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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية
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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 ...................................................
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نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
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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

11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021( السنة العاشرة بعد املائة - عدد 7048 

فهرست

نصوص عامة

الصيد البحري.

)30 نوفمبر 2021(   1443 اآلخر  ربيع  من   24 في  صادر   2.21.43 رقم  مرسوم 
10272بتنظيم مزاولة الصيد البحري باألضواء االصطناعية............................ 

التغذية الحيوانية.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)28 أكتوبر 2021(   1443 األول  ربيع  من   21 في  صـادر  رقـم 2836.21 
في  الصادر   1490.13 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  بتتميم 
املواد غير  1434 )3 ماي 2013( بتحديد قائمة  22 من جمادى اآلخرة 
املرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات وكذا قائمة وحدود 
استعماالت املضافات واألخالط املسبقة واملواد الغذائية املركبة واملواد 
 ..................................... 10273الغذائية التكميلية املوجهة لتغذية الحيوانات.

دعوة الجمهور إلى االكتتاب واملعلومات املطلوبة إلى األشخاص 

في  االكتتاب  إلى  الجمهور  تدعو  التي  والهيئات  املعنوية 

أسهمها أو سنداتها. - الئحة جرائد اإلعالنات القانونية.

ربيع من   27 في  صادر   3109.21 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 

لها  املخول  الجرائد  الئحة  بتحديد   )2021 نوفمبر   3(  1443 األول 

القانون  من   30 املادة  في  عليها  املنصوص  القانونية  اإلعالنات  نشر 

رقم 44.12 املتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب وباملعلومات املطلوبة 

في  االكتتاب  إلى  الجمهور  تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى 

10280أسهمها أو سنداتها................................................................................... 

حماية األصناف النباتية بشهادة االستنباط النباتي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صـادر  رقـم 3110.21 

10281بحماية األصناف النباتية بشهادة االستنباط النباتي............................. 
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اقبة املقاييس. مر

قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 3554.21 صادر في 13 من ربيع اآلخر 1443 

التي توضع على املقاييس  2021( بتحديد مميزات العالمة  )19 نوفمبر 

10288عند الفحص الدوري خالل سنتي 2022 و 2023.................................. 

املصادقة على مواصفات قياسية مغربية.

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 3466.21 صادر في 10 ربيع اآلخر 1443 

 . 10288)16 نوفمبر 2021( القا�ضي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية.

نصوص خاصة

تفويض سلطة التعيين في بعض أسالك ودرجات موظفي األمن 
الوطني إلى وزير الداخلية.

 )2021 1443 )30 نوفمبر  24 من ربيع اآلخر  2.21.897 صادر في  مرسوم رقم 

بتفويض سلطة التعيين في بعض أسالك ودرجات موظفي األمن الوطني 

 .................................................................................... 10289إلى وزير الداخلية.

املصادقة على عملية التحديد اإلداري.

)2021 ديسمبر   9(  1443 األولى  جمادى   4 في  صادر   2.21.911 رقم   مرسوم 

بالعقار  املتعلقة   258 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

الجماعي املدعو »بالد جماعة ألهل شيشاوة« التابع للجماعة الساللية 

10289»أهل شيشاوة« الكائن بتراب قبيلة أهل شيشاوة بإقليم شيشاوة .......

)2021 ديسمبر   9(  1443 األولى  جمادى   4 في  صادر   2.21.912 رقم   مرسوم 

بالعقار  املتعلقة   677 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

الجماعي املدعو »أرا�ضي الجماعة الساللية أحميدي« التابع للجماعة 

بدائرة  وسلسات  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الكائن  »أحميدي«  الساللية 

10290امرزكان بإقليم ورزازات ...........................................................................

)2021 ديسمبر   9(  1443 األولى  جمادى   4 في  صادر   2.21.913 رقم   مرسوم 

بالعقار  املتعلقة   707 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

الجماعي املدعو »تماسين« التابع للجماعة الساللية »تماسين« الكائن 

10290بالنفوذ الترابي لقيادة أنزال بدائرة امرزكان بإقليم ورزازات ...................

)2021 ديسمبر   9(  1443 األولى  جمادى   4 في  صادر   2.21.914 رقم   مرسوم 

بالعقار  املتعلقة   676 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

ضوشن«  ايت  لقبيلة  الساللية  الجماعة  »أرا�ضي  املدعو  الجماعي 

التابع للجماعة الساللية »ايت ضوشن« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة 

10291وسلسات بدائرة امرزكان بإقليم ورزازات ................................................

)2021 ديسمبر   9(  1443 األولى  جمادى   4 في  صادر   2.21.915 رقم   مرسوم 

بالعقار  املتعلقة   682 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

خزامة«  »قبيلة  الساللية  للجماعة  التابع  »خزامة«  املدعو  الجماعي 

10292الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة أنزال بدائرة امرزكان بإقليم ورزازات ........

)2021 ديسمبر   9(  1443 األولى  جمادى   4 في  صادر   2.21.916 رقم   مرسوم 

بالعقار  املتعلقة   684 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

ايت  الساللية »قبيلة  للجماعة  التابع  املدعو »ايت وغرضة«  الجماعي 

بإقليم  امرزكان  بدائرة  أنزال  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الكائن  وغرضة« 

10292ورزازات ....................................................................................................

واملصادقة  الجغرافي  بالبيان  االعتراف   - ميدلت«.  »مشماش 
على دفتر التحمالت.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 أكتوبر   27(  1443 األول  ربيع  من   20 في  2779.21 صادر  رقم 

على  واملصادقة  ميدلت«  الجغرافي »مشماش  بالبيان  باالعتراف  يتعلق 

 ..................................................................... 10293دفتر التحمالت الخاص به.

تفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
 )2021 أكتوبر   28(  1443 األول  ربيع  من   21 في  3193.21 صادر  رقم 

 ........................................ 10295بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
 )2021 أكتوبر   28(  1443 األول  ربيع  من   21 في  3194.21 صادر  رقم 

 ................................................................................... 10295بتفويض اإلمضاء.

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
 )2021 أكتوبر   28(  1443 األول  ربيع  من   21 في  3195.21 صادر  رقم 

 ........................................ 10296بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
 )2021 أكتوبر   28(  1443 األول  ربيع  من   21 في  3196.21 صادر  رقم 

 ................................................................................... 10297بتفويض اإلمضاء.

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
 )2021 أكتوبر   28(  1443 األول  ربيع  من   21 في  3197.21 صادر  رقم 

 ................................................................................... 10297بتفويض اإلمضاء.

والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
 )2021 أكتوبر   28(  1443 األول  ربيع  من   21 في  3198.21 صادر  رقم 

 ................................................................................... 10298بتفويض اإلمضاء.

