construction◯ البناء   

Réhabilitation◯إعادة التأهيل 
Maintenance◯ صيانةال         

Exploitation◯ ستغاللالا  

Caractéristiques des travaux ou infrastructures 
ou services réalisés dans le cadre du contrat  

 الخدمات المنجزة في إطار عقدأو البنيات التحتية أو  المنشآت خاصيات
   الشراكة

 
 

  : Coût Global du projet....................................................................................................... : القيمة اإلجمالية للمشروع
  : Lieu d’exécution du Projet...................................................................................................... :مكان إنجاز المشروع

Date de signature du Contrat PPP : 

 

Durée du contrat PPP : 

[ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] 

 

[ ][ ] 

تاريخ توقيع عقد الشراكة بين القطاعين 
 العام والخاص :

الشراكة بين القطاعين العام مدة عقد 
 والخاص :

 

Section III : Procédure de Passation                              مسطرة اإلبرام  :III  الفرع  

Type de Procédure : 

(cocher la case concernée) 

 طبيعة المسطرة : 

 )ضع عالمة على الخانة المناسبة(

Dialogue Compétitif◯ الحوار التنافسي           

Appel d’Offres Ouvert  ◯ طلب العروض المفتوح        

Appel d’Offres avec Présélection  ◯طلب العروض باالنتقاء المسبق 

Procédure Négociée  ◯ المسطرة التفاوضية        

Nombre des offres reçues : ……………………………………………………
………………........................................................ 

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

:عدد العروض المتوصل بها   

Observations :  ..……………………………………………………
……………….......................................................... 

 

 مالحظات :                   

ou services réalisés dans le cadre du contrat de partenariat
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Section IV : Critères d’Attribution du Contrat معايير إسناد العقد                   : IV  الفرع  

Critères                                                               المعايير Pondération                                        نسبة الترجيح 

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

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

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

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

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

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

 

 

Section V: Partenaire Privé                                                                  الشريك الخاص : V الفرع           

Nom de l'opérateur économique 
auquel le Contrat a été attribué : 

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

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

 : اسم الفاعل اإلقتصادي نائل العقد

 Dénomination sociale de la société :                                                                                                     لشركةا  تسمية 
:...................................................................................................................................................................................

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

Siège social de la société:                                                                                                         :المقر االجتماعي للشركة 
.....................................................................................................................................................................................

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

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

Ville : .............................. ....: المدينة   Code postal: .............: رقم الرمز البريدي     Nationalité: الجنسية:    
................................. 

E-mail:                                                                                      : العنوان اإللكتروني    
 
..............................................................................................................................

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

Téléphone/ Fax:           : تفالها  / الفاكس     

ICE :.....................................................................................التعريف الموحد للمقاولة IF :  الضريبي................رقم التعريف  
 

 

الهاتف)/)ال اكس):

:

..........................................................................
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Section VI : Information sur la Sous-Traitance         معلومات حول التعاقد من الباطن :VI الفرع     
Valeur ou pourcentage de la part des missions  
sous-traitées dans le cadre du Contrat PPP : 
 

- Valeur hors TVA: [ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] 
 

- Pourcentage sur la totalité du contrat PPP  
[ ](%) 

المهام المتعاقد بشأنها من الباطن في إطار  قيمة أو نسبة
 :عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 القيمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة -

النسبة المئوية من إجمالي عقد الشراكة بين القطاعين  -
 الخاصالعام و
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 6املادة 

صالح الإدارة. ىل وزير الاقتصاد واملالية واإ  يس ند تنفيذ هذا املرسوم اذلي ينرش يف اجلريدة الرمسية اإ

املادة السادسة. - يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في 29 من ذي الحجة 1442 )9 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف : 

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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م5توم))رقم)7)2.9).)))صادر)في)5))من)مح5م)552  )))تبس 23) )2)) 
امل سوحة) املطارات) بجوار) املحدثة) اإلخالء) بارت اقات) يسعلق)

لل الحة)الجوية.

رئيس الحكومة،

الصادر  املدني  بالطيران  املتعلق   40.13 رقم  القانون  على  بناء 
 1437 17 من شعبان  بتاريخ   1.16.61 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)24 ماي 2016(، وال سيما املادة 130 منه ؛

عليه  املم�ضى  الدولي  املدني  بالطيران  الخاص  لالتفاق  واعتبارا 
الشريف  الظهير  بنشره  والصادر   1944 ديسمبر   7 في  بشيكاغو 
رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 )8 يونيو 1957(، وال سيما 

امللحق رقم 14 منه ؛

محرم   من   14 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة  وبعد 
1443 )23 أغسطس 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القانون  من   130 املادة  ألحكام  تطبيقا 
التقنية املعتمدة إلقامة  رقم 40.13، يحدد هذا املرسوم املواصفات 
ارتفاقات اإلخالء املحدثة بجوار املطارات املفتوحة للمالحة الجوية، 

وكذا كيفيات املوافقة عليها.

تهدف ارتفاقات اإلخالء إلى الحفاظ على املجال الجوي خاليا من  
كل العوائق، قصد السماح للطائرات بالتحرك وفق السالمة الالزمة، 
وكذا لتفادي جعل املطارات غير قابلة لالستخدام جراء العوائق التي 

قد تتواجد بجوارها.

املادة الثانية

األسطح  من  مجموعة  خالل  من  اإلخالء  ارتفاقات  تمثيل  يتم 
االفتراضية في الفضاء تسمى أسطح الحد من العوائق تحدد االرتفاع 

الذي يجب أال تتجاوزه األشياء في املجال الجوي.

قصد إنشاء هذه األسطح، تؤخذ العناصر اآلتية بعين االعتبار :

• الخصائص الهندسية لنظام مدرجات املطارات ؛

• الرمز املرجعي املخصص لكل مدرج ؛

• إجراءات إقالع وهبوط الطائرات ؛

النهائية من تطوير  املرحلة  اعتمادا على  يتم تحديد هذه األسطح 
املطار. ويتم إنشاؤها طبقا للمواصفات التقنية املحددة بقرار للسلطة 
الحكومية املكلفة بالطيران املدني، أخذا بعين االعتبار أحكام االتفاق 
امللحق  سيما  ال  أعاله،  إليه  املشار  الدولي  املدني  بالطيران  الخاص 

رقم 14 منه.

املادة الثالثة

تستعمل املواصفات التقنية املتعلقة بارتفاقات اإلخالء في إعداد 

من   131 املادة  في  عليها  املنصوص  الجوية  االرتفاقات  مخططات 

القانون السالف الذكر رقم 40.13، وكذا الوثائق املرتبطة بها. وتدرج 

هذه االرتفاقات في املخططات والوثائق املذكورة.

هذه  تؤدي  أن  يمكن  الجوية،  املالحة  سالمة  ضمان  قصد 

االرتفاقات إلى :

• منع إحداث عوائق جديدة ؛

• الحد من ارتفاع بعض العوائق ؛

• إزالة العوائق القائمة.

املادة الرابعة

تتم مراجعة ارتفاقات اإلخالء، كلما دعت الضرورة لذلك، وفقا 

لنفس كيفيات إقامتها، عندما يتم تعديل املواصفات التقنية املحددة 

طبقا ملقتضيات املادة 2 أعاله أو عندما يصبح تعديل ارتفاقات اإلخالء 

ضروريا نظرا لوجود عوائق أو لتغيير إجراءات املالحة الجوية.

املادة الخامسة

تقييم  دراسة  على  اإلخالء  الرتفاقات  تعديل  كل  يستند  أن  يجب 

أن  بها. ويجب  القيام  املراد  االستغالل  بنوع عملية  الخاصة  العوائق 

الطائرات  استغالل  عمليات  وانتظام  سالمة  أن  الدراسة  هذه  تثبت 

السلطة  قبل  من  عليها  املوافقة  تتم  وأن  املقترح  بالتعديل  تتأثر  لن 

الحكومية املكلفة بالطيران املدني.

قيود  فرض  على  اإلخالء  الرتفاقات  تعديل  أي  ينص  أال  يجب 

إضافية إال إذا اقتضت دواعي السالمة ذلك.

أعاله  إليها  املشار  الدراسة  إعداد  وكيفيات  مضمون  يحدد 

للسلطة  بقرار  اإلخالء  ارتفاقات  على  تعديالت  إجراء  كيفيات  وكذا 

الحكومية املكلفة بالطيران املدني.

املادة السادسة

يعمل بهذا املرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

من  )أ(  البند  مقتضيات  املذكور،  التاريخ  من  ابتداء  تنسخ، 

 1382 صفر   7 في  الصادر   2.61.61 رقم  املرسوم  من   48 الفصل 

تغييره  وقع  كما  املدنية،  الجوية  املالحة  بتنظيم   )1962 يوليو   10(

وتتميمه.

غير أن القرارات املطبقة على ارتفاقات اإلخالء في تاريخ نشر هذا 

املرسوم تظل سارية املفعول إلى حين نسخها.
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املادة السابعة

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  تنفيذ هذا  يسند 
واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  إلى 

االجتماعي.

وحرر بالرباط في 24  من محرم 1443 )2 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

 والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م5توم))رقم)259. ).)))صادر)في)5))من)مح5م)552  )))تبس 23) )2)) 
معدات) بجوار) املحدثة) ال5اديوكه5بائية) باالرت اقات) يسعلق)

اقبة)امل5تبطة)باملالحة)الجوية. االتصال)واملالحة)وامل5

رئيس الحكومة،

الصادر  املدني  بالطيران  املتعلق   40.13 رقم  القانون  على  بناء 
 1437 17 من شعبان  بتاريخ   1.16.61 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)24 ماي 2016(، وال سيما املادة 130 منه ؛

عليه  املم�ضى  الدولي  املدني  بالطيران  الخاص  لالتفاق  واعتبارا 
الشريف  الظهير  بنشره  والصادر   1944 ديسمبر   7 في  بشيكاغو 
رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 )8 يونيو 1957(، وال سيما 

امللحق رقم 10 منه ؛

محرم   من   14 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة  وبعد 
1443 )23 أغسطس 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 130 من القانون املشار إليه أعاله رقم 40.13، 
االرتفاقات  إلقامة  املعتمدة  التقنية  املواصفات  املرسوم  هذا  يحدد 
واملراقبة  واملالحة  االتصال  معدات  بجوار  املحدثة  الراديوكهربائية 

املرتبطة باملالحة الجوية، وكذا كيفيات املوافقة عليها.

من  مجموعة  خالل  من  الراديوكهربائية  االرتفاقات  تمثيل  يتم 
األحجام االفتراضية التي يتم تشكيلها حول منشآت السالمة واالتصال 
املرتبطة باملالحة الجوية، السيما معدات االتصال واملالحة واملراقبة.

تمكن هذه االرتفاقات من تحديد االرتفاع الذي ال ينبغي للعوائق 
تجاوزه.

تهدف هذه االرتفاقات إلى ضمان سالمة املالحة الجوية من خالل 
التي من شأنها اإلضرار بحسن  العوائق  املذكورة من  املعدات  حماية 

اشتغالها.

املادة الثانية

جزء  أو  شيئ  كل  »عائق«  بمصطلح  املرسوم  هذا  مدلول  في  يراد 
يوجد  مؤقتا،  أو  دائما  متحركا  أو  ثابتا  كان  سواء  الشيئ،  هذا  من 
أن  شأنه  من  والذي  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  األحجام  داخل 
يسبب تداخالت أو تشويش قد يخل بحسن اشتغال معدات االتصال 

واملالحة واملراقبة.

املادة الثالثة

تستعمل املواصفات التقنية املتعلقة باالرتفاقات الراديوكهربائية 
في إعداد مخططات االرتفاقات الجوية املنصوص عليها في املادة 131 
بها.  املرتبطة  الوثائق  وكذا   ،40.13 رقم  أعاله  املذكور  القانون  من 

وتدرج هذه االرتفاقات في املخططات والوثائق املذكورة.

واملراقبة،  واملالحة  االتصال  معدات  اشتغال  حسن  ضمان  قصد 
يمكن أن تؤدي االرتفاقات الراديوكهربائية إلى :

• منع إحداث عوائق جديدة ؛

• الحد من ارتفاع بعض العوائق ؛

• إزالة العوائق القائمة.

املادة الرابعة

تحدد املواصفات التقنية املعتمدة إلقامة االرتفاقات الراديوكهربائية 
االعتبار  بعين  أخذا  املدني،  بالطيران  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار 
الدولي  املدني  بالطيران  الخاص  االتفاق  من   10 رقم  امللحق  مقتضيات 

املشار إليه أعاله والوثائق املرتبطة به، عند االقتضاء.

املعني،  األرض  سطح  مستوى  من  ابتداء  املواصفات  هذه  تطبق 
ويمكن أن يتم تغييرها بهدف أخذ اإلكراهات التي تخضع لها معدات 

االتصال واملالحة واملراقبة بعين االعتبار بسبب محيطها.

النقطة  نفس  في  تقنية  مواصفات  عدة  استعمال  يمكن  عندما 
التقنية  املواصفة  تطبق  كهربائية،  الراديو  املنشآت  إلحدى  بالنسبة 

األكثر إلزامية.

املادة الخامسة

التي كهربائية  الراديو  املعدات  و/أو  املنشآت  تشكل  أن   يجب 
إليه  املشار  القرار  في  عليها  املنصوص  التقنية  املواصفات  تراعي  ال 
4 أعاله، أو التي تتوفر على نموذج إشعاعي مغاير، موضوع  في املادة 
املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  املحددة  الكيفيات  وفق  تقييم 

بالطيران املدني.

القرار  في  عليها  املنصوص  تلك  غير  املعدات  تخضع  أن  يجب 
بتقليص  تكنولوجية متقدمة تسمح  تتوفر على  املذكور أعاله، والتي 
السلطة  ملوافقة  وضهعا،  قبل  املطبقة،  الراديوكهربائية  االرتفاقات 
لهذا  تفوضه  الذي  الشخص  أو  املدني  بالطيران  املكلفة  الحكومية 

الغرض.
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املادة السادسة

يمكن للسلطة الحكومية املكلفة بالطيران املدني أو الشخص الذي 
استثناءات  على  الحاالت،  بعض  في  تنص،  أن  الغرض  لهذا  تفوضه 
وإعفاءات من التقيد باملواصفات التقنية املنصوص عليها في املادة 4 

أعاله.

ضررا  االستثنائات  أو  اإلعفاءات  هذه  تلحق  أال  يجب  أنه،  غير 
بسالمة املالحة الجوية، وأن يكون مجال تطبيقها محدودا وأن تخضع 

ملراقبة مناسبة.

بناء  إال  االستثناءات  أو  اإلعفاءات  هذه  على  التنصيص  يمكن  ال 
التوافق  وعلى  الجوية  املالحة  سالمة  على  آثارها  تقييم  دراسة  على 
الراديو كهربائي ملعدات االتصال واملالحة واملراقبة ويجب أن تخضع 
املدني بالطيران  املكلفة  الحكومية  السلطة  ملوافقة  الدراسة   هذه 

أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض.

عندما يتبين أن اإلعفاء أو االستثناء املنصوص عليه يشكل خطرا 
على سالمة املالحة الجوية، وجب إنهاء العمل به فورا.

يحدد مضمون وكيفيات املوافقة على الدراسة املشار إليها أعاله 
الذكر  السالفة  واالستثناءات  اإلعفاءات  على  التنصيص  وكيفيات 

وإنهاء العمل بها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالطيران املدني.

املادة السابعة

يعمل بهذا املرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ابتداء من هذا التاريخ، ال تطبق مقتضيات البند )أ( من الفصل 48 
من املرسوم رقم 2.61.61 الصادر في 7 صفر 1382 )10 يوليو 1962( 
على  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما  املدنية،  الجوية  املالحة  بتنظيم 

االرتفاقات الراديو كهربائية املرتبطة باملالحة الجوية.

كهربائية  الراديو  االرتفاقات  على  املطبقة  القرارات  أن  غير 
حين  إلى  املفعول  سارية  تظل  املرسوم،  هذا  نشر  تاريخ  في  املذكورة 

نسخها.

املادة الثامنة

الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  إلى 

االجتماعي.

وحرر بالرباط في 24  من محرم 1443 )2 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

 والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.

م5توم)رقم)2.572).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2))
املناهج) ومالءمة) لسجديد) الدائ ة) اللجنة) تأليف) بسحديد)

وال23امج)ومج وعات)الع ل)املحدثة)لديها)وكي يات)تي2ها.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون-اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019(، والسيما املادتين 28 و29 منه ؛

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 ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 
)23 أغسطس 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القانون-اإلطار  من   29 املادة  ألحكام  تطبيقا 
رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يحدد 
هذا املرسوم تأليف اللجنة الدائمة لتجديد ومالءمة املناهج والبرامج 
بعده  إليها  لديها وكيفيات سيرها، ويشار  املحدثة  العمل  ومجموعات 

ب »اللجنة الدائمة«.

املادة الثانية

بكفاءتها  مشهود  وطنية  علمية  شخصية  الدائمة  اللجنة  ترأس 
والعلمية  والتكوينية  البيداغوجية  املجاالت  في  وتجربتها  وخبرتها 
والتقنية واالقتصادية والتاريخية والبيئية والرياضية والثقافية، يتم 

تعيينها من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية. 

وتتألف اللجنة الدائمة من األعضاء التالي بيانهم :

1 - ممثل واحد عن كل من السلطات الحكومية املكلفة بالقطاعات 
التالية :

- حقوق اإلنسان ؛

- األوقاف والشؤون اإلسالمية ؛

- التربية الوطنية ؛

- التكوين املنهي ؛

- التعليم العالي والبحث العلمي ؛
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- الثقافة ؛

- الشباب والرياضة ؛

- التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة.

ويشترط في ممثلي السلطات الحكومية السالفة الذكر أن يكونوا 
على األقل من درجة مدير لإلدارة املركزية.

والكفاءة  بالخبرة  لهم  مشهود  خبيرا،   )15( عشر  خمسة   -  2
والتقنية  والعلمية  والتكوينية  البيداغوجية  املجاالت  في  والتجربة 
واالقتصادية والتاريخية والبيئية والرياضية والثقافية، يعينون من 
لدن السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية، وذلك ملدة أربع )4( 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق 

مبدأ املناصفة. 

3 - ممثل واحد عن كل مؤسسة من املؤسسات التالية :

- املجلس العلمي األعلى ؛

- املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ؛

- املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ؛

- املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛

- مجلس الجالية املغربية بالخارج ؛

- الهيأة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ؛

- الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؛

- أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ؛

- أكاديمية اململكة املغربية ؛

- املرصد الوطني لحقوق الطفل ؛

- مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث 
العلمي ؛

- مدير الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ؛

- االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

ويمكن لرئيس اللجنة الدائمة أن يستشير كل هيئة عامة أو خاصة 
معنية بمهام اللجنة الدائمة.

املادة الثالثة

تجتمع اللجنة الدائمة مرتين )2( في السنة على األقل وكلما دعت 
الداخلي،  نظامها  وفق  وذلك  رئيسها،  من  بدعوة  ذلك،  إلى  الضرورة 

الذي تصادق عليه خالل اجتماعها األول.

يحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي :

- تنظيم اجتماعات اللجنة الدائمة ومجموعات العمل املتخصصة ؛

- هيكلة مجموعات العمل املتخصصة وتنظيمها الداخلي ؛

ومجموعات  الدائمة  اللجنة  سير  لحسن  الضرورية  اإلجراءات   -
العمل املتخصصة. 

تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها على األقل، 
وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يوجه رئيس اللجنة الدائمة الدعوة 
هذا  ويكون  يوما،   )15( عشر  خمسة  مرور  بعد  ثان  اجتماع  لعقد 

االجتماع صحيحا بمن حضر.

باألغلبية املطلقة  بالتوافق، وإذا تعذر ذلك  اللجنة قرارتها  تتخذ 
ألعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس 

مرجحا.

املادة الرابعة

في  انتدابهم،  مدة  انتهت  الذين  الدائمة  اللجنة  أعضاء  يستمر 
ممارسة مهامهم إلى حين تعيين نظرائهم الجدد أو تجديد تعيينهم.

املادة الخامسة

كتابة  مهام  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 
اللجنة الدائمة، والتي تقوم بما يلي :

- التحضير الجتماعات اللجنة الدائمة وإعداد محاضرها ؛

الدائمة،  اللجنة  على  عرضها  املزمع  االقتراحات  مشاريع  إعداد   -
في  عليها  املنصوص  املتخصصة  العمل  مجموعات  مع  بتنسيق 

املادة السادسة بعده ؛

- السهر على حسن سير أشغال اللجنة الدائمة ومجموعات العمل 
املتخصصة ؛

الدائمة،  اللجنة  عن  الصادرة  والتوصيات  القرارات  تنفيذ  تتبع   -
بتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية ؛

- مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة الدائمة وتقاريرها ومستنداتها 
ومحفوظاتها.

املادة السادسة

تحدث لدى اللجنة الدائمة، خمس )5( مجموعات عمل متخصصة:

- مجموعة عمل التعليم املدر�ضي ؛

- مجموعة عمل التكوين املنهي ؛

- مجموعة عمل التعليم العالي ؛

- مجموعة عمل التعليم العتيق ؛

ومحاربة  النظامية  غير  بالتربية  الخاصة  البرامج  عمل  مجموعة   -
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املغربية  الجالية  أبناء  وتعليم  وتربية  الدامجة  والتربية  األمية 

املقيمة بالخارج. 

دائمة  أخرى  متخصصة  عمل  مجموعات  إحداث  يمكن  كما 

أو مؤقتة ترى اللجنة أنها ضرورية ملساعدتها على القيام باملهام املنوطة 

بها.

إليها  املشار  املتخصصة  العمل  مجموعات  أعضاء  تعيين  يتم 

أعاله، بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية، باقتراح من 

السلطات الحكومية املعنية. ويراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ 

املناصفة.

تعقد مجموعات العمل املتخصصة اجتماعاتها ثالث )3( مرات في 

رئيس  من  بدعوة  ذلك،  إلى  الضرورة  دعت  وكلما  األقل،  على  السنة 

اللجنة الدائمة، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.

املادة السابعة

الدائمة مهمة إعداد تقرير سنوي يتضمن  اللجنة  إلى كتابة  يعهد 

ومجموعات  أعضائها  مع  بتنسيق  الدائمة،  اللجنة  أنشطة  حصيلة 

قصد  الدائمة  اللجنة  على  التقرير  هذا  وُيعرض  املتخصصة.  العمل 

املصادقة عليه.

املادة الثامنة

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  تنفيذ هذا  يسند 

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

التربية  وزير  لدى  املنتدب  والوزير  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 

املكلف  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية 

بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

 والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

 الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

 والتكوين املنهي والتعليم العالي

 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي 

والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

م5توم)رقم)25). ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)) 

أكسيد) وأول) والنيكوتين) للقط5ان) القصوى) النسب) بسحديد)

الك5بون)في)السجائ5.

رئيس الحكومة،

والتبغ  الخام  التبغ  بنظام  املتعلق   46.02 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.03.53 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املصنع 

وتتميمه، تغييره  تم  كما   ،)2003 مارس   24(  1424 محرم  من   20 

وال سيما املادة 25 منه ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 

)6 سبتمبر 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 25 من القانون رقم 46.02 املشار إليه أعاله، 

والنيكوتين  للقطران  القصوى  النسب  املرسوم  هذا  بموجب  تحدد 

وأول أكسيد الكربون في السجائر.

يراد بنسب القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون، مستويات 

االنبعاثات التي يجب أن تحملها بشكل واضح كل عبلة سجائر :

- »القطران« : مكثف دخان خام ال مائي خالي من النيكوتين ؛

- »النيكوتين« : قلويدات املكثفات الخام معبرا عنها بالنيكوتين ؛

من  املنبعث  الكربون  أكسيد  أول  وزن   : الكربون«  أكسيد  »أول   -

السجائر.

املادة الثانية

السجائر  عن  الصادرة  االنبعاثات  مستويات  تفوق  ال  أن  يجب 

الوطني  التراب  في  تسويقها  يتم  والتي  محليا  املصنعة  أو  املستوردة 

املحتويات التالية :

أ( 10 مليغرام من القطران لكل سيجارة ؛

ب( 1 مليغرام من النيكوتين لكل سيجارة ؛

ج( 10 مليغرام من أول أكسيد الكربون لكل سيجارة.
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املادة الثالثة

يتم قيام انبعاثات السجائر من القطران والنيكوتين وأول أكسيد 
للقطران بالنسبة   NM ISO 4387 املعيار  أساس  على   الكربون 

ألول  بالنسبة   NM ISO 8454 و  للنيكوتين   NM ISO 10315 و
أكسيد الكربون، ويتم التحقق من دقة القياسات املتعلقة بالقطران 

.NM ISO 8243 والنيكوتين طبقا للمعيار

املادة الرابعة

نسب  مراقبة  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  إلى  يسند 
املحتويات املنصوص عليها في املادة الثانية أعاله، ولهذه الغاية، يمكنها 
هذا  في  املختصة  املختبرات  لدى  الالزمة  املختبرية  بالتحاليل  القيام 

املجال.

املادة الخامسة

املوزع  أو  واملستورد  به  املصرح  الصانع  الحالة،  حسب  يتحمل، 
املنجزة من لدن  بالتحاليل  املتعلقة  التكاليف  لهم،  بالجملة املرخص 

املختبرات املنصوص عليها في املادة الرابعة أعاله.

املادة السادسة

يعمل بمقتضيات هذا املرسوم ابتداء من فاتح يناير 2024.

الثانية  املادة  ملقتضيات  املطابقة  غير  السجائر  تسويق  يمكن  ال 
أعاله ابتداء من هذا التاريخ.

ويتعين على املوزعين بالجملة أن يسترجعوا من الباعة بالتقسيط 
جميع املنتجات غير املطابقة والتي سيتم إتالفها على نفقة املوزع وفقا 

للمساطر الجاري بها العمل.

املادة السابعة

هذا  تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 وزير الصناعة والتجارة

واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

م5توم)رقم)725. ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)) 

بسطبيق)بعض)مقسضيات)القانون)رقم)2).)5)املسعلق)بإحداث)

الوكالة)الوطنية)لل ياه)والغابات.

رئيس الحكومة،

الوطنية  الوكالة  بإحداث  املتعلق   52.20 رقم  القانون  على  بناء 

 للمياه والغابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 

3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021( ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 

)23 أغسطس 2021(،

رسم ما يلي:

املادة األولى

الدولة  باملياه والغابات وصاية  املكلفة  تمارس السلطة الحكومية 

على الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع مراعاة السلط والصالحيات 

النصوص  بموجب  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تمارسها  التي 

التشريعية والتنظيمية املعمول بها.

املادة الثانية

يرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، املشار إليها 

القانون  من   11 املادة  في  عليه  املنصوص   ، »الوكالة«  ب  بعده  فيما 

املشار إليه أعاله رقم 52.20، رئيس الحكومة أو السلطة الوصية على 

الوكالة املفوض لها من قبله لهذا الغرض.

ويشمل مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى األعضاء املنصوص عليهم في 

املعينين  األعضاء   ،52.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  11 من  املادة 

أدناه املمثلين لإلدارة:

- السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية أو ممثلها؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 

أو ممثلها؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالعدل أو ممثلها؛

- السلطة الحكومية املكلفة باملالية أو ممثلها؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة أو ممثلها؛

- السلطة الحكومية املكلفة باملياه والغابات أو ممثلها؛
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املنهي  والتكوين  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  السلطة   -
والتعليم العالي والبحث العلمي أو ممثلها؛

واللوجيستيك والنقل  بالتجهيز  املكلفة  الحكومية  السلطة   - 
أو ممثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة باملاء أو ممثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة واملعادن أو ممثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالبيئة أو ممثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة أو ممثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة أو ممثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد االجتماعي أو ممثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها.

املادة الثالثة 

يعين ممثلو وكاالت األحواض املائية، ومؤسسات التكوين والبحث، 
ومنظمات مستعملي الغابة واملناطق املحمية، واملهنيون املشار إليهم في 
الذكر  السالف  القانون  11 من  املادة  )ج( و)د( و)هـ( و)و( من   البنود 

رقم 52.20، على النحو التالي:

• يعين ممثل )1( وكاالت األحواض املائية بقرار للسلطة الحكومية 
الوصية، من بين مديري وكاالت األحواض املائية ؛

للسلطة  بقرار  والبحث  التكوين  مؤسسات   )2( ممثال  يعين   •
الوصية  السلطات  من  باقتراح  الوكالة،  على  الوصية  الحكومية 

على مؤسسات التكوين والبحث املعنية ؛

املحمية  واملناطق  الغابة  مستعملي  منظمات   )2( ممثال  يعين   •
للتجديد مرة واحدة، بقرار للسلطة  )3( سنوات قابلة  ملدة ثالث 
مستعملي  منظمات  من  باقتراح  الوكالة،  على  الوصية  الحكومية 

الغابة واملناطق املحمية األكثر تمثيلية للمستعملين املذكورين. 

تؤخذ  املستعملين،  ملنظمات  التمثيلية  الصفة  تحديد  أجل  من 
في  املنظمات  هذه  انخراط  ومدى  األقدمية،  ال سيما  االعتبار  بعين 
منخرطيها،  عدد  عن  فضال  املحمية،  املناطق  أو  الغابة  وحماية  تدبير 

وإشعاعها الترابي.

واملناطق  الغابوي  باملجال  الصلة  ذات  املهن   )2( ممثال  يعين   •
بين  من  الوكالة،  على  الوصية  الحكومية  للسلطة  بقرار  املحمية 
باملجال  للمهن  تمثيلية  األكثر  املهنية  بين  أو  املهنية  الجمعيات 

الغابوي واملناطق املحمية. 

من أجل تحديد الصفة التمثيلية للجمعيات املهنية أو بين املهنية، 

الغابوية على املستوى  تؤخذ بعين االعتبار ال سيما أهمية السالسل 

في  انخراطها  ومدى  وأقدميتها  منخرطيها،  وعدد  والوطني،  الجهوي 

حماية الغابة أو املناطق املحمية.

املادة الرابعة

تمثل املؤسسات العمومية املشار إليها في البند »ب« من املادة 11 
من القانون السالف الذكر رقم 52.20، أعضاء مجلس إدارة الوكالة، 
الذي  الشخص  أو  الحالة،  حسب  مديرها  أو  العام  مديرها  قبل  من 

يعينه لهذا الغرض.

املادة الخامسة

مجلس  في  العضوين  الخبيرين  الوكالة  إدارة  مجلس  رئيس  يدعو 
11 من القانون السالف  اإلدارة، املشار إليهما في البند »ز« من املادة 
الذكر رقم 52.20، حسب جدول األعمال، من بين الخبراء املسجلين 
طرف  من  عليها  واملصادق  الغرض،  لهذا  املعدة  بالالئحة  منهم  بطلب 

املجلس ملدة ثالث سنوات.

بالنسبة ألول اجتماع ملجلس إدارة الوكالة، يتم اختيار الخبيرين 
من طرف رئيس مجلس إدارة الوكالة من بين الالئحة املعروضة على 

مصادقة املجلس.

طرف  من  إال  الذكر،  السالفة  الخبراء  بالئحة  التسجيل  يمكن  ال 
األشخاص ذوي الجنسية املغربية الذين أثبتوا القيام بأعمال في مجاالت 
باملناطق  أو  بالغابة  املتعلقة  معارفهم  وخاصة  الوكالة،  اختصاص 
تدبيرها  وكذا  تحتويها،  التي  والنباتات  الحيوانات  وأصناف  املحمية، 

وحمايتها.

املادة السادسة

الخاص  للملك  التابعة  والعقارية  املنقولة  املمتلكات  قائمة  تحدد 
للدولة املشار إليها في املادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 52.20، 
واملوضوعة مجانا رهن إشارة الوكالة، بقرار مشترك للسلطة الحكومية 

املكلفة باملالية والسلطة الحكومية املكلفة باملياه والغابات. 