 1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر   3270.21 رقم  الداخلية  لوزير  قـــرار 

10298)4 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

 1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر   3271.21 رقم  الداخلية  لوزير  قـــرار 

10299)4 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

 1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3273.21 رقم  الداخلية  لوزير  قـــرار 

10299)5 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

 1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3274.21 رقم  الداخلية  لوزير  قـــرار 

10300)5 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

 1443 اآلخر  ربيع  من   24 في  صادر   3201.21 رقم  الداخلية  لوزير  قـــرار 

 .................................................... 10300)30 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

 1443 اآلخر  ربيع  من   24 في  صادر   3202.21 رقم  الداخلية  لوزير  قـــرار 

 .................................................... 10301)30 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
 )2021 نوفمبر   5(  1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3317.21 رقم 

 ........................................ 20301بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
 )2021 نوفمبر   5(  1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3318.21 رقم 

 ................................................................................... 10302بتفويض اإلمضاء.
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والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
 )2021 نوفمبر   5(  1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3319.21 رقم 
 ........................................ 10302بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
 )2021 نوفمبر   5(  1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3320.21 رقم 
 ........................................ 10303بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
 )2021 نوفمبر   5(  1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3321.21 رقم 
 ................................................................................... 10304بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
 )2021 نوفمبر   5(  1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3322.21 رقم 
 ................................................................................... 10305بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
 )2021 نوفمبر   5(  1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3323.21 رقم 
 ................................................................................... 10305بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
 )2021 نوفمبر   5(  1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3324.21 رقم 
 .................................................................................... 10306بتفويض اإلمضاء

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
 )2021 نوفمبر   5(  1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3325.21 رقم 
10308بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
 )2021 نوفمبر   5(  1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3326.21 رقم 
 .................................................................................... 10310بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3327.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
 .................... 410314 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   3328.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
 .................... 410314 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   3329.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
 .................... 410315 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   3330.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
 .................... 410315 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   3331.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
 .................... 410315 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   3332.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
 .................... 410316 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   3333.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
 .................... 410316 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   3334.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
 ...................... 210316 ربيع اآلخر 1443 )8 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

 1443 19 من صفر  2549.21 صادر في  قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 
 ................................................... 10317)27 سبتمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 3268.21 صادر في 27 من ربيع األول 1443 
10317)3 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 3269.21 صادر في 27 من ربيع األول 1443 
10318)3 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء....................................................... 

اعتماد لتسويق البذور واألغراس.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر  رقـم 3113.21 
للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق   »AGRO SLIMANI« شركة  باعتماد 
النموذجية  والبذور  الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني  الصفراء 
10318للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس.................................................... 

رقـم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر   3114.21 
املعتمدة  البذور  لتسويق   »MAISADOUR MAROC« باعتماد شركة 
للذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية 
 ................................................................... 10319والبذور النموذجية للخضر.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر  رقـم 3115.21 
باعتماد شركة »AGRI-ASSISTANCE« لتسويق البذور املعتمدة للذرة 
 .................................................... 10320الصفراء والبذور النموذجية للخضر.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر  رقـم 3116.21 
للحبوب  املعتمدة  البذور  لتسويق   »  PIONAGRI شركة »  باعتماد 
العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني  الصفراء  والذرة  الخريفية 
والبذور  والقطن  والعلفي  الصناعي  والشمندر  الزيتية  والنباتات 
)بذور  والبصيالت  للبطاطس  املعتمدة  واألغراس  للخضر  النموذجية 
10321كورم( املعتمدة للزعفران......................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر  رقـم 3117.21 
الصفراء  للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق   »JAKMA« شركة باعتماد 
والبذور  الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني 
10322النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس................................. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر  رقـم 3118.21 
لتسويق   »MARRAKECH DATE PALM PROJECT« شركة  باعتماد 
10323األغراس املعتمدة لنخيل التمر............................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر  رقـم 3119.21 

األغراس  لتسويق   »AGROMILLORA MAROC« شركة  باعتماد 
 ............................................................................... 10323املعتمدة للتفاحيات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر  رقـم 3120.21 
للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق   »BEN LAASKRI« باعتماد مشتل
املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات  الشوكي  والتين  والكروم 
10324للورديات ذات النواة والبصيالت )بذور كورم( املعتمدة للزعفران. ....... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر  رقـم 3121.21 
باعتماد شركة »OLEO MEGA PLANTES NOUR« لتسويق الشتائل 
10325النموذجية لألركان................................................................................... 
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والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقـم 3122.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( باعتماد 
 .......... 10326شركة »GLOBAL CVT« لتسويق األغراس املعتمدة للتفاحيات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر  رقـم 3123.21 
باعتماد شركة »ABRICULTURE« لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون 
املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات  الشوكي  والتين  والكروم 
10326للورديات ذات النواة. .............................................................................. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر  رقـم 3124.21 
األغراس  لتسويق   »DOMAINE DES PERLES« شركة  باعتماد 
والتفاحيات  والرمان  الشوكي  والتين  والتين  والكروم  للزيتون  املعتمدة 
والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية 
10327لألركان. .................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر  رقـم 3125.21 
باعتماد مشتل » LES PEPINIERES DE TIGRIGRA « لتسويق األغراس 
10329املعتمدة للتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.  

املعادالت بين الشهادات.

في  صادر   3377.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   8(  1443 اآلخر  ربيع   2
10329الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3378.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10330الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3379.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10330الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3380.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10331الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3381.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10331الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3382.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10332الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3383.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10332الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3384.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10333الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3385.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10333الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3386.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10334الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3387.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10334الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3388.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10335الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3389.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10335الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3400.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10336الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3401.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10336الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3402.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10337الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3403.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10337الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3404.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10338الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3405.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10338الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3406.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10339الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3407.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10339الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3408.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10340الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3409.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10340الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3410.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10341الشهادات................................................................................................. 
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في  صادر   3411.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3

10341الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3412.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3

10342الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3413.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3

10342الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3414.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3

10343الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3415.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3

10343الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3416.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10344الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3417.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10344الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3418.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10345الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   3419.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2021 نوفمبر   9(  1443 اآلخر  ربيع   3
10345الشهادات................................................................................................. 

شركة »Crédit Agricole du Maroc Factoring«. - اعتماد. 