املادة السابعة

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير 
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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م5توم)رقم)728. ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)) 

يسعلق)بالسجل)الع ومي)لل سس يدين)ال عليين)من)الش5كات)

املنشأة)باملغ5ب)ومن)الت2تيبات)القانونية.

رئيس الحكومة،

األموال غسل  بمكافحة  املتعلق   43.05 رقم  القانون  على   بناء 

ربيع من   28 بتاريخ   1.07.79 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

القانون  بموجب  وتتميمه  تغييره  تم  كما   )  2007 )17 أبريل   1428 األول 

رقم 12.18، و ال سيما املادة 13.3 منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 

)6 سبتمبر 2021(،

رسم ما يلي :

الباب األول

أحكام)عامة

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القانون  من   13.3 املادة  ألحكام  تطبيقا 

سجل  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  لدى  يحدث  رقم 43.05، 

من  و  باملغرب  املنشأة  الشركات  من  الفعليين  للمستفيدين  عمومي 

العمومي  »السجل  ب  يلي  فيما  إليه  ويشار  القانونية،  الترتيبات 

للمستفيدين الفعليين«.

املادة 2

يحدد هذا املرسوم كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين 

األشخاص  والتزامات  يتضمنها  أن  يجب  التي  والبيانات  الفعليين، 

املصرحين وشروط الولوج إلى املعلومات املمركزة في السجل املذكور.

املادة 3 

طبقا ألحكام املادة 3. 13 من القانون املشار إليه أعاله رقم 43.05، 

عمومية  ملؤسسة  تعهد  أن  باملالية  املكلفة  الحكومية  للسلطة  يمكن 

بمسك وتدبير السجل العمومي للمستفيدين الفعليين وفقا للشروط 

هذه  وتحدد  الطرفين.  بين  موقعة  اتفاقية  تحددها  التي  والكيفيات 

االتفاقية حقوق والتزامات املفوض واملفوض له.

املؤسسة  احترام  وجوب  على  املذكورة  االتفاقية  تنص  أن  يتعين 

رقم  القانون  أحكام  أعاله،  األولى  الفقرة  في  إليها  املشار  العمومية، 

املعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين  األشخاص  بحماية  املتعلق   09.08

ذات الطابع الشخ�ضي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 

بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(.

حسب  له،  املفوض  أو  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تحدد 

وتبادلها  وشطبها  باملعلومات  للتصريح  العملية  اإلجراءات  الحالة، 

والولوج إليها.

املادة 4

ومركزة  جمع  إلى  الفعليين  للمستفيدين  العمومي  السجل  يهدف 

وحفظ املعلومات املضبوطة واملحينة، املتعلقة باملستفيدين الفعليين 

من األشخاص التالي بيانهم وإتاحتها لألشخاص املخول لهم الحصول 

عليها :

 - الشركات املنشأة باملغرب ؛

 داخل التراب الوطني ؛
ً
 تجاريا

ً
- الشركات األجنبية التي تمارس نشاطا

أنجزت  والتي  الوطني  التراب  خارج  املنشأة  القانونية  الترتيبات   -  

معاملة أو  عدة معامالت مالية أو عقارية أو أي شكل من أشكال 

تقديم الخدمات في املغرب أو التي لها متصرفون مقيمون فيه. 

املادة 5

تطبيقا ألحكام املادة األولى من القانون املذكور أعاله رقم 43.05 ، 

يتم التعرف على  املستفيدين الفعليين على النحو التالي : 

. بالنسبة للشركة :
أ( األشخاص الذاتيون الذين يمتلكون في آخر السلسلة بطريقة مباشرة 

25 % من رأسمال الشركة أو من  أو غير مباشرة نسبة تساوي أو تفوق 

حقوق التصويت ؛

إليهم  املشار  الذاتيين  األشخاص  من  أي  تحديد  عدم  حالة  في  ب( 

صفة  حول  شكوك  وجود  حالة  في  أو  فعلي  كمستفيد  أعاله  )أ(  في 

طبقا  عليهم  التعرف  تم  الذين  األشخاص  بين  من  الفعلي  املستفيد 

ل )أ(، كل شخص ذاتي يمارس سيطرة فعلية على الشخص االعتباري 

بأي طريقة كانت بحكم القانون أو األمر الواقع ؛

حالة  في  رئي�ضي،  مسير  منصب  يشغل  الذي  الذاتي  الشخص  ج( 

عدم تحديد أي من األشخاص الذاتيين املشار إليهم في  )أ( و )ب( أعاله.

. بالنسبة للترتيب القانوني :  
أ( املن�ضئ أو املنشؤون ؛

ب( األمين أو األمناء ؛

ج( الحامي، إن وجد ؛

 د( املستفيد أو املستفيدون ؛
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ه( أي شخص ذاتي آخر يمارس، بشكل مباشر أو غير مباشر، بحكم 

املطاف على  نهاية  في  فعلية  سيطرة   ، الواقع  األمر  بحكم  أو  القانون 

الترتيب القانوني.

عندما تزاول شركة أو ترتيب قانوني إحدى الوضعيات أو الوظائف 

املشار إليها من )أ( إلى )د( أعاله، يتوجب اعتبار املستفيدين الفعليين من 

هذه الشركة أو الترتيب القانوني كمستفيدين فعليين. 

الباب الثاني

كي يات)مسك)السجل)الع ومي)لل سس يدين)ال عليين)

والبيانات)الالزم)تض ينها)فيه

املادة 6

يتم مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من خالل منصة 

إلكترونية يتم إحداثها لهذا الغرض.

تتم تغذية قاعدة البيانات املكونة لهذه املنصة من خالل التصاريح 

قانونا املؤهلون  القانونية  والترتيبات  الشركات  ممثلو  بها  يقوم   التي 

أو الذين تم توكيلهم لهذا الغرض .

يجب أن تكون املعلومات الواردة في السجل العمومي للمستفيدين 

الفعليين صحيحة وموثوقة ومحينة ومؤمنة.

املادة 7 

11 أدناه عن طريق  املادة  في  إليها  يقدم املصرح املعلومات املشار 

ملء االستمارة املوضوعة رهن إشارته في املنصة اإللكترونية وإرفاقها 

بالوثائق املثبتة.

 يتوجب على كل مصرح إيداع ملف التصريح بطريقة إلكترونية.

املعلومات  أو  الوثائق  إحدى  على  يتوفر  لم  امللف إذا  قبول  يتم  وال 

املطلوبة. 

لتصحيح  املصرح  يدعى  التصريح،  في  اختالالت  رصد  حالة  في 

تصريحه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ بعدم القبول.

رفض  يتم  املذكور،  األجل  خالل  التصحيح  إجراء  يتم  لم  إذا 

بااللتزام  إخالل  بمثابة  ويعتبر  للمصرح  الرفض  هذا  يبلغ  التصريح. 

الخاضع  املرسوم،  هذا  من   12 املادة  في  عليه  املنصوص  بالتصريح 

للجزاءات املنصوص عليها في املادة 15 أدناه.

املادة 8

يترتب على تشطيب الشركات من السجل التجاري التشطيب عليها 

من السجل العمومي للمستفيدين الفعليين.

يشطب على الترتيبات القانونية من السجل العمومي للمستفيدين 

الفعليين على إثر إخطار السلطة الحكومية املكلفة باملالية أو املفوض 

له  بوقف كل نشاط لها في املغرب أو عندما يفقد متصرفوها املقيمون 

في املغرب هذه الصفة.

املادة 9

للمستفيدين  العمومي  السجل  في  الواردة  املعلومات  تحفظ 

بعد  سنوات  عشر  بها ملدة  املتعلقة  اإلثبات  وثائق  وكذا  الفعليين 

التشطيب على الشركة أو الترتيب القانوني من هذا السجل.

املادة 10 

العمومي  السجل  في  الواردة  املعلومات  استخدام  يمكن 

النصوص  احترام  مع  الدولي  التعاون  إطار  في  الفعليين  للمستفيدين 

املغرب  التزامات  وكذا  العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية 

الدولية الخاصة بحماية املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي.

املادة 11

تقيد وتحفظ ،على النحو التالي، في السجل العمومي للمستفيدين 

القانونية  والترتيبات  بالشركات   املتعلقة  التالية  املعلومات  الفعليين 

وكذا مستفيديهم الفعليين :

1 - بالنسبة للشركات :

أ( الرقم املوحد للمقاولة )ICE( ؛ 

ب( رقم القيد في السجل التجاري، وعند االقتضاء، رقم االنخراط 

في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ورقم التعريف في الرسم املنهي ؛

ج( رقم التعريف الضريبي ؛

د( الشكل القانوني للشركة واسمها التجاري ومقرها االجتماعي ؛ 

ه( توزيع رأس مال الشركة وحقوق التصويت ؛

و( األسماء الشخصية والعائلية وصفات وعناوين مسيري الشركة 

أو ممثليها املخول لهم حق التصرف باسمها.

املذكورة  املعلومات  تثبت  وثيقة  كل  تقديم  الشركة   على  يتعين 

أعاله، ال سيما :

- النظام األسا�ضي ؛ 

وبالتعديالت  االعتباري  الشخص  بإنشاء  املتعلق  القانوني  الشهر   -

التي تكون قد طرأت على نظامها األسا�ضي ؛
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- محاضر الجمعيات العامة ومجالس اإلدارة أوالرقابة ؛

 - الوثائق املثبتة لتوزيع رأس املال ؛

- أي وثيقة، ذات جدوى، تثبت هوية املستفيد الفعلي.

2 - بالنسبة للترتيبات القانونية :

أ( االسم أو األسماء الشخصية والعائلية للمتصرف أو املتصرفين ؛

ب( الجنسية أو الجنسيات ؛

 ج( تاريخ ومكان االزدياد ؛

 د( بلد اإلقامة ؛

 ه( بالنسبة للمغاربة، رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية، 

تاريخ اإلصدار وتاريخ نهاية الصالحية، وسلطة اإلصدار ؛

تاريخ  التسجيل،  بطاقة  رقم  املقيمين،  لألجانب  بالنسبة  و( 

اإلصدار وتاريخ نهاية الصالحية، وسلطة اإلصدار ؛

السفر، تاريخ  جواز  رقم  املقيمين،  غير  لألجانب  ز( بالنسبة    

اإلصدار وتاريخ نهاية الصالحية، وسلطة اإلصدار؛

ح( رقم التعريف الضريبي املغربي أو األجنبي ؛

 ط( العنوان املضبوط في املغرب أو في الخارج ؛

ي( رقم تسجيل املتصرف ؛ 

ك( تاريخ اإلنشاء وتاريخ انقضاء الترتيب القانوني ؛

في  املذكورين  األشخاص  بجميع  الخاصة  التالية  املعلومات  ل( 

الوثائق التأسيسية أو املعدلة للترتيب القانوني :

الجنسية،   الشخ�ضي،  و  العائلي  االسم   : ذاتي  شخص  حالة  في   .1

الوطني التعريف  رقم  اإلقامة،  بلد  العنوان،  االزدياد،  ومكان   تاريخ 

أو األجنبي ؛ 

2. في حالة شركة : املعلومات املطلوبة في الفقرة األولى أعاله ؛

الثانية  الفقرة  في  املطلوبة  املعلومات   : قانوني  ترتيب  حالة  في   .3

أعاله.

التأسيس  من وثيقة  نسخة  يقدم  أن  القانوني  الترتيب  على  يتعين 

والوثائق املعدلة، فضال عن أي وثيقة أخرى  تشهد بصحة املعلومات 

املذكورة أعاله.

3 - بالنسبة للمستفيدين الفعليين من الشركات  والترتيبات القانونية :

أ( االسم أو األسماء الشخصية والعائلية ؛

ب(الجنسية أو الجنسيات ؛

ج( تاريخ ومكان االزدياد ؛

د( بلد اإلقامة ؛

ه( الحالة االجتماعية ؛

و( بالنسبة للمغاربة، رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية، 
تاريخ اإلصدار وتاريخ نهاية الصالحية، وسلطة اإلصدار ؛ 

تاريخ  التسجيل،  بطاقة  رقم  املقيمين،  لألجانب  بالنسبة  ز( 
اإلصدار وتاريخ نهاية الصالحية، وسلطة اإلصدار ؛

السفر، تاريخ  جواز  رقم  املقيمين،  غير  لألجانب  ح(  بالنسبة 
وعناوينهم   اإلصدار  وسلطة  الصالحية،  نهاية  وتاريخ  اإلصدار 

املضبوطة في املغرب أو في الخارج ؛

في ذلك، عند االقتضاء، طبيعة بما  املمارسة،  السيطرة  نوع   ط( 
و امتداد املصالح اململوكة.

املغرب في  منظمة  سوق  في  سنداتها  املدرجة  الشركات  تخضع   ال 

لاللتزامات  بمماثلتها  معترف  التزامات  تفرض  أخرى  دولة  في  أو 

أعاله.  3 في  عليها  املنصوص  باملعلومات  التصريح  لواجب   املذكورة، 

وال تلزم هذه األخيرة إال بالتصريح باسم السوق املنظمة املعنية.

الباب الثالث

التزامات)الش5كات)والت2تيبات)القانونية

املادة 12

العمومي  السجل  ماسك  لدى  التصريح  الشركات  على  يجب 

للمستفيدين الفعليين باملعلومات املشار إليها في املادة 11 أعاله : 

 أ( خالل الشهر املوالي لقيد  الشركة  في السجل التجاري ؛

التي  املعلومات  على  يطرأ  الذي  للتعديل  املوالي  الشهر  خالل  ب( 

تخص الشركات  أو مستفيديها الفعليين.

السجل  في  بالتسجيل  تقوم  أن  القانونية  الترتيبات  على  يجب 

املتعلقة  باملعلومات  والتصريح  الفعليين  للمستفيدين  العمومي 

خالل  وذلك  أعاله،   11 املادة  في  إليهم  املشار  الفعليين  بمستفيديها 

 الشهر الذي يلي القيام بأول عملية في املغرب أو تعيين شخص مقيم

في املغرب كمتصرف للترتيب القانوني.

يجب عليها كذلك القيام بطلب التشطيب عليها من السجل العمومي 

للمستفيدين الفعليين في الشهر املوالي لتوقف النشاط.
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املادة 13

أن  قانوني  ترتيب  أو  شركة   من  فعلي  مستفيد  كل  على  يجب 
يزود هذه الشركة  أو الترتيب باملعلومات الالزمة ليتمكن من الوفاء 

بالتزاماته املنصوص عليها في هذا املرسوم.

مباشرة بصورة  يملك  قانوني  ترتيب  أو  شركة   كل  على   يجب 
أو غير مباشرة مساهمة في شركة  أو يشغل إحدى الوظائف املشار 
في حالة  5 أعاله  املادة  2 من  الفقرة  )د( من  إلى  )أ(  البنود من  في  إليها 
الترتيب القانوني، أن يزود هذا األخير  باملعلومات الالزمة ليتمكن من 

التقيد بااللتزامات الخاضع لها  املنصوص عليها في هذا املرسوم.

الباب الرابع

ش5وط)الحصول)على)املعلومات)امل 5كزة

املادة 14

التشريعية  للنصوص   
ً
طبقا لها  املخولة  املهام  ممارسة  إطار  في 

بيانها  التالي  وللهيئات  للسلطات  يحق  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية 
الحصول في الوقت املناسب على جميع املعلومات املتاحة في السجل 

العمومي للمستفيدين الفعليين :

- السلطة القضائية ؛

- سلطات البحث، التحري، والتحقيق واملتابعة الجنائية ؛

- الهيئة الوطنية للمعلومات املالية ؛

في  عليها  املنصوص  العقوبات  بتطبيق  املكلفة  الوطنية  اللجنة   -
باإلرهاب  الصلة  ذات  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرارات 

وانتشار التسلح وتمويلهما ؛ 

- هيئات اإلشراف واملراقبة املشار إليها في املادتين 1-13 و2-13 من 
القانون رقم 43.05   السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه ؛ 

- املديرية العامة للضرائب ؛

- إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ؛ 

النصوص  بمقت�ضى  الغرض  لهذا  مؤهل  آخر  شخص  وكل   -
التشريعية التي تنظمه.

في إطار إنجازهم اللتزاماتهم، يمكن لألشخاص الخاضعين الوارد 
ذكرهم في املادة 2 من القانون رقم 43.05 السالف الذكر، الولوج إلى 
املعلومات املتعلقة باملستفيدين الفعليين واملتوفرة في السجل العمومي 
 11 الثالثة من املادة  للمستفيدين الفعليين والوارد ذكرها في الفقرة 
يخضع  الذكر.  سالف   09.08 رقم  القانون  بأحكام  التقيد  مع  أعاله 
 الولوج إلى هذه املعلومات ألداء وجيبة تحدد بموجب االتفاق الوارد

في املادة 3 أعاله.

الباب الخامس

)الجزاءات

املادة 15 

املنصوص  والعقوبات  األشد،  الجنائية  بالعقوبات  اإلخالل  دون 

عليها في التشريعات املطبقة عليهم، تعاقب الشركات ، وعند االقتضاء، 

مسيروها، والترتيبات القانونية ومتصرفوها الذين يخلون بالتزاماتهم 

 5000 بين  ما  تتراوح  مالية  بغرامة  املرسوم،  في هذا  املنصوص عليها 

و50000 درهم. 

القانونية  الترتيبات  وكذلك  ومسيروها،  الشركات  تعاقب 

غير  أو  خاطئة  أنها  يعرفون  معلومات  يقدمون  الذين  ومتصرفوها 

و100000   10000 بين  ما  تتراوح  بغرامة  محينة،  غير  أو  مضبوطة 

درهم.

الحكومية  السلطة  عن  أعاله  عليها  املنصوص  العقوبات  تصدر 

املكلفة باملالية ، وباقتراح من املفوض له، عند االقتضاء.

الباب السادس

أحكام)خسامية)وانسقالية

املادة 16   

يدخل  هذا املرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التشغيل الفعلي 

للمنصة اإللكترونية الواردة في املادة 6 أعاله.

أو  قبل  تأسيسها   تم  التي  القانونية  والترتيبات  الشركات  تتوفر 

عند دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ  على أجل ثالثة أشهر من أجل 

االمتثال ألحكامه .

املادة 17  

إلى  الرسمية  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  بتنفيذ   يعهد 

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ق5ار)مشت2ك)لوزي5)السجهيز)والنقل)واللوجيستيك)واملاء)ووزي5)الطاقة)واملعادن)والبيئة)رقم) ). 5)))صادر)في)5))من)ذي)الحجة))55  

واملاء) واملعادن) الطاقة) وزي5ة) لدى) الدولة) وكاتب) والنقل) السجهيز) لوزي5) املشت2ك) الق5ار) وتس يم) بسغيي2) )5)أغسطس) )2)()

والبيئة)املكلف)باملاء)والبيئة)رقم)2 .825))الصادر)في)9 )من)مح5م))52  )5))ديس 23)2 2)()بسحديد)ش5وط)املصادقة)على)

امل5كبات)في ا)يسعلق)بانبعاث)امللوثات)وفقا)ملسطلبات)املح5ك)من)الوقود.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

ووزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بتاريخ   1.10.07 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الطرق  على  السير  بمدونة  املتعلق   52.05 رقم  القانون  على  بناء 

26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010( كما تم تغييره وتتميمه، والسيما املواد من 45 إلى 52 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 )29 سبتمبر 2010( بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 املتعلق 

بمدونة السير على الطرق بشأن املركبات، كما تم تغييره وتتميمه، والسيما املادتين 24 و 89 منه ؛

املصادقة على  2010( بشأن  )25 ديسمبر   1432 19 من محرم  في  الصادر   2730.10 رقم  والنقل  التجهيز  وزير  وعلى قرار 

املركبات وعناصرها وتوابعها كما تم تتميمه ؛

الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلف  التجهيز والنقل وكاتب  القرار املشترك لوزير  وبعد االطالع على 

2010( بتحديد شروط املصادقة على املركبات فيما  1432 )25 ديسمبر  19 من محرم  2835.10 الصادر في  باملاء والبيئة رقم 

يتعلق بانبعاث امللوثات وفقا ملتطلبات املحرك من الوقود، كما تم تغييره،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تتمم املادة األولى من القرار رقم 2835.10 املشار إليه أعاله على النحو التالي :

»املادة األولى. - تحدد في امللحقات ............................................................................... متطلبات املحرك من الوقود.

»يجب أن تتوفر كل مركبة من الصنف M أو N على نظام تشخيص ذاتي )OBD(، يتكون من مجموعة من أجهزة مراقبة 

»االنبعاثات القادرة على تحديد السبب املحتمل ألي اختالل في النظام.

»يجب أال تتجاوز انبعاثات املركبات بمحرك )االختبار صنف I( من الصنف N1 و N2 و M1 و M2 والتي ال يتجاوز وزنها 

»املرجعي 2610 كلغ العتبات املسموح بها في الجدول التالي :
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»يجب أال تتجاوز انبعاثات املركبات بمحرك )االختبار صنف I( من الصنف N1 وN2 وM1 وM2 والتي يتجاوز وزنها املرجعي 
»2610 كلغ، واملركبات من الصنف M3 أو N3، العتبات املسموح بها في الجدول التالي : 

ملحركات  بالنسبة   0.3% الكربون  ألحادي    )la teneur volumique( القصوى  الحجمي  املحتوى  نسبة  تتجاوز  أال  »يجب 
.)régime normal au ralenti( خالل نظام دوران عادي بطيئ )II بنزين« )االختبار صنف««

22 )كلغ(

مغ/كلم مغ/كلم

M ,M(
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»يجب أال تتجاوز نسبة املحتوى الحجمي القصوى )la teneur volumique(  ألحادي الكربون %0.2 خالل النظام البطيئ 
»املسرع  )régime au ralenti accéléré( وذلك بالنسبة لعدد دورات املحرك يساوي على األقل 2000min-1 )يجب أن تساوي 

»قيمة Lambda 0,03±1 أو تكون مطابقة للخصائص املحددة من طرف الصانع(.«

املادة الثانية

تغير على النحو التالي مقتضيات املادة الثالثة من القرار رقم 2835.10 السالف الذكر :

»املادة الثالثة. - يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 N أو M غير أن مقتضياته تطبق ابتداء من فاتح يناير 2023، بالنسبة لكل عملية مصادقة خاصة بمركبة بمحرك من الصنف« 
»وال يمكن تسجيل كل مركبة ذات محرك من الصنف M أو N ال تستجيب ملقتضيات هذا القرار ابتداء من فاتح يناير 2024.

»تدخل مقتضيات الفقرة الثانية من املادة األولى حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025«

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1442 )5 أغسطس 2021(.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

اإلمضاء : عزيز رباح.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 552 ص 5) من) ( 5 في) صادر) رقم) ).7 5)) الداخلية) لوزي5)  ق5ار)

))))تبس 23) )2)()بسغيي2)وتس يم)الق5ار)رقم)5 .57 2)الصادر)

ال5موز) بسحديد) ()(2 5 تبس 23) ( 6(   526 الحجة) ذي) (( في)

لل نظ ات) املنس ين) املت2شحين) أو) الت2شيح) للوائح) املخصصة)

النقابية.

وزير الداخلية،

بعد االطالع على القرار رقم 3147.15 الصادر في 2 ذي الحجة 1436 

)16 سبتمبر 2015( بتحديد الرموز املخصصة للوائح الترشيح أو املترشحين 

املنتمين للمنظمات النقابية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  أحكام  وتتمم  تغير 

رقم 3147.15 على النحو التالي :

الرموز  بعده،  الواردة  للبيانات  وفقا  تحدد،   - األولى.  »املادة 

»املخصصة للوائح الترشيح أو املترشحين املنتمين للمنظمات النقابية 

الناخبة  الهيئة  نطاق  في  املستشارين  مجلس  أعضاء  انتخاب  »برسم 

»ملمثلي املأجورين :

...................................................................... االتحاد املغربي للشغل.

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

...................................................................... االتحاد العام للشغالين باملغرب.

شعار النقابة. االتحاد الوطني للشغل باملغرب.

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

...................................................................... الكونفدرالية العامة للشغل.

الصمود. فيدرالية النقابات الديمقراطية.

املطرقة والقلم. اتحاد عمال املغرب.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من صفر 1443 )22 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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م5توم)رقم)655. ).))صادر)في)9)ذي)الحجة))55  )2))يوليو) )2)) 

ب نح)قطعة)أرضية)فالحية)أو)قابلة)لل الحة)من)أمالك)الدولة)

الخاصة)شاغ5ة)منذ)السوزيع)بإقليم)الحوز.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

الدولة  ملك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أراض  الفالحين  بعض 

الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه 

 1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف  الظهير 

)7 يناير 2005( وال سيما الفصول 5 و 7 و 8 منه ؛

جمادى من   29 في  الصادر   2.01.108 رقم  املرسوم   وعلى 

املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق   )2006 يوليو   25(  1427 اآلخرة 

 1392 القعدة  ذي  من   22 بتاريخ   1.72.277 رقم  أعاله  إليه 

)29 ديسمبر 1972( ؛

 7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 

في  الصادر   1.72.277 رقم  أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  من 

اجتماعيها  خالل   )1972 ديسمبر   29(  1392 القعدة  ذي  من   22

املنعقدين في 3 أبريل 1980 و 27 نوفمبر 2015 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أمالك  من  الفالحية  األرضية  القطعة  البرش  علي  السيد  يمنح 

الدولة الخاصة رقم 19، املحدثة بتجزئة تزمورت، الواقعة بتعاونية 

اإلصالح الزراعي »الرجاء« بجماعة تزارت بإقليم الحوز.

املادة الثانية

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

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى 

واحد  كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير 

منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م5توم)رقم)655. ).))صادر)في)9)ذي)الحجة))55  )2))يوليو) )2)) 

ب نح)قطعة)أرضية)فالحية)أو)قابلة)لل الحة)من)أمالك)الدولة)

تابقا) له) امل نوحة) تخلي) إث5) على) جديد) ملسس يد) الخاصة)

بإقليم)الحوز.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

بتنفيذه  الصادر   06.01 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع  كما 

1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف   الظهير 

)7 يناير 2005( وال سيما الفصول 7 و 8 و 21 و 28 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى اآلخرة 1427 

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

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

نصوص)خاصة
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1402 رجب  من   17 في  الصادر   2.80.788 رقم  املرسوم   وعلى 

األرا�ضي  من  املستفيدين  الفالحين  قائمة  بتحديد   )1982 ماي   12(

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم مراكش ؛

 7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 

في  الصادر   1.72.277 رقم  أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  من 

22 من ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( خالل اجتماعيها املنعقدين 

في 18 ماي 1982 و 27 نوفمبر 2015 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يمنح السيد بن مسعود عالل القطعة األرضية الفالحية من أمالك 

الدولة الخاصة رقم 35 املحدثة بتجزئة تبوهنيت والواقعة بتعاونية 

بإقليم  غيات  هللا  عبد  سيدي  بجماعة  »الرشد«  الزراعي  اإلصالح 

الحوز، املمنوحة سابقا للسيد ايت الطالب ابراهيم بناء على املرسوم 

 1402 رجب  من   17 في  الصادر   2.80.788 رقم  أعاله  إليه  املشار 

)12 ماي 1982(.

املادة الثانية

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

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى 

واحد  كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير 

منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م5توم)رقم)656. ).))صادر)في)9)ذي)الحجة))55  )2))يوليو) )2)) 

ب نح)قطعة)أرضية)فالحية)أو)قابلة)لل الحة)من)أمالك)الدولة)

تابقا) له) امل نوحة) تخلي) إث5) على) جديد) ملسس يد) الخاصة)

بإقليم)الحوز.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

بتنفيذه  الصادر   06.01 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع  كما 

1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف   الظهير 

)7 يناير 2005( وال سيما الفصول 7 و 8 و 21 و 28 منه ؛

جمادى من   29 في  الصادر   2.01.108 رقم  املرسوم   وعلى 

املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق   )2006 يوليو   25(  1427 اآلخرة 

 1392 القعدة  ذي  من   22 بتاريخ   1.72.277 رقم  أعاله  إليه 

)29 ديسمبر 1972( ؛

1402 رجب  من   17 في  الصادر   2.80.788 رقم  املرسوم   وعلى 

األرا�ضي  من  املستفيدين  الفالحين  قائمة  بتحديد   )1982 ماي   12(

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم مراكش ؛

 7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 

في  الصادر   1.72.277 رقم  أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  من 

اجتماعيها  خالل   )1972 ديسمبر   29(  1392 القعدة  ذي  من   22

املنعقدين في 5 فبراير 1996 و 27 نوفمبر 2015 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أمالك  من  الفالحية  األرضية  القطعة  صنبا  محمد  السيد  يمنح 

الدولة الخاصة رقم 37 املحدثة بتجزئة تبوهنيت والواقعة بتعاونية 

اإلصالح الزراعي »الرشد« بجماعة سيدي عبد هللا غيات، بإقليم الحوز، 

 املمنوحة سابقا للسيد لغزاز علي بناء على املرسوم املشار إليه أعاله

رقم 2.80.788 الصادر في 17 من رجب 1402 )12 ماي 1982(.
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املادة الثانية

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى 
واحد  كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير 

منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م5توم)رقم)657. ).))صادر)في)9)ذي)الحجة))55  )2))يوليو) )2)) 
ب نح)قطعة)أرضية)فالحية)أو)قابلة)لل الحة)من)أمالك)الدولة)

الخاصة)شاغ5ة)منذ)السوزيع)بإقليم)الحوز.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
بمنح  يتعلق  قانون  بمثابة   )1972 ديسمبر   29(  1392 القعدة  ذي 
الدولة  ملك  من  للفالحة  قابلة  أو  فالحية  أراض  الفالحين  بعض 
الخاص كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه 
1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف   الظهير 

)7 يناير 2005( وال سيما الفصول 5 و 7 و 8 منه ؛

جمادى من   29 في  الصادر   2.01.108 رقم  املرسوم   وعلى 
املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق   )2006 يوليو   25(  1427 اآلخرة 
 1392 القعدة  ذي  من   22 بتاريخ   1.72.277 رقم  أعاله  إليه 

)29 ديسمبر 1972( ؛

 7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 
في  الصادر   1.72.277 رقم  أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  من 
اجتماعيها  خالل   )1972 ديسمبر   29(  1392 القعدة  ذي  من   22

املنعقدين في 5 فبراير 1996 و 27 نوفمبر 2015 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 
وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الدولة  أمالك  من  الفالحية  القطعة  غافيل  احماد  السيد  يمنح 
بتعاونية  الواقعة  اورير،  ايت  بتجزئة  املحدثة   07 رقم  الخاصة 

اإلصالح الزراعي »الخضراء« بجماعة سيدي داود بإقليم الحوز.

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى 
واحد  كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير 

منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م5توم)رقم)658. ).))صادر)في)9)ذي)الحجة))55  )2))يوليو) )2)) 
ب نح)قطعة)أرضية)فالحية)أو)قابلة)لل الحة)من)أمالك)الدولة)
تابقا) له) امل نوحة) تخلي) إث5) على) جديد) ملسس يد) الخاصة)

بإقليم)الحوز.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض 
الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 
بتنفيذه  الصادر   06.01 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع  كما 
1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف   الظهير 

)7 يناير 2005( وال سيما الفصول 7 و 8 و 21 و 28 منه ؛
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جمادى من   29 في  الصادر   2.01.108 رقم  املرسوم   وعلى 
املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق   )2006 يوليو   25(  1427 اآلخرة 
 1392 القعدة  ذي  من   22 بتاريخ   1.72.277 رقم  أعاله  إليه 

)29 ديسمبر 1972( ؛

من  17 في  الصادر   2.80.788 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 
رجب 1402 )12 ماي 1982( بتحديد قائمة الفالحين املستفيدين من 
األرا�ضي الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم 

مراكش ؛

 7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 
في  الصادر   1.72.277 رقم  أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  من 
اجتماعيها  خالل   )1972 ديسمبر   29(  1392 القعدة  ذي  من   22

املنعقدين في 3 أبريل 1980 و 27 نوفمبر 2015 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 
وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يمنح السيد لحسن ادعدي القطعة األرضية الفالحية من أمالك 
الدولة الخاصة رقم 10 املحدثة بتجزئة تبوهنيت والواقعة بتعاونية 
املمنوحة  الحوز،  بإقليم  اغمات  بجماعة  »النصر«  الزراعي  اإلصالح 
أعاله إليه  املشار  املرسوم  على  بناء  الحسين  بوسنان  للسيد   سابقا 

رقم 2.80.788 الصادر في 17 من رجب 1402 )12 ماي 1982(.