 1443 األول  ربيع  فاتح  في  صادر   114 رقم  املغرب  بنك  لوالي  مقرر 
 Crédit Agricole du Maroc شركة  اعتماد  بمنح  )8 أكتوبر 2021( 
 ............................................................ Factoring10346 بصفتها شركة تمويل.
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مرسوم رقم 2.21.43 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1443 )30 نوفمبر 2021( 

بتنظيم مزاولة الصيد البحري باألضواء االصطناعية

رئيس الحكومة،

الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  على  بناء 

الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27 في 

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 16 منه ؛

 1429 القعدة  ذي   5 في  الصادر   2.07.230 رقم  املرسوم  وعلى 

)4 نوفمبر 2008( بتحديد شروط وكيفيات صيد األسماك السطحية 

الصغيرة ؛

جمادى من   14 في  الصادر   2.15.890 رقم  املرسوم   وعلى 

2016( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة  اآلخرة 1437 )24 مارس 

الفالحة والصيد البحري- قطاع الصيد البحري ؛

وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري ؛

ربيع  من   28 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة  وبعد 

األول 1443 )4 نوفمبر 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

ال يمكن ممارسة الصيد البحري باألضواء االصطناعية إال في املياه 

2 أدناه طبقا للشروط والكيفيات  البحرية املغربية املحددة في املادة 

املحددة في هذا املرسوم.

املادة 2

املياه  هي  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املغربية  البحرية  املياه 

الواقعة بين خطي الطول التاليين :

- خط الطول: ´´33 ´55 °05 غربا )رأس سبارتيل( ؛

- خط الطول: ´´42 ´12 °02 غربا )السعيدية(.

املادة 3

ال يمكن ممارسة الصيد البحري باألضواء االصطناعية إال من قبل 

التي تتوفر على رخصة صيد األسماك السطحية الصغيرة  سفن الصيد 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  ملقتضيات  طبقا  مسلمة  املفعول  سارية 

رقم 2.07.230.

املادة 4

باألضواء  البحري  الصيد  تمارس  صيد  سفينة  ألي  يمكن  ال 

االصطناعية حيازة واستعمال، عالوة على القارب امللحق الذي يجر 

الشبكة، إال قاربا واحدا ملحقا مجهزا باملصابيح والذي يجب أن يدون 

على جانبي مقدمته اسم ورقم تسجيل السفينة امللحق بها.

املادة 5

مع مراعاة فترات منع الصيد املنصوص عليها في التنظيم الجاري 

به العمل، يمكن ممارسة الصيد البحري باألضواء االصطناعية طيلة 

السنة من غروب الشمس إلى طلوعها خالل خرجة بحرية واحدة كل 

أربع وعشرين )24( ساعة.

املادة 6

ال يمكن أن تفوق شدة الضوء اإلجمالية على متن القارب امللحق 

ونوع  عدد  كان  مهما  واط،   )6000( آالف  ستة  باملصابيح  املجهز 

املصابيح الكهربائية املستعملة.

املادة 7

يجب أال يتم إشعال مصابيح القارب امللحق املجهز باملصابيح :

- إال في أماكن الصيد وخالل فترة عمليات الصيد ؛

- إال على مسافة تفوق خمسمائة 500 متر من سفينة صيد أخرى 

تستعمل األضواء االصطناعية شرعت سلفا في ممارسة الصيد.

بين  الفاصلة  املسافة  الصيد،  عمليات  خالل   ، تتجاوز  أال  يجب 

الشبكة  يجر  الذي  امللحق  والقارب  باملصابيح  املجهز  امللحق  القارب 

ستين )60( مترا.

املادة 8

الصيد  تمارس  التي  السفينة  أن تستعمل اإلضاءة على متن  يجب 

وتيسير  السالمة  لضمان  حصريا  االصطناعية  باألضواء  البحري 

العمل الليلي على متنها.

نصوص عامة
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املادة 9

املرسوم  من   5 املادة  في  عليها  املنصوص  املعلومات  على  عالوة 

صيد  رخصة  تتضمن  أن  يجب   ،2.07.230 رقم  الذكر  السالف 

األسماك السطحية الصغيرة، عند االقتضاء، البيان التالي :

- طريقة الصيد : »الصيد البحري باألضواء االصطناعية«.

املادة 10

 1382 من محرم   16 في  الصادر   2.59.0075 رقم  املرسوم  ينسخ 

االصطناعية  باألضواء  السمك  صيد  مزاولة  في   )1962 )19 يونيو 

)الصيد باإلنارة( في املياه اإلقليمية املغربية.

املادة 11 

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

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع اآلخر 1443 )30 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

 1443 األول  ربيع  من   21 في  صـادر   2836.21 رقـم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

 1434 اآلخرة  جمادى  من   22 في  الصادر   1490.13 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  بتتميم  )28 أكتوبر 2021( 

وحدود  قائمة  وكذا  الحيوانات  تغذية  في  القصوى  ونسبها  فيها  املرغوب  غير  املواد  قائمة  بتحديد  )3 ماي 2013( 

استعماالت املضافات واألخالط املسبقة واملواد الغذائية املركبة واملواد الغذائية التكميلية املوجهة لتغذية الحيوانات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1490.13 الصادر في 22 من جمادى اآلخرة 1434 )3 ماي 2013( 

بتحديد قائمة املواد غير املرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت املضافات واألخالط 

املسبقة واملواد الغذائية املركبة واملواد الغذائية التكميلية املوجهة لتغذية الحيوانات، كما تم تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتمم امللحق رقم II بقرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1490.13 السالف الذكر ، كما تم تغييره وتتميمه، بامللحق بهذا 

القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع األول 1443 )28 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

*

*  *
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 الملحق   

  1443ربيع األول  21صادر في  2836.21رقم والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بقرار وزير الفالحة 
  1434رة من جمادى اآلخ 22صادر في ال 1490.13قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم بتتميم  (2021أكتوبر 28)
( بتحديد قائمة المواد غير المرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت 2013ماي  3)

 المضافات واألخالط المسبقة والمواد الغذائية المركبة والمواد الغذائية التكميلية الموجهة لتغذية الحيوانات

---------------------------------- 

       1434من جمادى اآلخرة  22الصادر في  1490.13قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم ب IIالملحق يتمم ملحق 
 السالف الذكر (2013ماي  3)

 
 

B- 
 األخالط المسبقة للمضافات

 أصناف الحيوانات العنصر النشيط االسم التجاري للمنتج
B-1062 …… ….. ….. 

B-1063 

PREMELANGE 
POULET ROTI 

M_0062490 (V. MANE 
FILS) 

pentan-2,3-dione (2b07060), ethyl 
octanoate (2b09111), 4-hydroxy-

2,5-diméthylfuran-3(2H)-one 
(2b13010), acide hexadécanoïque 

(2b08014), décanoate d'éthyle 
(2b09059), acide octanoïque 

(2b08010), déca-2(trans),4(trans)-
diénal (2b05140), acide 

décanoïque (2b08011), acide 2-
méthylbutyrique (2b08046), 2-

méthylfuran-3-thiol (2b13055), 3-
hydroxybutan-2-one (2b07051), 

2,3,5-triméthylpyrazine 
(2b14019), dodécano-1,4-lactone 
(2b10019), héxanal (2b05008), 2-

furanméthanéthiol (2b13026), 
huile essentielle de graines de 

céleri, huile essentielle de thym, 
huile essentielle d'origan, huile 
essentielle de romarin et huile 

végétale (tournesol),   

 القطط

الصادر فـي 21 من ربيع األول 1443
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B-1064 