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى 
واحد  كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير 

منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م5توم)رقم)659. ).))صادر)في)9)ذي)الحجة))55  )2))يوليو) )2)) 

ب نح)قطعة)أرضية)فالحية)أو)قابلة)لل الحة)من)أمالك)الدولة)

تابقا) له) امل نوحة) تخلي) إث5) على) جديد) ملسس يد) الخاصة)

بإقليم)الحوز.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

بتنفيذه  الصادر   06.01 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع  كما 

1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف   الظهير 

)7 يناير 2005( وال سيما الفصول 7 و 8 و 21 و 28 منه ؛

جمادى من   29 في  الصادر   2.01.108 رقم  املرسوم   وعلى 

املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق   )2006 يوليو   25(  1427 اآلخرة 

 1392 القعدة  ذي  من   22 بتاريخ   1.72.277 رقم  أعاله  إليه 

)29 ديسمبر 1972( ؛

1402 رجب  من   17 في  الصادر   2.80.788 رقم  املرسوم   وعلى 

األرا�ضي  من  املستفيدين  الفالحين  قائمة  بتحديد   )1982 ماي   12(

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم مراكش ؛

 7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 

في  الصادر   1.72.277 رقم  أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  من 

اجتماعيها  خالل   )1972 ديسمبر   29(  1392 القعدة  ذي  من   22

املنعقدين في 3 أبريل 1980 و 27 نوفمبر 2015 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يمنح السيد ايدار العسري القطعة األرضية الفالحية من أمالك 

الدولة الخاصة رقم 14 املحدثة بتجزئة تبوهنيت والواقعة بتعاونية 

اإلصالح الزراعي »النصر« بجماعة اغمات، بإقليم الحوز، املمنوحة 

أعاله إليه  املشار  املرسوم  على  بناء  بوجمعة  الباي  للسيد   سابقا 

رقم 2.80.788 الصادر في 17 من رجب 1402 )12 ماي 1982(.
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املادة الثانية

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

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى 

واحد  كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير 

منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م5توم)رقم)662. ).))صادر)في)9)ذي)الحجة))55  )2))يوليو) )2)) 

ب نح)قطعة)أرضية)فالحية)أو)قابلة)لل الحة)من)أمالك)الدولة)

له) امل نوحة) حق) إتقاط) إث5) على) جديد) ملسس يد) الخاصة)

تابقا)بإقليم)الحوز.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

بتنفيذه  الصادر   06.01 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع  كما 

1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف   الظهير 

)7 يناير 2005( وال سيما الفصول 7 و 8 و 24 و 25 و 26 و 28 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى اآلخرة 1427 

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

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

 1402 رجب  من   17 في  الصادر   2.80.788 رقم  املرسوم  وعلى 
)12 ماي 1982( بتحديد قائمة األشخاص املوزعة عليهم قطع أرضية 

فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم مراكش ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.83.814 الصادر في 13 من جمادى األولى 1405
في ملكية  السيد محمد خليف  بإسقاط حق  1985( يق�ضي  )4 فبراير 
الخاصة  الدولة  أمالك  من  إياها  منح  أن  سبق  التي  األرضية  القطعة 

بإقليم مراكش ؛

 7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 
في  الصادر   1.72.277 رقم  أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  من 
اجتماعيها  خالل   )1972 ديسمبر   29(  1392 القعدة  ذي  من   22

املنعقدين في 3 أبريل 1980 و 27 نوفمبر 2015 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 
وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

من  الفالحية  األرضية  القطعة  امالح  السالم  عبد  السيد  يمنح 
26 املحدثة بتجزئة ايت اورير والواقعة  الدولة الخاصة رقم  أمالك 
الحوز،  بإقليم  اغمات  بجماعة  »النصر«  الزراعي  اإلصالح  بتعاونية 
 املمنوحة سابقا للسيد محمد خليف بناء على املرسوم املشار إليه أعاله

رقم 2.80.788 الصادر في 17 من رجب 1402 )12 ماي 1982(.

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى 
واحد  كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير 

منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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م5توم)رقم) 66. ).))صادر)في)9)ذي)الحجة))55  )2))يوليو) )2)) 

ب نح)قطعة)أرضية)فالحية)أو)قابلة)لل الحة)من)أمالك)الدولة)

تابقا) له) امل نوحة) تخلي) إث5) على) جديد) ملسس يد) الخاصة)

بإقليم)الحوز.

رئيس الحكومة،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصة 

بتنفيذه  الصادر   06.01 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع  كما 

1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف   الظهير 

)7 يناير 2005( وال سيما الفصول 7 و 8 و 21 و 28 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى اآلخرة 1427 

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

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

 1402 رجب  من   17 في  الصادر   2.80.788 رقم  املرسوم  وعلى 

األرا�ضي  من  املستفيدين  الفالحين  قائمة  بتحديد   )1982 ماي   12(

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم مراكش ؛

 7 الفصل  في  عليها  املنصوص  اللجنة  أبدته  الذي  الرأي  وعلى 

في  الصادر   1.72.277 رقم  أعاله  إليه  املشار  الشريف  الظهير  من 

اجتماعيها  خالل   )1972 ديسمبر   29(  1392 القعدة  ذي  من   22

املنعقدين في 17 فبراير 1988 و 27 نوفمبر 2015 ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  والغابات  واملياه 

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يمنح السيد بوجمعة اديحيا القطعة األرضية الفالحية من أمالك 

الدولة الخاصة رقم 40 املحدثة بتجزئة تبوهنيت والواقعة بتعاونية 

املمنوحة  الحوز،  بإقليم  اغمات  بجماعة  »النصر«  الزراعي  اإلصالح 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  على  بناء  محمد  كوشك  للسيد  سابقا 

رقم 2.80.788 الصادر في 17 من رجب 1402 )12 ماي 1982(.

املادة الثانية

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

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى 

واحد  كل  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير 

منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م5توم)رقم)625. ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)) 

بإعالن)أن)املن عة)العامة)تق�ضي)ب صل)قطعة)أرضية)تابعة)

الدولة) ملك) إلى) الغابوي)وض ها) النظام) عن) الغابوي) لل لك)

الخاص،)قصد)بناء)مسجد)بج اعة)كن ودة)بإقليم)ج5ادة.

رئيس الحكومة،

1335 الحجة  ذي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء 

كما  واستغاللها  الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 

حالة  في  رأيها  بإبداء  املكلفة  اللجنة  تأليف  بتحديد   )1959 يونيو   6(

فصل أمالك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.197 رقم  املرسوم   وعلى 

)28 أبريل 2017( يتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات ؛
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وعلى طلب وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بتاريخ 7 فبراير 2020 ؛

املنصوص  املختصة  اإلدارية  اللجنة  محضر  على  االطالع  وبعد 

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  في  عليها 

7 فبراير 2020 بمقر مقاطعة بني يعلى ؛

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املذكورة ؛

 وبعد االطالع على محضر اللجنة اإلدارية للخبرة املنعقدة بتاريخ

7 فبراير 2020 بمقر مقاطعة بني يعلى ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  استشارة  وبعد  والغابات  واملياه 

وبعد  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير 

استشارة عامل إقليم جرادة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الغابوي  النظام  عن  بالفصل  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

للقطعة األرضية البالغة مساحتها 19 آرا و 77 س، التابعة لغابة عين 

كرمة موضوع الرسم العقاري عدد 02/132919 وبضمها مللك الدولة 

الخاص وذلك قصد بناء مسجد بجماعة كنفودة بإقليم جرادة.

ذلك، على  عالوة  املذكورة،  األرضية  القطعة  حدود  رسمت   وقد 

في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

تضم القطعة األرضية موضوع الفصل املشار إليها في املادة األولى 

أعاله إلى ملك الدولة الخاص.

املادة الثالثة

تحدد القيمة التجارية للقطعة األرضية موضوع الفصل في مبلغ 

قدره 49.425,00 درهما.

املادة الرابعة

تدفع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مبلغا قدره 49.425,00 

درهما إلى صندوق إعادة توظيف أمالك الدولة )سطر املياه والغابات 

في  املرسوم  هذا  صدور  بعد  للتشجير(  أراض  القتناء  املخصص 

الجريدة الرسمية.

املادة الخامسة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

االقتصاد  ووزير  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  ووزير  والغابات 

واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.  

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م5توم)رقم)657. ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)) 

افقة)على)السص يم)والنظام)املسعلق)به)املوضوعين)لتهيئة) باملو

في) أن) وباإلعالن) تارودانت) بإقليم) بورجا) تيدي) ج اعة) م5كز)

ذلك)من عة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.948 رقم  املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2019 ؛

خالل  بورجا  سيدي  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

الفترة املمتدة من 28 ديسمبر 2020 إلى غاية 28 يناير 2021 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة سيدي بورجا املجتمع خالل دورته 

العادية املنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2021 ؛

بدراسة  املكلفة  اللجنة  طرف  من  التصميم  مشروع  دراسة  وبعد 

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم 08/2021 والنظام املتعلق به املوضوعين 

في  أن  وباإلعالن  تارودانت  بإقليم  بورجا  لتهيئة مركز جماعة سيدي 

ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى رئيس مجلس جماعة سيدي بورجا.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

م5توم)رقم) 65. ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)) 

بسجديد)إعالن)املن عة)العامة)التي)تق�ضي)بسعديل)مسار)الط5يق)

   52+252 ن.ك) إلى) (922+258 ن.ك) من) ( 2 رقم) الوطنية)

بإقليم)ورزازات.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

1403 رجب   2 فــــي  الصــــادر   2.82.382 رقـــم  املرســـوم   وعــلى 

)16 أبريل 1983( في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

في  الصادر   2.19.537 رقم  املرسوم  على  االطالع  وبعد 

العامة  املنفعة  أن  بإعالن   )2019 يوليو   11(  1440 القعدة  ذي   8

 تق�ضي بتعديل مسار الطريق الوطنية رقم 10 من ن.ك 348+900 إلى

ن.ك 350+150  بإقليم ورزازات ؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يجدد وفقا ملقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 7.81 املشار إليه 

أعاله، إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي بتعديل مسار الطريق الوطنية 

ورزازات، بإقليم    150+350 ن.ك  إلى   900+348 ن.ك  من   10  رقم 

املقياس  ذي  املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط  حسب  وذلك 

1/50.000 امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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م5توم)رقم))65. ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)()بإخ5اج)عش5ة)مسالك)ع ومية)مسواجدة)بج اعتي)

العوامة)وتبت)الزينات)من)امللك)الع ومي)للدولة)وض ها)إلى)ملكها)الخاص)بع الة)طنجة)-)أصيلة

رئيس الحكومة،

وتتميمه تغييره  وقع  العمومي، كما  امللك  بشأن   )1914 يوليو  )فاتح   1332 7 شعبان  في  الصادر  الشريف  الظهير   بناء على 

وال سيما الفصل الخامس منه ؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تخرج من امللك العمومي للدولة وتضم إلى ملكها الخاص عشرة مسالك عمومية متواجدة بجماعتي العوامة و سبت الزينات 

بعمالة طنجة - أصيلة، والتي تخترق الوعاء العقاري الالزم إلحداث مدينة محمد السادس بطنجة »طنجة تيك« البالغة مساحتها 

في  أحمر  بلون  عليها  املعلم  8 س(،  و  آر   75 و  ه   15( وثمانية سنتيارات  آرا  اإلجمالية خمسة عشر هكتارا وخمسة وسبعون 

التصاميم التجزيئية املرفقة بأصل هذا املرسوم، واملثبتة حدودها باإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله :
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املادة الثانية. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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م5توم)رقم)722. ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)) 

57 )ب)املسعلقة) باملصادقة)على)ع لية)السحديد)اإلداري)رقم)

بالعقار)الج اعي)املدعو)»أوالد)ايعيش)البحي2ة)قطعة) «)السابع)

بالن وذ) الكائن) البحي2ة«) ايعيش) »أوالد) الساللية) للج اعة)

الت2ابي)لقيادة)لخوالقة)بإقليم)اليوت ية.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

 1.19.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الساللية  الجماعات 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 15 منه ؛

 1351 األول  ربيع  فاتح  في  الصادر  الوزيري  القرار  وعلى 

جماعات  بين  مشتركين  عقارين  بتحديد  اإلذن  في   )1932 يوليو   6(

القبائل كائنين بتراب قبيلة لحمر الزرارات )شماعيا آسفي( ؛

املنصوص عليها  العملية  لهذه  السابقة والالحقة  وأن اإلجراءات 

من  12 في  الصادر  الشريف  الظهير  من   7 و   5 و   4 و   3 الفصول   في 

لتحديد  خاص  نظام  بسن  املتعلق   )1924 فبراير   18(  1342 رجب 

داخل  إنجازها  تم  قد  وتتميمه  تغييره  تم  كما  الجماعية،  األرا�ضي 

اآلجال القانونية ؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة 

بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 4 أبريل 1933 ؛

وعلى امللحق التعديلي للتحديد اإلداري 157 ب بتاريخ 20 أكتوبر 1938 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بآسفي تحت عدد 215 م ع / 23 بتاريخ 2 ديسمبر 2019 وفقا ملقتضيات 

إليه أعاله، وبناء على  الظهير الشريف املشار  )8( من  الثامن  الفصل 

املذكرة عدد 390 بتاريخ 28 أكتوبر 2019 الصادرة عن مصلحة املسح 

العقاري بآسفي من أجل املصادقة، والتي يشهد من خاللها بما يلي :

1 - أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري رقم 157  

الكائن   »1 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املسمى  الجماعي  للعقار  ب 

بإقليم اليوسفية جماعة لخوالقة ماعدا :

 ،2 القطعة  م   4275 عدد   : املحصورة  واألمالك  العقارية  الرسوم 

عدد 4275 م القطعة 3، عدد 5547 م، وعدد 2936 م، ملك األحباس ؛

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم 157 ب للعقار الجماعي 

الساللية  للجماعة  التابع   »1 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املدعو 

»أوالد ايعيش البحيرة« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة لخوالقة بإقليم 

اليوسفية.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية أوالد ايعيش البحيرة 

مساحته   »1 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املدعو  الجماعي  العقار 

بخط  حدوده  املبينة  سنتيارا،  و59  آرا  و36  هكتارا   3535 اإلجمالية 

أخضر في التصميم املحين املرفق بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا 

املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م5توم)رقم) 72. ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)) 

57 )ب)املسعلقة) باملصادقة)على)ع لية)السحديد)اإلداري)رقم)

بالعقار)الج اعي)املدعو)»أوالد)ايعيش)البحي2ة)قطعة))«)السابع)

بالن وذ) الكائن) البحي2ة«) ايعيش) »أوالد) الساللية) للج اعة)

الت2ابي)لقيادة)لخوالقة)بإقليم)اليوت ية.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

 1.19.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الساللية  الجماعات 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 15 منه ؛

 1351 األول  ربيع  فاتح  في  الصادر  الوزيري  القرار  وعلى 

جماعات  بين  مشتركين  عقارين  بتحديد  اإلذن  في   )1932 يوليو   6(

القبائل، كائنين بتراب قبيلة لحمر الزرارات )شماعيا آسفي( ؛
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املنصوص  العملية  لهذه  والالحقة  السابقة  اإلجراءات  وأن 
في  الصادر  الشريف  الظهير  من   7 و   5 و   4 و   3 الفصول  في  عليها 
خاص  نظام  بسن  املتعلق   )1924 فبراير   18(  1342 رجب  من   12
إنجازها  تم  قد  وتتميمه  تغييره  تم  كما  الجماعية،  األرا�ضي  لتحديد 

داخل اآلجال القانونية ؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة 
بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 4 أبريل 1933 ؛

وعلى امللحق التعديلي للتحديد اإلداري 157 ب بتاريخ 20 أكتوبر 1938 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 
بآسفي تحت عدد 214 م ع / 23 بتاريخ 2 ديسمبر 2019 وفقا ملقتضيات 
إليه أعاله، وبناء على  الظهير الشريف املشار  )8( من  الثامن  الفصل 
املذكرة عدد 390 بتاريخ 28 أكتوبر 2019 الصادرة عن مصلحة املسح 

العقاري بآسفي من أجل املصادقة والتي يشهد من خاللها بما يلي :

 1 - أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري رقم 157 ب
الكائن  ،»2 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املسمى  الجماعي   للعقار 

بإقليم اليوسفية جماعة لخوالقة.