PREMELANGE 
POULET 

RIBS_0062492 (V. 
MANE FILS) 

dodécano-1,5-lactone (2b10008), 
2-méthoxyphénol (2b04005), 
déca-2(trans),4(trans)-diénal 
(2b05140), 2-acétylthiazole 

(2b15020), acide décanoïque 
(2b08011), 3-(Méthylthio) 

propionaldehyde (2b12001), 2-
furanméthanéthiol (2b13026), 

2,3,5-triméthylpyrazine 
(2b14019), 3,4-diméthyl-

cyclopentan-1,2-dione (2b07075), 
acide héxanoïque (2b08009), 
trans-2-octénal (2b05190), 2-

méthylfuran-3-thiol (2b13055) et 
huile végétale (tournesol),   

 القطط

B-1065 

PREMELANGE 
BOEUF EN SAUCE 

M_0062485 (V. MANE 
FILS) 

4,5-DIHYDRO-2-
METHYLFURAN-3(2H)-ONE, 
4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-
3(2H)-one (2b13010),  eugénol 

(2b04003), 2-méthylfuran-3-thiol 
(2b13055), 2-furanméthanéthiol 

(2b13026), Bis-(2-Methyl-3-
furyl) disulfide (2b13016), 3-
Hydroxy-4,5-dimethylfuran-
2(5H)-one, 2-Acetylthiazole 

(2b15020),  3-
Methylcyclopentane-1,2-dione, 
huile de clou de girofle, absolue 
de Fénugrec, huile essentielle de 
poivre noir, huile essentielle de 
muscade, huile essentielle de 
Coriandre, huile essentielle de 

laurier, huile végétale (tournesol) 
et triglycérides d'acides gras 

 الكالب والقطط

B-1066 TOCOMIX L50-IP AN 
(IMCD BENELUX B.V) 

Extraits d'huiles végétales riches 
en tocophérol (Alpha, bêta, 

gamma et delta-tocophérol) et 
l'huile de tournesol 

 جميع أنواع 
 الحيوانات

B-1067 
METASMART 

LIQUIDE 
(ADISSEO/KEMIN) 

ester isopropylique de l'acide 2-
hydroxy-4- methylthiobutanoïque 

 األبقار 
 الحلوب 

B-1068 PHYTAZAG 500 
(ZAGRO) 

6-Phytase (EC 3.1.3.26) produite 
par Aspergillus orysae (DSM 

11857) 
 الخنازيرالدواجن و



عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(الجريدة الرسمية   10276

B-1069 
NATUPRO 

(BIOPROTON 
EUROPE Oy) 

Bacillus amyloliquefaciens 390 
(CBS 141692) ; Bacillus 

amyloliquefaciens 700 (CBS 
142360) ; Bacillus 

licheniformis (CBS 141691) ; 
Bacillus subtilis (CBS 141693) et 

carbonate de calcium. 

 تربيةالدواجن، الخنازير و
 األحياء المائية 

B-1070 IMUN UP (TECHNA 
FRANCE NUTRITION)  

substance aromatique (Curcuma) 
et carbonate de calcium الدواجن 

B-1071 
DAIRYCOOL 10 

(TECHNA FRANCE 
NUTRITION) 

substance aromatique 
(Capsicum), carbonate de calcium 

et remoulage de blé 
 األبقارالحلوب 

B-1072 
SURIANCE DIGEST 
(TECHNA FRANCE 

NUTRITION) 

substance aromatique (extrait de 
plante macleaya cordata), oxyde 
de zinc, carbonate de calcium et 
acide silicique précipité et séché, 

 األرانب

B-1073 AVIDRY (TECHNA 
FRANCE NUTRITION) 

substance aromatique (Eugénol), 
carbonate de calcium, rafle de 

maïs et terre de diatomée 
 ك الروميالديالدجاج و

B-1074 FIBROZYME OA 
(ALLTECH Inc) 

Xylanase (Endo-1,4-beta-
xylanase EC 3.2.1.8) produite par 

extrait de fermentation de 
Trichoderma longibrachiatum 
séché, extrait végétal de Yucca 

schidigera, 
carbonate de calcium, 
levure sèche active et 
levure de bière séchée 

 األبقار

B-1075 BELFEED B 1100 ML 
LIQUIDE (BELDEM) 

Soluble de fermentation de 
Bacillus subtilis (LMG S-15136) 
liquide contenant l’endo-1-4 beta 

xylanase (EC 3.2.1.8), 
acide acétique,  

solution d’hydroxyde de sodium, 
chlorure de sodium et 

glycérol  

 الخنازيرالدواجن و

B-1076 PROACTIV POULTRY 
XP (CCPA) 

carvacrol, acide butyrique, acide 
fumarique, acide malique et 

carbonate de calcium 
 الدواجن

B-1077 

FLORA PRO 
(Nanchang Lifeng 

Industry and Trading 
CO., Ltd / Animedica) 

Bacillus subtillus et bacillus 
licheniformis, avec un minimum   

de 20billion CFU/g et de 
carbonates de calcium  

 جميع أنواع الحيوانات

B-1078 PHYTOSTAR EXTRA 
(NUTREX NV) 

huile de thym, huile d'origan, 
huile d'anis, propylène glycol et 
Kieselgur (Terre de diatomée) 

 الدواجن
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B-1079 
OLIGO PONTE 

SECURE (TECHNA 
FRANCE NUTRITION) 

sulfate de cuivre pentahydraté, 
carbonate de fer, oxyde de zinc, 
oxyde de manganèse, iodate de 

calcium anhydre, sélénite de 
sodium et carbonate de calcium  

 الدجاج المنتج للبيض

B-1080 
COMPACT PONTE 
SECURE (TECHNA 

FRANCE NUTRITION) 

vitamine A, vitamine D3, 
vitamine E, vitamine K3, 
vitamine B1, vitamine B2, 

pantothénate de calcium, vitamine 
B6, vitamine B12, niacine, acide 
folique, biotine et carbonate de 

calcium 

 الدجاج المنتج للبيض

B-1081 

EASTMAN ACITRA 
LF10 Na  (TAMINCO 

FINLAND 
Oy/VENDRIG LIQUID 

SOLUTION B.V) 

acide formique et formiate de 
sodium جميع أنواع الحيوانات 

B-1082 

PROBIOGROW 
(HEBEI WEIRELI 

ANIMAL 
PHARMACEUTICAL 

GROUP Co, Ltd) 

Bacillus subtilis (LGM S-15136), 
Clostridium butyricum (CBM 
588), Lactobacillus plantarum 

CNCM I-840, vitamine B1, 
vitamine B2 et fructo- 

oligosaccharide 

 الدجاج المنتج لللحم 

B-1083 
CRYPTOCID 6% 

(ZHEJIANG DAYANG 
BIOTECH GROUP) 

Décoquinate, amidon, déxtrose et 
carbonate de calcium دجاج للتسمين 

B-1084 TOXINFIBRE (AWP) fibres végétales et huile 
essentielle (orange douce) جميع أنواع الحيوانات 

B-1085 MIX-OIL ++ POUDRE 
(A.W.P SRL) 

huiles essentielles (eucalyptus, 
origan et thym), acides gras à 
chaine moyenne, chlorure de 

sodium et acide citrique 

 جميع أنواع الحيوانات
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C- 
 لتكميليةالمواد الغذائية ا

 صنف الحيوانات  العنصر النشيط االسم التجاري للمنتج
C-574 ….. …. … 

C-575 
VITAMINE E 

PRIMESELENIUM 
(MIAVIT GmbH) 

vitamine E et analogue hydroxylé 
de la sélénométhionine الدواجن 

C-576 LIVERVITAL 
(MIAVIT GmbH) 

DL-méthionine, vitamine E, 
vitamine B2, vitamine B12, L-
carnitine, bétaïne anhydre et 

chlorure de choline. 