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم 157 ب للعقار الجماعي 
الساللية  للجماعة  التابع   »2 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املدعو 
»أوالد ايعيش البحيرة« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة لخوالقة بإقليم 

اليوسفية.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية أوالد ايعيش البحيرة 
مساحته   ،»2 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املدعو  الجماعي  العقار 
بخط  حدوده  املبينة  سنتيارا،   52 و  آرا   27 و  هكتارات   6 اإلجمالية 
أخضر في التصميم املحين املرفق بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا 

املرسوم.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 
إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م5توم)رقم))72. ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)) 

57 )ب)املسعلقة) باملصادقة)على)ع لية)السحديد)اإلداري)رقم)

بالعقار)الج اعي)املدعو)»أوالد)ايعيش)البحي2ة)قطعة)2«)السابع)

بالن وذ) الكائن) البحي2ة«) ايعيش) »أوالد) الساللية) للج اعة)

الت2ابي)لقيادة)لخوالقة)بإقليم)اليوت ية.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

 1.19.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الساللية  الجماعات 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 15 منه ؛

 1351 األول  ربيع  فاتح  في  الصادر  الوزيري  القرار  وعلى 

جماعات  بين  مشتركين  عقارين  بتحديد  اإلذن  في   )1932 يوليو   6(

القبائل كائنين بتراب قبيلة لحمر الزرارات )شماعيا آسفي( ؛

املنصوص  العملية  لهذه  والالحقة  السابقة  اإلجراءات  وأن 

في  الصادر  الشريف  الظهير  من   7 و   5 و   4 و   3 الفصول  في  عليها 

خاص  نظام  بسن  املتعلق   )1924 فبراير   18(  1342 رجب  من   12

إنجازها  تم  وتتميمه، قد  تغييره  تم  الجماعية، كما  األرا�ضي  لتحديد 

داخل اآلجال القانونية ؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة 

بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 4 أبريل 1933 ؛

وعلى امللحق التعديلي للتحديد اإلداري 157 ب بتاريخ 20 أكتوبر 1938 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بآسفي تحت عدد 213 م ع / 23 بتاريخ 2 ديسمبر 2019 وفقا ملقتضيات 

إليه أعاله، وبناء على  الظهير الشريف املشار  )8( من  الثامن  الفصل 

املذكرة عدد 390 بتاريخ 28 أكتوبر 2019 الصادرة عن مصلحة املسح 

العقاري بآسفي من أجل املصادقة، والتي يشهد من خاللها بما يلي :

1 - أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري رقم 157  

الكائن   »3 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املسمى  الجماعي  للعقار  ب 

بإقليم اليوسفية، جماعة لخوالقة.

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم 157 ب للعقار الجماعي 

الساللية  للجماعة  التابع   »3 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املدعو 

»أوالد ايعيش البحيرة« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة لخوالقة بإقليم 

اليوسفية.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية أوالد ايعيش البحيرة 

مساحته   ،»3 قطعة  البحيرة  ايعيش  »أوالد  املدعو  الجماعي  العقار 

بخط  حدوده  املبينة  سنتيارا   97 و  آرا   69 و  هكتارات   6 اإلجمالية 

أخضر في التصميم املحين املرفق بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا 

املرسوم.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م5توم)رقم)722. ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)) 

املسعلقة) أ) ( 57 رقم) اإلداري) السحديد) ع لية) على) باملصادقة)

بالعقار)الج اعي)املدعو)»لخوالقة)))قطعة) «)السابع)للج اعة)

الساللية)»لخوالقة«)الكائن)بالن وذ)الت2ابي)لقيادة)لخوالقة)

بإقليم)اليوت ية.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

 1.19.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الساللية  الجماعات 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 15 منه ؛

وعلى القرار الوزيري الصادر في فاتح ربيع األول 1351 )6 يوليو 1932( 

بتراب  كائنين  القبائل  جماعات  بين  مشتركين  عقارين  بتحديد  اإلذن  في 

قبيلة لحمر الزرارات )شماعيا آسفي( ؛

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها في 
الفصول 3 و 4 و 5 و 7 من الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 
)18 فبراير 1924( املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي الجماعية، 

كما تم تغييره وتتميمه قد تم إنجازها داخل اآلجال القانونية ؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة 
بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 12 أبريل 1933 ؛

وعلى امللحق التعديلي للتحديد اإلداري 157 أ بتاريخ 20 أكتوبر 1938 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 
بآسفي تحت عدد 217 م ع / 23 بتاريخ 2 ديسمبر 2019 وفقا ملقتضيات 
إليه أعاله، وبناء على  الظهير الشريف املشار  )8( من  الثامن  الفصل 
املذكرة عدد 390 بتاريخ 28 أكتوبر 2019 الصادرة عن مصلحة املسح 

العقاري بآسفي من أجل املصادقة، والتي يشهد من خاللها بما يلي :

1 - أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري رقم 157 
للعقار الجماعي املسمى »الخوالقة 2 قطعة 1« الكائن بإقليم اليوسفية 

لجماعة لخوالقة ماعدا :

الرسوم العقارية واألمالك »سوق الخوالقة )محصورة(.

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  للعقار  أ   157 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  يصادق على 
»لخوالقة«  الساللية  للجماعة  التابع   »1 قطعة   2 »لخوالقة  املدعو 

الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة لخوالقة بإقليم اليوسفية.

املادة الثانية

العقار  لخوالقة  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 
 15672 اإلجمالية  مساحته   »1 قطعة   2 »لخوالقة  املدعو  الجماعي 
هكتارا و 67 آرا و 96 سنتيارا املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم 

املحين املرفق بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد 7024 -)15 صفر 1443 )23 سبتمبر 2021(   697الجريدة الرسمية

م5توم)رقم)725. ).))صادر)في)22)من)مح5م)552  )8)تبس 23) )2)) 

املسعلقة) أ) ( 57 رقم) اإلداري) السحديد) ع لية) على) باملصادقة)

بالعقار)الج اعي)املدعو)»لخوالقة)))قطعة))«)السابع)للج اعة)

الساللية)»لخوالقة«)الكائن)بالن وذ)الت2ابي)لقيادة)لخوالقة)

بإقليم)اليوت ية.

رئيس الحكومة،

ألرا�ضي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

 1.19.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الساللية  الجماعات 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( وال سيما املادة 15 منه ؛

وعلى القرار الوزيري الصادر في فاتح ربيع األول 1351 )6 يوليو 1932( 

بتراب  كائنين  القبائل  جماعات  بين  مشتركين  عقارين  بتحديد  اإلذن  في 

قبيلة لحمر الزرارات )شماعيا آسفي( ؛

املنصوص  العملية  لهذه  والالحقة  السابقة  اإلجراءات  وأن 

في  الصادر  الشريف  الظهير  من   7 و   5 و   4 و   3 الفصول  في  عليها 

خاص  نظام  بسن  املتعلق   )1924 فبراير   18(  1342 رجب  من   12

إنجازها  تم  قد  وتتميمه  تغييره  تم  كما  الجماعية،  األرا�ضي  لتحديد 

داخل اآلجال القانونية ؛

وبعد االطالع على محضر التحديد املعد من طرف اللجنة املكلفة 

بعملية التحديد خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 12 أبريل 1933 ؛

وعلى امللحق التعديلي للتحديد اإلداري 157 أ بتاريخ 20 أكتوبر 1938 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

بآسفي تحت عدد 216 م ع / 23 بتاريخ 2 ديسمبر 2019 وفقا ملقتضيات 

إليه أعاله، وبناء على  الظهير الشريف املشار  )8( من  الثامن  الفصل 

املذكرة عدد 390 بتاريخ 28 أكتوبر 2019 الصادرة عن مصلحة املسح 

العقاري بآسفي من أجل املصادقة، والتي يشهد من خاللها بما يلي :

رقم  اإلداري  التحديد  داخل  عقار  أي  تحفيظ  يتم  لم  أنه   -  1

بإقليم  الكائن   »2 قطعة   2 »الخوالقة  املسمى  الجماعي  للعقار  أ   157

اليوسفية، جماعة لخوالقة.

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  للعقار  أ   157 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  يصادق على 

»لخوالقة«  الساللية  للجماعة  التابع   »2 قطعة   2 »لخوالقة  املدعو 

الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة لخوالقة بإقليم اليوسفية.

املادة الثانية

العقار  لخوالقة  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 
آرا  27 اإلجمالية  مساحته   »2 قطعة   2 »لخوالقة  املدعو   الجماعي 

و 7 سنتيارات املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املحين املرفق 
بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)
552  )  )أغسطس) )2))  ))مح5م) في) رقـم) ).26)))صادر)
لتسويق) (»CAPITAL AGRISCIENCE« ش5كــة) باعس اد)
البذور)املعس دة)للذرة)الص 5اء)والقطاني)الغذائية)والقطاني)
العل ية)والنباتات)الزيتية)والش ندر)الصناعي)والعل ي)والبذور)

الن وذجية)للخض5.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و2 و5 منه؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 
رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي رقم 431.77 الصادر في
8 شوال 1397 )22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الشمندر الصناعي والعلفي ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 857.75 الصادر في
8 شــوال 1397 )22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 
بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية )الفصة والبرسيم 

والنفل الفار�ضي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة( ؛
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 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 858.75 الصادر في

8 شــوال 1397)22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوار الشمس والقرطم والسلجم 

والكتان والصوجا والكاوكاو ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 859.75 الصادر في

8 شــوال 1397)22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 862.75 الصادر في

8 شــوال 1397 )22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية )الفول الصغير 

والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا( ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75 الصادر في

8 شـوال 1397 )22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في 

28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة »CAPITAL AGRISCIENCE«، الكائن مقرها االجتماعي 

ب 39، شارع لال ياقوت، الطابق الخامس، شقة رقم د، الدار البيضاء، 

والقطاني  الغذائية  والقطاني  الصفراء  للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق 

والبذور  والعلفي  الصناعي  والشمندر  الزيتية  والنباتات  العلفية 

النموذجية للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة »CAPITAL AGRISCIENCE« أن تقدم التصريح 

األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في  إليه  املشار 

للمكتب  و971.75،  و862.75  و859.75  و858.75  و857.75   431.77

بمشترياتها  شهريا،  الغذائية،  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 

ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

1.69.169 املشار إليه أعاله  مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم 

أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)
رقـم) ).27)) )صادر في)))مح5م)552  )  )أغسطس) )2)) 

املعس دة) األغ5اس) لتسويق) (»COGEPRA«( ش5كــــــة باعس اد)

للبطاطس.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و 2 و 5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير2009(، وال سيما 

املادة 2 منه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 622.11 الصادر فــي 

10 ربيع اآلخر 1432 )15 مارس 2011( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة »COGEPRA«، الكائن مقرها االجتماعي بــ 118 زنقة 

املعتمدة  األغراس  لتسويق  البيضاء،  الدار  محمد،  مهرود  املالزم 

للبطاطس.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.
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املادة الثالثة

يجب على شركة »COGEPRA« أن تقدم التصريح املنصوص عليه 

في املادة 2 من القرار املشار إليه أعاله رقم 622.11، للمكتب الوطني 

بمشترياتها  أشهر،  ستة  كل  الغذائية،  للمنتجات  الصحية  للسالمة 

ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)
أغسطس) )2))  (  (   552 مح5م) (( صادر في) رقـم) ).28)))

املعس دة) البذور) لتسويق) (»PROGRAINES«( ش5كة باعس اد)

للحبوب)الخ5ي ية)والذرة)الص 5اء)والقطاني)الغذائية)والقطاني)

العل ية)والنباتات)الزيتية)والبذور)الن وذجية)للخض5.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و 2 و 5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير2009(، وال سيما 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 857.75 الصادر في

8 شــوال 1397 )22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية )الفصة والبرسيم 

والنفل الفار�ضي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة( ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 858.75 الصادر في

8 شــوال 1397 )22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوار الشمس والقرطم والسلجم 

والكتان والصوجا والكاوكاو ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 859.75 الصادر في
8 شــوال 1397 )22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 862.75 الصادر في
8 شــوال 1397 )22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 
بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية )الفول الصغير 

والجلبان والعدس والحمص واللوبيا( ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75 الصادر في
8 شـوال 1397 )22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2197.13 الصادرفي
2 رمضان 1434 )11 يوليو 2013( باملوافقة على النظام التقني املتعلق 
والسلت  والخرطال  والشعير  )القمح  الخريفية  الحبوب  بذور  بإنتاج 

والتريتيكال واألرز( ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في
28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االجتماعي بـ  مقرها  الكائن   ،»PROGRAINES« شركة تعتمد 
للحبوب  املعتمدة  البذور  لتسويق  البيضاء،  الدار  بابوم،  زنقة   7/5
العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني  الصفراء  والذرة  الخريفية 

والنباتات الزيتية والبذور النموذجية للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 
التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

 يجب على شركة »PROGRAINES« أن تقدم التصريح املشار إليه
857.75 األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة   في 

و 858.75 و 859.75 و 862.75 و 971.75 و 2197.13، للمكتب الوطني 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي :

بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها  آخر شهر ديسمبر من كل سنة   •
من األغراس بالنسبة للحبوب الخريفية ؛

األخرى  لألنواع  بالنسبة  البذور  من  ومبيعاتها  بمشترياتها  شهريا   •
املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.
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املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)

552  )  )أغسطس) )2))  ))مح5م) في) رقـم) ).29)))صادر)

املعس دة) األغ5اس) لتسويق) (»AFLAFLOR« ش5كــة) باعس اد)

للزيسون)والك5وم)والسين)والسين)الشوكي)وورد)العط5)والس احيات)

والبذور)واألغ5اس)املعس دة)للورديات)ذات)النواة)والحوامض.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى   10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و2 و5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2098.03 الصادر في

8 شوال 1424 )3 ديسمبر 2003 ( باملوافقة على النظام التقني املتعلق 

بإنتاج بذور وأغراس الحوامض ومراقبتها وتوظيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر في

التقني املتعلق  النظام  باملوافقة على   )2003 1424 )3 ديسمبر  8 شوال 

واللوز  املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج 

وتوضيبها  ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز 

واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر في

2003( باملوافقة على النظام التقني املتعلق  1424 )3 ديسمبر  8 شـوال 

بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

رقم 2110.05 الصــادر فـي 21 من رمضان 1426 )25 أكتوبر 2005( 

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها 

واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر في

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2011 يوليو   18(  1432 شعبان  من   16

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر  في

التقني  النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27

املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1679.15 الصادر في

املتعلق  التقني  النظام  باملصادقة على   )2015 1436 )25 ماي  6 شعبان 

بإنتاج أغراس ورد العطر ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات رقم 986.19 الصادر في 21 من رجب 1440 )28 مارس 2019( 

الشوكي  التين  أغراس  بإنتاج  املتعلق  التقني  النظام  على  باملصادقة 

ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في

28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بمزارع  االجتماعي  مقرها  الكائن   ،»AFLAFLOR« شركة  تعتمد 

سبرا، بلوك 135، سكتور 10، أوالد ستوت،  زايو، الناضور، لتسويق 

وورد  الشوكي  والتين  والتين  والكروم  للزيتون  املعتمدة  األغراس 

العطر والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة 

والحوامض. 