 الدواجن

C-577 CLOSE UP FORTE 
(MG2MIX) 

sépiolite, silice, chlorure de 
calcium, sulfate de magnésium, 
remoulage de blé, lithothamne, 

chlorure de magnésium et chlorure 
de potassium 

 اتالمجتر 

C-578 
VeyFo Vit B-Complex 

(VEYX PHARMA 
GmbH) 

propylèneglycol, dextrose, 
chlorure de sodium, vitamine B1, 

vitamine B2, vitamine B6, 
vitamine B12, dexapanthenol, 

vitamine B3 et sorbate de 
potassium  

 جميع أنواع 
 الحيوانات

C-579 
VeyFo Veyxol B-Phos 

(VEYX PHARMA 
GmbH) 

vitamine B12, acide phosphorique, 
propylèneglycol, phosphate 

monosodique, hypophosphite de 
sodium et hydroxide de sodium 

 
الخيول، األبقار ) األبقار 

الحلوب(، الخنازير، صغار 
األغنام، الماعز،  الخنازير،

القطط، األرانب، القوارض 
ر للتوالد، الصغيرة،  إناث الخنزي

المهر، العجول، الكالب 
 والدواجن

C-580 LUCTAROM SFS-R 
5231Z (LUCTA SA) 

mélange de substances 
aromatiques (extrait de stevia, 

linalool, huile d'orange, géraniol, 
citral, L-carvone, linalyl acétate, 1-

décanol, alcool laurique, 
cinnamaldéhyde, acide silicique, 

précipité et séché, sorbitol et 
chlorure de sodium 

 المجترات 

C-581 
VeyFo Vit E-Selenium-

aquosum (VEYX 
PHARMA GmbH) 

propylène glycol, glucose 
monohydrate, vitamine E, sélénite 
de sodium, ricinoléate de glycéryl 

polyéthylénglycol, acide citrique et 
sorbate de potassium 

األبقار األبقار الحلوب واألبقار )
فحل  ،خيلأنثى ال ،حديثة الوالدة(

 ،، ثيران للتوالد، األغنامالخيل
الماعز، الكالب، القطط، 

، األرانب، القوارض الصغيرة
 إناث الخنازيروالطيور

C-582 VeyFo Jecuplex (VEYX 
PHARMA GmbH) 

L-carnitine, nicotinamide, vitamine 
B12, D-panthénol, vitamine B1, 

vitamine B6, vitamine B2, L-lysine 
HCl, DL-méthionine, glycine, DL-

valine, L-leucine, DL-
phénylalanine, L-arginine HCl, 
DL-isoleucine, L-thréonine, L-

histidine, DL-tryptophane, glucose 
monohydraté, gluconate de 

calcium, propylène glycol, sulfate 
de magnésium, phosphate 

disodique, acide 

األبقار، الكالب،  الخيول،
 الحمامالقطط، صغارالخنازير و
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orthophosphorique, acétate de 
sodium  trihydraté et sorbate de 

potassium 

C-583 

AD3E SOLUTION 
(JINAN GSY 

BIOLTECHNOLOGY 
CO., LTD) 

vitamine A, vitamine D3, vitamine 
E, sorbitol, ricinoléate de glycéryl 

polyéthylène glycol et 
Butylhydroxytoluène (E321) 

 الماعزالدواجن، األغنام و

C-584 ALLTECH CALVING 
CARE + (SINTAL) 

chélate de zinc d'acide aminé 
hydraté, chélate de manganèse 

d'acide aminé hydraté, sélénium 
organique produit par 

Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-3060, vitamine E, chlorure de 

calcium, chlorure de magnésium, 
huile de palme et graisse, produits 

de levures et algues séchées 
(Chlorella vulgaris) 

 األبقارالحلوب 

C-585 MIAPHOS (MIAVIT 
GmbH) 

chlorure de calcium, acide 
orthophosphorique, 
dihydrogénophosphate de sodium, 
oxyde de magnésium, acétate de 
cuivre, chlorure de manganèse et 
chlorure de zinc 

 الدواجن

C-586 APIPASTA 
VITAMINAS (ZUKAN) 

nicotinamide, D-panthénol, 
Vitamine B6, inositol, Vitamine 
B1, Vitamine B2, biotine, L-
alanine, L-leucine, L-arginine,L-
phénylalanine, L-cystéine, acide 
glutamique, L-thréonine, L-
tyrosine,  isoleucine, lysine, acide 
aspartique, L-Méthionine, L-
proline, L-serine, L-glycine, L-
histidine et la L-valine 

 النحل

C-587 

INTERTONIC ORAL 
(INTERCHEMIE 

WERKEN DE 
ADELAAR B.V) 

sorbitol, carnitine, bétaïne, acide 
pantothénique (D-panthénol), 
chlorure de choline, sulfate de 

magnésium, alcool benzylique et 
acide phosphorique 

ر، ، األبقاالدواجن، الخيول
 ، األغنام والماعزالعجول

C-588 BROCLEAR 
(NUTREX) 

mélange de substances 
aromatiques (huile de thyme, huile 

d'eucalyptus globulus et huile 
d'origan) et gomme arabique 

 الدواجن

C-589 

CHLORURE DE 
CHOLINE 70% 

(AOLLEN BIOTECH 
Co LTD) 

chlorure de choline et rafles de 
maïs 

 جميع أنواع الحيوانات
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ربيع من   27 في  صادر   3109.21 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة   قرار 

األول 1443 )3 نوفمبر 2021( بتحديد الئحة الجرائد املخول 

30 من  لها نشر اإلعالنات القانونية املنصوص عليها في املادة 

االكتتاب  إلى  الجمهور  بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون 

التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 

تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

وزيرة االقتصاد واملالية،

بناء على القانون رقم 44.12 املتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب 

تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 

الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 )28 ديسمبر 2012(، 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما املادة 30 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.17.227 الصادر في 28 من ذي الحجة 1438 

بدعوة  املتعلق   44.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2017 سبتمبر   19(

املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات  االكتتاب  إلى  الجمهور 

والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 30 من القانون املشار إليه أعاله رقم 44.12، 

تحدد الئحة الجرائد املخول لها نشر اإلعالنات القانونية على النحو 

التالي :

1 - العلم ؛

2 - االتحاد االشتراكي ؛

3 - رسالة األمة ؛

4 - بيان اليوم ؛

Al Bayane - 5 ؛

La Vie économique - 6 ؛

L’Economiste - 7 ؛

Le Matin - 8 ؛

Libération - 9 ؛

L’Opinion - 10 ؛

La Nouvelle Tribune - 11 ؛

Finances News - 12 ؛

Le Reporter - 13 ؛

Maroc Hebdo - 14 ؛

La vérité - 15 ؛

Aujourd’hui le Maroc - 16 ؛

Les Inspirations éco - 17 ؛

Challenge Hebdo - 18 ؛

.Medias24 web - 19

.Fnh.ma web - 20

La Quotidienne.ma web - 21 ؛

Boursenews.ma web - 22 ؛

.Telquel - 23

املادة الثانية

ينسخ قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدراة رقم 4195.19 

بتحديد   )2019 ديسمبر   31(  1441 األولى  جمادى  من   4 في  الصادر 

من   30 املادة  في  عليها  املنصوص  القانونية  اإلعالنات  جرائد  الئحة 

القانون رقم 44.12 املتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب وباملعلومات 

إلى  الجمهور  تدعو  التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة 

االكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1443 )3 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقـم 3110.21 صـادر في 28 من ربيع األول 1443

)4 نوفمبر 2021( بحماية األصناف النباتية بشهادة االستنباط النباتي

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بتاريخ  1.96.255 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النباتية،  املتعلق بحماية املستنبطات   9.94 القانون رقم   بناء على 

12 من رمضان 1417 )21 يناير 1997( ؛

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

الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22  من  صفر 1430 )18 فبراير 2009( ؛

9.94 املتعلق  2002( لتطبيق القانون رقم  1422 )12 مارس  27 من ذي الحجة  2.01.2324 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

بحماية املستنبطات النباتية، كما تم تغييره، وال سيما املادتين 2 و8 منه؛

وبعد استطالع رأي اللجنة االستشارية لحماية املستنبطات النباتية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

1422 الحجة  ذي  من   27 في  الصادر   2.01.2324 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   2 املادة  ملقتضيات  طبقا   تستفيد، 

)12 مارس 2002(، األصناف املبينة في الجدول امللحق بهذا القرار من حماية املستنبطات النباتية.

املادة الثانية

يبين الجدول امللحق بهذا القرار النوع ورقم اإليداع واسم الصنف واسم املستنبط، واسم املودع وحداثة الصنف ومدة 

الحماية.

املادة الثالثة

طبقا ملقتضيات املادة 19 من القانون املشار إليه أعاله رقم 9.94 املتعلق بحماية املستنبطات النباتية، تبتدئ مدة الحماية 

املبينة في الجدول املنصوص عليه في املادة األولى أعاله من تاريخ تسليم شهادة االستنباط النباتي املطابقة.

املادة الرابعة

الوطني  للمكتب  العام  املدير  إلى  القرار  بهذا  امللحق  الجدول  في  املبينة  لألصناف  النباتي  االستنباط  شواهد  تسليم  يسند 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

*

*  *
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N
° et date de 

dépôt 
 رقم وتاريخ اإليداع

D
énom

ination de la variété 
ف

صن
 اسم ال

O
btenteur/A

dresse 
 اسم المستنبط/العنوان

D
éposant/A

dresse 
 اسم المودع/العنوان

N
ouveauté (1) 
ف )

صن
حداثة ال

1)
 

D
urée de la 

protection  
 مدة الحماية 

Fraisier               ض
 توت األر

Fragaria x Ananassa D
uch 

 

686/17 
26/01/2017 
 

SR
V

36 
 

E
dw

ard V
inson L

im
ited 

4 Ew
ell B

arn, G
raveney R

oad, 
Faversham

, K
ent M

E13 8U
P, R

oyaum
e 

U
ni 

E
dw

ard V
inson L

im
ited 

4 Ew
ell B

arn, G
raveney R

oad, 
Faversham

, K
ent M

E13 8U
P,  

R
oyaum

e U
ni 

V
ariété 

nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20
 

سنة
 

855/18 
05/10/2018 
 

PL
A

R
E

D
 13107 

 
 A

lexandre 
 Pierron-D

arbonne 
C

TR
A

, San A
drian, km

 1 31514 V
altierra  

 

 Plantas de N
avara S.A

.U
. 

(PL
A

N
A

SA
) 

C
TR

A
, San A

drian,  
km

 1, 31514 V
altierra, N

avarra, 
Espagne 

V
ariété 

nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20
 

سنة
 

882/18 
26/11/2018 

A
R

A
B

E
L

L
A

 
 

1. Stephen M
. A

ckerm
an  

2. Steven D
. N

elson 
3. M

ichael D
. N

elson 

Plant Sciences, IN
C

.  
342, G

reen V
alley R

oad, C
A

 95076 
W

atsonville (U
SA

) 

V
ariété 

nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20
 

سنة
 

946/19 
15/07/2019 

B
G

-6 3016 
 

1. Steven D
. N

elson, 
120 Lichfield Lane, U

S-W
atsonville C

A
 

95076, U
SA

 
2. M

ichael D
. N

elson,  
136 Lichfield Lane, U

S-W
atsonville C

A
 

95076, U
SA

 
4. L

eo W
. Stoeckle 

8410 Buena V
ista Street 

U
S-M

oorpark, C
A

 93021, U
SA

 

B
erry G

enetics, Inc. 
342 G

reen V
alley R

oad, W
atsonville 

C
A

 95076, U
SA

 

V
ariété 

nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20
 

سنة
 

Fram
boisier        

ال
توت العليق

   
Rubus idaeus L. 

731/17 
11/07/2017 
 

R
-1318 

 
R

usticas D
el G

uadalquivir S.L
 

Finca C
asblanquilla, A

pdo. 47 
41300 San Jose de la R

inconada/ seville- 
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R
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R
L
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èm
e étage, C

asablanca 

V
ariété 
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20 ans (2) 
20
 

سنة
 

C
erisier                  حب الملوك    

Prunus avium
 L. 

 

781/17 
19/12/2017 

FIR
E

L
A

M
 

 
A

rsene M
aillard et L

aurence M
aillard 

La Prade de M
osseillos  

C
S70001-66201 Elne C

edex, France 

A
gro. Selections.Fruits, SA

S 
La Prade de M

osseillos  
C

S70001-66201 Elne C
edex, France 

V
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ف جديد
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25 ans (2) 
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A
bricotier                ش

 المشم
Prunus arm

eniaca L. 
690/17 
28/02/2017 

A
PR
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L
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E
 

 
A

rsene M
aillard et L

aurence M
aillard 

La Prade de M
osseillos  

C
S70001-66201 Elne C

edex, France 

A
gro. Selections.Fruits, SA

S 
La Prade de M

osseillos  
C

S70001-66201 Elne C
edex, France 

V
ariété 
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ف جديد
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25 ans (2) 
25
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N
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dépôt 
 رقم وتاريخ اإليداع

D
énom

ination de la variété 
ف
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 اسم ال
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btenteur/A
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 اسم المستنبط/العنوان

D
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N
ouveauté (1) 
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ف )
صن
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1)

 
D

urée de la 
protection  

 مدة الحماية بالسنوات

Pêcher
 

 الخوخ                         
Prunus persica (L.) batsch 

909/19 
19/03/2019 

C
A

R
IO

C
A

 
 

PSB
 Production V

egetal S.L
. 

A
v. de M

ula 14, 30176 Pliego 
(M

urcia), Espagne 

PSB
 Production V

egetal S.L
. 

A
v. de M

ula 14, 30176 Pliego 
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urcia), Espagne 

V
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25
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A
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 Production V
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 Production V
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La Prade de M
ousseillous,  

66200 Elne France 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

N
ectarinier                نكتارين 

Prunus persica (L.) 
Batsch var. nucipersic  
Suckow

 hneid 

638/16 
07/03/2016 

ZIN
C

A
L

 18 S 
 

A
lexandre Pierron-D

arbonne 
C

TR
A

, San A
drian, km

 1- 31514 
V

altierra  
 

 Plantas de N
avara s.a 

(PL
A

N
A

SA
) 

C
TR

A
, San A

drian, km
 1, 31514 

V
altierra, N

avarra, Espagne 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

911/19 
19/03/2019 

G
A

R
O

FA
 

 
PSB

 Production V
egetal S.L

. 
A

v. de M
ula 14, 30176 Pliego 

(M
urcia), Espagne 

PSB
 Production V

egetal S.L
. 

A
v. de M

ula 14, 30176 Pliego 
(M

urcia), Espagne 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

 



عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(الجريدة الرسمية   10284

                                       L
IST

E
 D

E
S V

A
R

IE
T

E
S PR

O
T

E
G

E
E

S (suite 2) 
                                                                      

الئح
ف المحمية )تتمة 

صنا
ة األ

2
  )

 
                  

 
E

spèce 
(nom

 com
m

un /N
om

 
scientifique) 

 النوع
 )االسم الشائع/ االسم العلمي(

N
° et date 

de dépôt 
رقم وتاريخ 

 اإليداع

D
énom

ination de la 
variété 

ف
صن

 اسم ال

O
btenteur/A

dresse 
 اسم المستنبط/العنوان

D
éposant/A

dresse 
اسم
 

المودع/العنوان
 

N
ouveauté (1) 
ف )

صن
حداثة ال

1)
 

D
urée de la 

protection  
مدة الحماية 

 بالسنوات

N
ectarinier                نكتارين 

Prunus persica (L.) 
Batsch var. nucipersic  
Suckow

 hneid 

912/19 
19/03/2019 

G
A

R
D

E
T

A
 

 
PSB

 Production V
egetal S.L

. 
A

v. de M
ula 14, 30176 Pliego 

(M
urcia), Espagne 

PSB
 Production V

egetal S.L
. 

A
v. de M

ula 14, 30176 Pliego 
(M

urcia), Espagne 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

916/19 
19/03/2019 

B
O

R
E

A
L

 
 

PSB
 Production V

egetal S.L
. 

A
v. de M

ula 14, 30176 Pliego 
(M

urcia), Espagne 

PSB
 Production V

egetal S.L
. 

A
v. de M

ula 14, 30176 Pliego 
(M

urcia), Espagne 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

V
igne

 
 الكروم                           

Vitis vinifera L. 
656/16 
18/05/2016 

IC
O

N
 

 
Stargrow

 C
ultivar D

evelopm
ent 

21 Electron Street, Techno Park, 
Stellenbosch, 7600 

Stargrow
 C

ultivar D
evelopm

ent 
21 Electron Street, Techno Park, 
Stellenbosch, 7600 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

657/16 
18/05/2016 

PL
U

T
O

 
 

Stargrow
 C

ultivar D
evelopm

ent 
21 Electron Street, Techno Park, 
Stellenbosch, 7600 

Stargrow
 C

ultivar D
evelopm

ent 
21 Electron Street, Techno Park, 
Stellenbosch, 7600 

 
 

561/14 
01/10/2014 

IFG
 68-175 

 
D

avid W
. C

ain 
PhD

, 6713 M
ellon C

t., 
B

akersfield, C
alifornie, Etats 

U
nis d’A

m
érique 93308  

   

International Fruit G
enetics, 

L
L

C
 

441, V
ineland R

oad, B
akersfield, 

C
alifornie, Etats U

nis d’A
m

érique 
93307  

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

817/18 
30/05/2018 

IFG
 T

en 
 

D
avid W

. C
ain 

PhD
, 6713 M

ellon C
t., 

B
akersfield, C

alifornie, Etats 
U

nis d’A
m

érique 93308  
   

International Fruit G
enetics, 

L
L

C
 

8224, Espresso D
rive, Suite 200, 

B
akersfield, C

alifornie, Etats U
nis 

d’A
m

érique 93312 
 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

968/19 
25/09/2019 
 

C
A

R
A

 SE
E

D
L

E
SS 

 
Joseph M

aranto 
9400 M

eadow
 Leaf C

ourt, U
S-

B
akersfield, C

A
 93311, U

SA
 

L
uribay B

usiness, IN
C

. 
P.O

. B
ox 0816, 01071 Panam

a 
C

ity, Panam
a 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

Pom
m

ier                       التفاح 
M

alus dom
estica borkh 

937/19 
06/05/2019 

C
R

 B
risset 

 
B

risset Frédéric 
Le grand Surfin, 49330 
Soeurders, France 

B
risset G

.F.A
. 

Le grand Surfin, 49330 
Soeurders, France 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

854/18 
04/10/2018 

L
A

D
IN

A
 

 
A

groscope 
M

üller-Thurgau-str. 29, 8820 
W

ädensw
il, Suisse 

A
groscope 

M
üller-Thurgau-str. 

29, 
8820 

W
ädensw

il, Suisse 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة
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                                       L
IST

E
 D

E
S V

A
R

IE
T

E
S PR

O
T

E
G

E
E

S (suite 3) 
                                                                       

ف المحمية )تتمة 
صنا

الئحة األ
3

  )
 

                 
 

E
spèce 

(nom
 com

m
un /N

om
 

scientifique) 
 النوع

 )االسم الشائع/ االسم العلمي(

N
° et date 

de dépôt 
رقم وتاريخ 

 اإليداع

D
énom

ination de la 
variété 

ف
صن

 اسم ال

O
btenteur/A

dresse 
 اسم المستنبط/العنوان

D
éposant/A

dresse 
 اسم المودع/العنوان

N
ouveauté (1) 
ف )

صن
حداثة ال

1)
 

D
urée de la 

protection  
بمدة الحماية 

 السنوات

M
andarinier            الماندرين 

C
itrus reticulata blanco 

737/17 
14/07/2017 

ST
A

R
C

O
T

T
 1  

 
Q

ualiagro S.A
. 