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.
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املادة الثالثة

إليه  املشار  التصريح  تقدم  أن   »AFLAFLOR« شركة  على  يجب 
 2098.03 األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في 
و2099.03 و2100.03 و2110.05 و2157.11 و3548.13 و1679.15 
و986.19 للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، على 

النحو التالي :

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ 

للكروم  بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -
والتفاحيات؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -
للورديات ذات النواة؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة لورد العطر.

• في شهري يناير ويوليوز من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها 
من البذور واألغراس بالنسبة للحوامض؛

• سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 
ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)
552  )  )أغسطس) )2))  ))مح5م) في) رقـم) ).2 )))صادر)
)بذور) البصيالت) لتسويق) (»AGRISAFRAN« باعس اد)ش5كة)

كورم()املعس دة)للزع 5ان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و2 و5 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات   الصحية 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3403.14 الصادر في

12 من ذي الحجة 1435 )7 أكتوبر 2014( باملوافقة على النظام التقني 

كورم(  )بذور  بصيالت  واعتماد  وتوضيب  ومراقبة  بإنتاج  املتعلق 

الزعفران ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في

28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره ،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

تعتمد شركة »AGRISAFRAN«، الكائن مقرها االجتماعي برقم 1521، 

حي الوحدة، ورزازات، لتسويق البصيالت )بذور كورم( املعتمدة للزعفران.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة »AGRISAFRAN« أن تقدم التصريح املنصوص 

3403.14، للمكتب  2 من القرار املشار إليه أعاله رقم  عليه في املادة 

ماي  شهر  آخر  قبل  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 

الزعفران  بصيالت  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بإنتاجها  سنة  كل  من 

املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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والغابات واملياه) الق5وية) والسن ية) البح5ي) والصيد) ال الحة) لوزي5)  ق5ار)
رقم) ).  )))صادر)في)))مح5م)552  )  )أغسطس) )2)()باعس اد)
 »MOROCCAN ALMONDS INTERNATIONAL« ش5كة)

لتسويق)البذور)واألغ5اس)املعس دة)للورديات)ذات)النواة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و 2 و5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 
 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 
املادة 2 منه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر في
التقني املتعلق  النظام  باملوافقة على   )2003 1424 )3 ديسمبر  8 شوال 
واللوز  املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج 
وتوضيبها  ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز 

واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في
28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 »MOROCCAN ALMONDS INTERNATIONAL« تعتمد شركة
سويهلة،  الصويرة،  طريق  اللوز،  بضيعة  االجتماعي  مقرها  الكائن 
دوار راغب، UP 9008، مراكش، لتسويق البذور واألغراس املعتمدة 

للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 
التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

 »MOROCCAN ALMONDS INTERNATIONAL« يجب على شركة
أن تقدم التصريح املنصوص عليه في املادة 2 من القرار املشار إليه أعاله 
الغذائية، للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب   ،2099.03  رقم 

في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة، بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها 
من البذور واألغراس املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 
ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)
552  )  )أغسطس) )2))  ))مح5م) في) رقـم) ).) )))صادر)
باعس اد)مشسل)»MECHHOUD«)لتسويق)األغ5اس)املعس دة)

للزيسون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى   10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و2 و5 منه؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 
الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات   الصحية 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 
املادة 2 منه ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 
 )2005 أكتوبر   25(  1426 21 من رمضان  في  الصادر   2110.05 رقم 
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها 

واعتمادها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بمركز  االجتماعي  مقره  الكائن    »MECHHOUD« مشتل  يعتمد 
املعتمدة  لتسويق األغراس  18، واد زم، خريبكة،  كلم  أوالد عي�ضى، 

للزيتون.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 
التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.
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املادة الثالثة

يجب على مشتل »MECHHOUD« أن يقدم التصريح املنصوص 
2110.05، للمكتب  2 من القرار املشار إليه أعاله رقم  عليه في املادة 
أبريل  شهري  في  الغذائية،  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 
املذكورة األغراس  من  ومبيعاته  بمشترياته  سنة  كل  من   وسبتمبر 

في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 
ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)
552  )  )أغسطس) )2))  ))مح5م) في) رقـم) ).2 )))صادر)
املعس دة) األغ5اس) لتسويق) (»BAHKIM« مشسل) باعس اد)
للزيسون)والك5وم)والسين)وال5مان)والس احيات)والبذور)واألغ5اس)
املعس دة)للورديات)ذات)النواة)والشسائل)الن وذجية)لألركان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و2 و5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 
 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 
املادة 2 منه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر في
التقني املتعلق  النظام  باملوافقة على   )2003 1424 )3 ديسمبر  8 شوال 
واللوز  املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج 
وتوضيبها  ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز 

واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر في
2003( باملوافقة على النظام التقني املتعلق  1424 )3 ديسمبر  8 شـوال 

بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

رقم 2110.05 الصــادر فـي 21 من رمضان 1426 )25 أكتوبر 2005( 

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها 

واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر في

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2011 يوليو   18(  1432 شعبان  من   16

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2940.13 الصادر في

17 من ذي الحجة 1434 )23 أكتوبر 2013( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27

املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

784.16 الصادر في  وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 

29 من ذي القعدة 1437 )2 سبتمبر 2016( باملصادقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في

28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اوالد  بدوار  االجتماعي  مقره  الكائن   ،»BAHKIM« مشتل  يعتمد 

األغراس  لتسويق  بنكرير،  رحامنة،  برابيش،  طلوع  مركز  أورير، 

والبذور  والتفاحيات  والرمان  والتين  والكروم  للزيتون  املعتمدة 

النموذجية  والشتائل  النواة  ذات  للورديات  املعتمدة  واألغراس 

لألركان.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

 يجب على مشتل »BAHKIM« أن يقدم التصريح املشار إليه في املادة 2

و2100.03   2099.03 األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من 

للمكتب  و784.16  و3548.13  و2940.13  و2157.11  و2110.05 

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، على النحو التالي :
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• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياته ومبيعاته من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ 

للكروم  بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناته  ومبيعاته  بمشترياته   -

والتفاحيات ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناته  ومبيعاته  بمشترياته   -

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتين.

من  مخزوناته  بوضعية  سنة  كل  من  وماي  نوفمبر  شهري  في   •

األغراس بالنسبة للرمان ؛

من  ومخزوناته  ومبيعاته  بإنتاجه  سنة  كل  من  سبتمبر  شهر  في   •

األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)

رقـم) ).5 )))صادر في)))مح5م)552  )  )أغسطس) )2)) 

املعس دة) األغ5اس) لتسويق) (»CERES( SRL«( ش5كة باعس اد)

النواة) ذات) للورديات) املعس دة) واألغ5اس) والبذور) للس احيات)

والبذور)الن وذجية)للخض5.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و 2 و 5 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات   الصحية 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير2009(، وال سيما 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75 الصادر في

8 شـوال 1397 )22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر في

التقني املتعلق  النظام  باملوافقة على   )2003 1424 )3 ديسمبر  8 شوال 

واللوز  املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج 

وتوضيبها  ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز 

واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر في

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2011 يوليو   18(  1432 شعبان  من   16

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في

28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بحي  االجتماعي  مقرها  الكائن   »CERES SRL« شركة  تعتمد 

لتسويق  أكادير،   ،201 شقة   ،3IA بلوك   ،2TR الصفاء  محمدي، 

األغراس املعتمدة للتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات 

ذات النواة والبذور النموذجية للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

إليه  املشار  التصريح  تقدم  أن   »CERES SRL« شركة على  يجب 

971.75 األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة   في 

و 2099.03 و 2157.11، للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

الغذائية، على النحو التالي :

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتفاحيات؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

للورديات ذات النواة.

•شهريا بمشترياتها ومبيعاتها بالنسبة للبذور النموذجية للخضر.
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املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)

552  )  )أغسطس) )2))  ))مح5م) في) رقم) ).5 )))صادر)

األغ5اس) لتسويق) (»HRODRA AGRI« مشسل) باعس اد)

والبذور) والس احيات) وال5مان) والسين) للزيسون) املعس دة)

واألغ5اس)املعس دة)للورديات)ذات)النواة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و2 و5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر في

التقني املتعلق  النظام  باملوافقة على   )2003 1424 )3 ديسمبر  8 شوال 

واللوز  املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج 

وتوضيبها  ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز 

واعتمادها ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

رقم 2110.05 الصــادر فـي 21 من رمضان 1426 )25 أكتوبر 2005( 

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها 

واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر في

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2011 يوليو   18(  1432 شعبان  من   16

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة   )2013 دسمبر   31(  1435 صفر  من   27

املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

784.16 الصادر في  وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 

29 من ذي القعدة 1437 )2 سبتمبر 2016( باملصادقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في

28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بدوار  االجتماعي  مقره  الكائن   »HRODRA AGRI« مشتل  يعتمد 

املعتمدة  لتسويق األغراس  القباب، خنيفرة،  بويعقوب،  آيت  ليندا، 

املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات  والرمان  والتين  للزيتون 

للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

املشار  التصريح  يقدم  أن   »HRODRA AGRI« مشتل  على  يجب 

إليه في املادة 2 من القرارات املشار إليها أعاله ذوات األرقام 2099.03 

و2110.05 و2157.11 و3548.13 و784.16، للمكتب الوطني للسالمة 

الصحية للمنتجات الغذائية، على النحو التالي :

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياته ومبيعاته من األغراس بالنسبة للزيتون ؛

- بمشترياته ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتفاحيات ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  ومبيعاته ومخزوناته من  بمشترياته   -

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتين.

• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناته من األغراس 

بالنسبة للرمان.
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املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)
رقـم) ).6 )))صادر في)))مح5م)552  )  )أغسطس) )2)) 

األغ5اس) لتسويق) (»GHITA( TRAVAUX«( ش5كة باعس اد)
والبذور) والس احيات) وال5مان) والسين) للزيسون) املعس دة)

واألغ5اس)املعس دة)للورديات)ذات)النواة)والشسائل)الن وذجية)

لألركان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و 2 و 5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر في

التقني املتعلق  النظام  باملوافقة على   )2003 1424 )3 ديسمبر  8 شوال 

واللوز  املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج 

وتوضيبها  ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز 

واعتمادها ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

 )2005 أكتوبر   25( 1426 21 من رمضان  في  الصــادر   2110.05 رقم 

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها 

واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر في

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2011 يوليو   18(  1432 شعبان  من   16

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2940.13 الصادر في

17 من ذي الحجة 1434 )23 أكتوبر 2013( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27

املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

784.16 الصادر في  وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 

29 من ذي القعدة 1437 )2 سبتمبر 2016( باملصادقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في

28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االجتماعي  مقرها  الكائن   ،»GHITA TRAVAUX« شركة  تعتمد 

بدوار أوالد مبارك، جماعة أوالد فطاطا ، قيادة بني خيران، واد زم، 

والتفاحيات  والرمان  والتين  للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق 

والشتائل  النواة  ذات  للورديات  املعتمدة  واألغراس  والبذور 

النموذجية لألركان.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة »GHITA TRAVAUX« أن تقدم التصريح املشار 

إليه في املادة 2 من القرارات املشار إليها أعاله ذوات األرقام 2099.03 

للمكتب   784.16 و   3548.13 و   2940.13 و   2157.11 و   2110.05 و 

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، على النحو التالي :

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتفاحيات ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين.
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• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من األغراس 
بالنسبة للرمان ؛

من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بإنتاجها  سنة  كل  من  سبتمبر  شهر  في   •
األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 
ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)
أغسطس) )2))  (  (   552 مح5م) (( صادر في) رقـم) ).7 )))
باعس اد)ش5كة)»HABACH(AGRO«)لتسويق)األغ5اس)املعس دة)
والس احيات) وال5مان) الشوكي) والسين) والسين) والك5وم) للزيسون)
والشسائل) النواة) ذات) للورديات) املعس دة) واألغ5اس) والبذور)

الن وذجية)لألركان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و 2 و 5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 
 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 
املادة 2 منه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر في
التقني املتعلق  النظام  باملوافقة على   )2003 1424 )3 ديسمبر  8 شوال 
واللوز  املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج 
وتوضيبها  ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز 

واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر في
2003( باملوافقة على النظام التقني املتعلق  1424 )3 ديسمبر  8 شـوال 

بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 2110.05
على  باملصادقة   )2005 أكتوبر   25(  1426 رمضان  من   21 فـي  الصــادر 

النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر في
التقني  النظام  على  باملوافقة   )2011 يوليو   18(  1432 شعبان  من   16

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2940.13 الصادر في
17 من ذي الحجة 1434 )23 أكتوبر 2013( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر في
التقني  النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27

املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

784.16 الصادر في  وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 
29 من ذي القعدة 1437 )2 سبتمبر 2016( باملصادقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
والغابات رقم 986.19 صادر في 21 من رجب 1440) 28 مارس 2019( 
الشوكي  التين  أغراس  بإنتاج  املتعلق  التقني  النظام  على  باملصادقة 

ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في
28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االجتماعي  مقرها  الكائن   ،»HABACH AGRO« شركة  تعتمد 
بقطعة األمل، مرأب رقم 801، العطاوية، قلعة السراغنة، لتسويق 
الشوكي والرمان  للزيتون والكروم والتين والتين  املعتمدة  األغراس 
النواة  ذات  للورديات  املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات 

والشتائل النموذجية لألركان.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 
التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

املشار  التصريح  تقدم  شركة »HABACH AGRO« أن  على  يجب 
 إليه في املادة 2 من القرارات املشار إليها أعاله ذوات األرقام 2099.03

و 2100.03 و 2110.05 و 2157.11 و 2940.13 و 3548.13 و 784.16 
و 986.19 للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، على 

النحو التالي :



عدد 7024 -)15 صفر 1443 )23 سبتمبر 2021(الجريدة الرسمية   698(

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛

للكروم  بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

والتفاحيات ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين.

• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من األغراس 

بالنسبة للرمان ؛

من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بإنتاجها  سنة  كل  من  سبتمبر  شهر  في   •

األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان ؛

• سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)
أغسطس) )2))  (  (   552 مح5م) في)) صادر) رقـم ).8 )))
األغ5اس) لتسويق) (»AGRO FROUGA« ش5كة) باعس اد)
العط5) وورد) وال5مان) الشوكي) والسين) والسين) للك5وم) املعس دة)

والشسائل)الن وذجية)لألركان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و2 و5 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات   الصحية 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر في

2003( باملوافقة على النظام التقني املتعلق  1424 )3 ديسمبر  8 شـوال 

بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2940.13 الصادر في

17 من ذي الحجة 1434 )23 أكتوبر 2013( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27

املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1679.15 الصادر في

املتعلق  التقني  النظام  باملصادقة على   )2015 1436 )25 ماي  6 شعبان 

بإنتاج أغراس ورد العطر ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

784.16 الصادر في  وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 

29 من ذي القعدة 1437 )2 سبتمبر 2016( باملصادقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات رقم 986.19 الصادر في 21 من رجب 1440 )28 مارس 2019( 

الشوكي  التين  أغراس  بإنتاج  املتعلق  التقني  النظام  على  باملصادقة 

ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االجتماعي  مقرها  الكائن   ،»AGRO FROUGA« شركة  تعتمد 

بدوار �ضي حمو، جماعة غماسة، شيشاوة، لتسويق األغراس املعتمدة 

والشتائل  العطر  وورد  والرمان  الشوكي  والتين  والتين  للكروم 

النموذجية لألركان. 

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

املشار  التصريح  تقدم  أن   »AGRO FROUGA« شركة  على  يجب 

إليه في املادة 2 من القرارات املشار إليها أعاله ذوات األرقام 2100.03 

و2940.13 و3548.13 و1679.15 و784.16 و986.19 للمكتب الوطني 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، على النحو التالي :
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• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للكروم ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة لورد العطر.

• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من األغراس 

بالنسبة للرمان ؛

من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بإنتاجها  سنة  كل  من  سبتمبر  شهر  في   •

األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان ؛

• سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)

رقـم) ).9 )))صادر في)))مح5م)552  )  )أغسطس) )2)) 

باعس اد)ش5كة)»ATLAS(GREEN(ROOTS«)لتسويق)األغ5اس)

وال5مان) الشوكي) والسين) والسين) والك5وم) للزيسون) املعس دة)

والس احيات)والبذور)واألغ5اس)املعس دة)للورديات)ذات)النواة)

والشسائل)الن وذجية)لألركان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و 2 و 5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر في
التقني املتعلق  النظام  باملوافقة على   )2003 1424 )3 ديسمبر  8 شوال 
واللوز  املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج 
وتوضيبها  ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز 

واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر في
2003( باملوافقة على النظام التقني املتعلق  1424 )3 ديسمبر  8 شـوال 

بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 
رقم 2110.05 الصــادر فـي 21 من رمضان 1426 )25 أكتوبر 2005( 
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها 

واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر في
التقني  النظام  على  باملوافقة   )2011 يوليو   18(  1432 شعبان  من   16

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2940.13 الصادر في
17 من ذي الحجة 1434 )23 أكتوبر 2013( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر في
التقني  النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27

املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

784.16 الصادر في  وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 
29 من ذي القعدة 1437 )2 سبتمبر 2016( باملصادقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
والغابات رقم 986.19 الصادر في 21 من رجب 1440 )28 مارس 2019( 
الشوكي  التين  أغراس  بإنتاج  املتعلق  التقني  النظام  على  باملصادقة 

ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في
28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة »ATLAS GREEN ROOTS«، الكائن مقرها االجتماعي 
لتسويق  مراكش،  تحناوت،  مسفيوة،  رحو،  سيدي  نصيريات  بضيعة 
والرمان  الشوكي  والتين  والتين  والكروم  للزيتون  املعتمدة  األغراس 
والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة والشتائل 

النموذجية لألركان.
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املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

التصريح  تقدم  يجب على شركة »ATLAS GREEN ROOTS« أن 

األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في  إليه  املشار 

2099.03 و 2100.03 و 2110.05 و 2157.11 و 2940.13 و 3548.13 

للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب   986.19 و   784.16 و 

الغذائية، على النحو التالي :

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛

للكروم  بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

والتفاحيات ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين.

• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من األغراس 

بالنسبة للرمان ؛

من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بإنتاجها  سنة  كل  من  سبتمبر  شهر  في   •

األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان ؛

• سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)

 رقـم) ).2))))صادر في)))مح5م)552  )  )أغسطس) )2))

لتسويق) (»PEPINIERE( TOP( MNASRA« ش5كة) باعس اد)

األغ5اس)املعس دة)للزيسون)والك5وم)والسين)وال5مان)والس احيات)

والبذور)واألغ5اس)املعس دة)للورديات)ذات)النواة)والحوامض)

والشسائل)الن وذجية)لألركان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و 2 و 5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2098.03 الصادر في

التقني املتعلق  النظام  باملوافقة على   )2003 1424 )3 ديسمبر  8 شوال 

بإنتاج بذور وأغراس الحوامض ومراقبتها وتوظيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر في

التقني املتعلق  النظام  باملوافقة على   )2003 1424 )3 ديسمبر  8 شوال 

واللوز  املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج 

وتوضيبها  ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز 

واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر في

2003( باملوافقة على النظام التقني املتعلق  1424 )3 ديسمبر  8 شـوال 

بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

 )2005 أكتوبر   25(  1426 رمضان  من   21 فـي  الصــادر   2110.05 رقم 

ومراقبتها  الزيتون  أغراس  بإنتاج  املتعلق  التقني  النظام  على  باملصادقة 

واعتمادها ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر في

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2011 يوليو   18(  1432 شعبان  من   16

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2940.13 الصادر في

17 من ذي الحجة 1434 )23 أكتوبر 2013( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛
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 وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27

املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

784.16 الصادر في  وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 

29 من ذي القعدة 1437 )2 سبتمبر 2016( باملصادقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في

28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقرها  الكائن   ،»PEPINIERE TOP MNASRA« شركة  تعتمد 

األغراس  لتسويق  القنيطرة،  مناصرة،  لعنابسة،  بدوار  االجتماعي 

والبذور  والتفاحيات  والرمان  والتين  والكروم  للزيتون  املعتمدة 

والشتائل  والحوامض  النواة  ذات  للورديات  املعتمدة  واألغراس 

النموذجية لألركان.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

 يجب على شركة »PEPINIERE TOP MNASRA« أن تقدم التصريح

األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في  إليه  املشار 

2098.03 و 2099.03 و 2100.03 و 2110.05 و 2157.11 و 2940.13 

للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب   784.16 و   3548.13 و 

الغذائية، على النحو التالي :

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛

للكروم  بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

والتفاحيات ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين.

• في شهري يناير ويوليو من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها 

من البذور واألغراس بالنسبة للحوامض ؛

• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من األغراس 

بالنسبة للرمان ؛

من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بإنتاجها  سنة  كل  من  سبتمبر  شهر  في   •

األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

والغابات واملياه) الق5وية) والسن ية) البح5ي) والصيد) ال الحة) لوزي5)  ق5ار)
رقـم) ). ))))صادر)في)))مح5م)552  )  )أغسطس) )2)()باعس اد)

 »INVITRO DEVELOPMENT BIOTECHNOLOGY« ش5كة)

لتسويق)األغ5اس)املعس دة)لنخيل)الس 5.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و2 و5 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 
الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات   الصحية 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 
املادة 2 منه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3229.15 الصادر في
18 من ذي الحجة 1436 )2 أكتوبر 2015( باملصادقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس نخيل التمر ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

،»INVITRO DEVELOPMENT BIOTECHNOLOGY« تعتمد شركة 
الثاني، الطابق  توكي،  أحمد  زنقة   ،7 برقم  االجتماعي  مقرها   الكائن 

الدار البيضاء، لتسويق األغراس املعتمدة لنخيل التمر.
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املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 
التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

»INVITRO DEVELOPMENT BIOTECHNOLOGY« يجب على شركة 
أن تقدم التصريح املنصوص عليه في املادة 2 من القرار املشار إليه أعاله 
الغذائية، للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب   ،3229.15  رقم 

األغراس  من  مخزوناتها  بوضعية  سنة  كل  من  وماي  نوفمبر  شهري  في 
املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 
ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)

رقـم) ).)))))صادر في)))مح5م)552  )  )أغسطس) )2)) 

باعس اد)ش5كة)»SEMILLAS(FITO(MAROC«)لتسويق)البذور)

املعس دة)للذرة)الص 5اء)والقطاني)الغذائية)والقطاني)العل ية)

والنباتات)الزيتية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

إنتاج  بتنظيم  املتعلق   )1969 يوليو   25(  1389 األولى  جمادى   10

وتسويق البذور واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول 

و 2 و 5 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات   الصحية 

،)2009 فبراير   18(  1430 صفر  من   22 بتاريخ   1.09.20  رقم 

وال سيما املادة 2 منه ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 857.75 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة   )1977 سبتمبر   22(  1397 شــوال   8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية )الفصة 

والبرسيم والنفل الفار�ضي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة( ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 858.75 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة   )1977 سبتمبر   22(  1397 شــوال   8

والقرطم  نوارالشمس  بذور  واعتماد  وتعبئة  بإنتاج ومراقبة  املتعلق 

والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 859.75 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة   )1977 سبتمبر   22(  1397 شــوال   8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 862.75 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة   )1977 سبتمبر   22(  1397 شــوال   8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية )الفول 

الصغير والجلبان والعدس والحمص واللوبيا( ؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر 

استيراد  شروط  بتحديد   )1993 أبريل   20(  1413 شــوال  من   28 فـي 

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقرها  الكائن   ،»SEMILLAS FITO MAROC« شركة تعتمد 

واملسيرة،  الزرقطوني  شارع  الغربي،  البرج  سنتر،  بتوين  االجتماعي 

للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق  البيضاء،  الدار  الثامن،  الطابق 

والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة، شريطة أن يقدم طلب 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة »SEMILLAS FITO MAROC« أن تقدم التصريح 

األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في  إليه  املشار 

للسالمة  الوطني  للمكتب   ،862.75 و   859.75 و   858.75 و   857.75

البذور  من  ومبيعاتها  بمشترياتها  شهريا  الغذائية  للمنتجات  الصحية 

املذكورة في املادة األولى أعاله.
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املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 
ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)لوزي5)ال الحة)والصيد)البح5ي)والسن ية)الق5وية)واملياه)والغابات)
رقـم) ).2))))صادر في)))مح5م)552  )  )أغسطس) )2)) 
البذور) لتسويق) (»ADFERT( MAROC« ش5كة) باعس اد)

الن وذجية)للخض5.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و 2 و 5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 
 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما 
املادة 2 منه ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75 الصادر في
8 شـوال 1397 )22 سبتمبر 1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر في
28 من شــوال 1413 )20 أبريل 1993( بتحديد شروط استيراد وتسويق 

البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االجتماعي  مقرها  الكائن   ،»ADFERT MAROC« شركة تعتمد 
البذور  لتسويق  الرباط،   ،1 رقم  األول،  الطابق  مونستير،  بزنقة 

النموذجية للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 
التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة »ADFERT MAROC« أن تقدم التصريح املنصوص 
عليه في املادة 2 من القرار املشار إليه أعاله رقم 971.75، للمكتب الوطني 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، شهريا، بمشترياتها ومبيعاتها من 

البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 
ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1443 )11 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق5ار)للوزي5)املنسدب)لدى)وزي5)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)
والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)
  55( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).279)) العلمي)

)7))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Administration des affaires

– Diplôme de la licence bilingue, bachelor in business 

administration, préparé et délivré au siège de l’Université 

de Djibouti - Djibouti - le 18 avril 2019,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو مايعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق5ار)للوزي5)املنسدب)لدى)وزي5)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  55( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).282)) العلمي)

)7))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit privé

– Diplôme de licence droit, économie, gestion, mention : 

droit, préparé et délivré au siège de l’Université de 

Nantes - France - le 3 novembre 2016,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق5ار)للوزي5)املنسدب)لدى)وزي5)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  55( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ). 28)) العلمي)

)7))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Economie et gestion

– Diplôme de licence en droit, économie, gestion, mention : 

économie et gestion, préparé et délivré au siège de 

l’Université Savoie Mont Blanc - France - le 13 octobre 

2020,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق5ار)للوزي5)املنسدب)لدى)وزي5)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  55( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).)28)) العلمي)

)7))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Gestion et comptabilité

– Diplôme de gestion et de comptabilité, préparé et 

délivré au siège de l’Institut national des techniques 

économiques et comptables, conservatoire national des 

arts et métiers - Paris - France - le 26 mai 2016,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق5ار)للوزي5)املنسدب)لدى)وزي5)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  55( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).282)) العلمي)

)7))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Gestion comptabilité et finance

– Diplôme de licence droit, économie, gestion, mention : 

gestion, préparé et délivré au siège de l’Université 

Clermont Auvergne - France - le 14 décembre 2020,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق5ار)للوزي5)املنسدب)لدى)وزي5)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  55( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).285)) العلمي)

)7))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Marketing global et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: culture de la consommation

– Master of science )MSc( in economics and business 

administration, préparé et délivré au siège de Syddansk 

Universitet - Danemark - le 28 février 2020,

من  املسلمة  األعمال  إدارة  في  الباكالوريوس  بشهادة  مشفوعة 

جامعة األخوين بإفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق5ار)للوزي5)املنسدب)لدى)وزي5)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)

  55( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).285)) العلمي)

)7))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Administration des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: affaires

– Grade de maîtrise en administration des affaires )M.B.A( 

en conseil en management, préparé et délivré au siège 

de l’Université du Québec à Montréal, Ecole des sciences 

de la gestion - Canada - le 27 mars 2012, assorti du grade 

de bachelière en administration des affaires )B.A.A(, 

préparé et délivré au siège de la même université - le 

20 décembre 2005,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق5ار)للوزي5)املنسدب)لدى)وزي5)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)
والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)
  55( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).286)) العلمي)

)7))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 ،)BAC+5( تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية :

– Diplôme programme grande école, spécialité : master in 

management, préparé et délivré au siège ESCP business 

school programme grande école - Paris - France - le 

29 octobre 2020,

مشفوعة بشهادة النجاح في األقسام التحضيرية وبشهادة البكالوريا 

للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق5ار)للوزي5)املنسدب)لدى)وزي5)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)
والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)
  55( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).287)) العلمي)

)7))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛
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واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 ،)BAC + 5( تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية :

– Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Grenoble 

d’études supérieures en management / grade de master, 

préparé et délivré au siège de Grenoble Ecole de 

management - France - le 5 décembre 2018,

مشفوعة بشهادة النجاح في األقسام التحضيرية وبشهادة البكالوريا 

للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق5ار)للوزي5)املنسدب)لدى)وزي5)الت2بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)
والبحث) العالي) بالسعليم) املكلف) العلمي) والبحث) العالي)
  55( الحجة) ذي) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).288)) العلمي)

)7))يوليو) )2)()بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Administration des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: affaires

– Degree of master of business administration, préparé 

et délivré au siège de University of Texas art Arlington - 

USA - le 16 août 1997,

مشفوعة بدبلوم محلل املسلم من املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد 

التطبيقي بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

اإلذن)ب  ارتة)الهندتة)املع ارية

في صادر   2303.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

4 محرم 1443 )13 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4956 للسيدة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  زهاري  سارة 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2020 نوفمبر   4

املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة تمارة.

*

*  *
في صادر   2359.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

26 من ذي الحجة 1442 )6 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4940 

للسيدة عهد رباي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

 ،2020 8 ديسمبر  بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
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في  صادر   2360.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4971 عدد  تحت  يرخص   )2021 أغسطس   30(  1443 محرم  من   21

للسيد أنس عتبة الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

2019، أن يحمل  الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 20 يوليو 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة برشيد.

في) صادر) رقم) ).628 ) امسيلة) ج اعة) مجلس) ل5ئيس) مق5ر)

9)شوال))55  ) ))ماي) )2)()بالسخلي)عن)ملكية)القطعسين)

األرضيسين)الالزمسين)إلحداث)ملعب)الق5ب)الكائن)بدوار)اجبل)

لح 5)بج اعة)امسيلة)بإقليم)تازة.

رئيس مجلس جماعة امسيلة،

الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  بناء 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

بتنفيذه الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون   وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( ؛

وعلى القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( لتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

1403 رجب   2 فــــي  الصـــادر   2.82.382 رقـــم  املـرســــوم   وعلى 

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

 وعلى املرسوم رقم 2.15.664 الصادر في 26 من ذي القعدة 1436

به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة   )2015 سبتمبر   11(

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة امسيلة بإقليم تازة وباإلعالن أن في 

ذلك منفعة عامة ؛

خالل  امسيلة  جماعة  مجلس  اجتماع  محضر  على  االطالع  وبعد 

دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 11 يوليو 2018 ؛

وعلى البحث اإلداري املباشر من 2 أكتوبر إلى فاتح ديسمبر 2019 

بمكاتب جماعة امسيلة ؛

وبعد تأشير عامل إقليم تازة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ملعب  إلحداث  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  عن  يتخلى 

القرب الكائن بدوار اجبل لحمر بجماعة امسيلة واملرسومة حدودهما 

بالتصميم امللحق بأصل هذا املقرر :

رق ا)القطعسان)

 األرضيسان)في)السص يم)-

ات ه ا

م5اجعه ا)

العقارية
أت اء)وعناوين)املالك)امل ت2ضينمساحته ا

احمد األكحل وشركائه.30 آر 67 سنتيارP1R15020/F الزوبية

ورثة قجاج أحميدة.25 سنتيارP2TNI الزوبية

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1442 )21 ماي 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف اصوييط.