K
m

 5, route d’A
zem

m
our, B

P 
15634, C

asablanca 21000 
 

Q
ualiagro S.A

. 
K

m
 5, route d’A

zem
m

our, B
P 

15634, C
asablanca 21000 

 

V
ariété nouvelle 

ف جدي
صن

د
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

739/17 
14/07/2017 

ST
A

R
C

O
T

T
 3 

 
Q

ualiagro S.A
. 

K
m

 5, route d’A
zem

m
our, B

P 
15634, C

asablanca 21000 
 

Q
ualiagro S.A

. 
K

m
 5, route d’A

zem
m

our, B
P 

15634, C
asablanca 21000 

 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

741/17 
14/07/2017 

SW
E

E
T

 C
O

T
T

 2 
 

Q
ualiagro S.A

. 
K

m
 5, route d’A

zem
m

our, B
P 

15634, C
asablanca 21000 

 

Q
ualiagro S.A

. 
K

m
 5, route d’A

zem
m

our, B
P 

15634, C
asablanca 21000 

 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

742/17 
14/07/2017 

SW
E

E
T

 C
O

T
T

 3 
 

Q
ualiagro S.A

. 
K

m
 5, route d’A

zem
m

our, B
P 

15634, C
asablanca 21000 

 

Q
ualiagro S.A

. 
K

m
 5, route d’A

zem
m

our, B
P 

15634, C
asablanca 21000 

 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

25 ans (2) 
25

 
سنة

 

Pom
m

e de terre       س
 البطاط

Solanum
 tuberosum

 L. 
1004/20 
29/09/2020 

C
O

R
A

ZO
N

 
 

L
antm

ännen Seed B
.V

. 
K

leiw
eg 9, 8305 A

R
 Em

m
eloord, 

Pays-B
as 

C
oöperatie A

grico U
.A

. 
D

uit 15, 9305 B
B

 Em
m

eloord, 
Pays-B

as 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 

1006/20 
29/09/2020 

V
O

G
U

E
 

 
K

onst R
esearch B

.V
. 

H
oofdw

eg 1060, 2153 LN
 

N
ieuw

-V
ennep, Pays-B

as 

C
oöperatie A

grico U
.A

. 
D

uit 15, 9305 B
B

 Em
m

eloord, 
Pays-B

as 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 

M
elon

 
 البطيخ                          

C
ucum

is m
elo L. 

 

1000/20 
08/07/2020 

A
L

T
IB

E
L

 
 

N
unhem

s 
Pays-B

as  
 

N
unhem

s B
.V

. and L
aboratoire 

A
SL. S.N

.C
. 

N
apoleonsw

eg 152, 6083 A
B

 
N

unhem
, Pays-B

as 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 

T
om

ate                
الطماطم

      
 

Lycopersicon lycopersicum
  

693/17 
09/03/2017 

B
R

U
T

A
L

 
 

N
unhem

s 
Pays-B

as  
 

N
unhem

s B
.V

.  
N

apoleonsw
eg 152, 6083 A

B
 

N
unhem

, Pays B
as 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 

835/18 
24/07/2018 
 

FA
JR

E
 

 
M

onsanto V
egetable IP 

M
anagem

ent B
.V

. 
Leeuw

enhoekw
eg 52, 2661 CZ 

B
ergschenhoek, Pays-B

as 

A
tlantic B

reeder S.A
.R

.L
 

Im
m

euble B
ouhejra, 1er et 2èm

e 
étage, avenue A

bderrahm
an 

B
ouaabid, 

80000 A
gadir  

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة
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                                   L
IST

E
 D

E
S V

A
R

IE
T

E
S PR

O
T

E
G

E
E

S (suite 4) 
                                                                              

ف المحمية )تتمة 
صنا

الئحة األ
4

                 )
 

 
E

spèce 
(nom

 com
m

un /N
om

 
scientifique) النو

ع
 

 )االسم الشائع/ االسم العلمي(

N
° et date 

de dépôt 
رقم وتاريخ 

 اإليداع

D
énom

ination de la 
variété 

ف
صن

 اسم ال

O
btenteur/A

dresse 
 اسم المستنبط/العنوان

D
éposant/A

dresse 
 اسم المودع/العنوان

N
ouveauté (1) 
ف )

صن
حداثة ال

1)
 

D
urée de la 

protection  
مدة الحماية 

 بالسنوات

T
om

ate                
الطماطم

      
 

Lycopersicon lycopersicum
  

843/18 
16/08/2018 

B
E

R
T

IN
K

 
 

N
unhem

s B
eijing Seeds C

o. L
td 

N
°16, Jighaisilu, B

eijing 
Econom

ical-Technological 
D

evelopm
ent A

rea,  
B

eijing, 100176, B
eijing, C

hina 

N
unhem

s B
eijing Seeds C

o. L
td 

N
°16, Jighaisilu, B

eijing 
Econom

ical-Technological 
D

evelopm
ent A

rea,  
B

eijing, 100176, B
eijing, C

hina 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 

940/19 
14/06/2019 

D
E

T
SU

 
 

1. Sakata V
egetables E

urope 
SA

S 
D

om
aine de Sablas, rue Jean 

M
oulin, 30620, U

chaud, France 
2. Sakata Seed C

orporation 
2-7-1, N

akam
achidai, Tsuzuki- K

u 
Y

okoham
a Japon 224-0041 

Sakata V
egetables E

urope SA
S 

D
om

aine de Sablas, rue Jean 
M

oulin, 30620, U
chaud, France 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 

947/19 
19/07/2019 

IK
E

R
SA

 
 

1. M
r. Jose M

anuel A
ndujar 

Perez 
2. M

r. Salvador Soler 
A

leixandre 
C

tra. C
arboneras. Pol. Ind. 

C
oronela, 26, 04210, Lucainena 

de las Torres, A
lm

eria, Espagne 

H
orticola Ikersa, S.L

.U
. 

C
tra C

arboneras. Pol. Ind. 
C

oronela, 26 04210, Lucainena de 
Las Torres, A

lm
eria, Espagne 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 

952/19 
06/08/2019 

M
ISTE

L
A

 
 

N
unhem

s 
Pays-B

as 
N

unhem
s B

.V
. 

N
apoleonsw

eg 152, 6083 A
B

 
N

unhem
, Pays-B

as 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 

975/20 
29/01/2020 

B
E

L
L

A
T

R
IX

 
 

H
I T

ech Seeds B
.V

. 
Pays-B

as 
H

I T
ech Seeds M

aroc 
R

ue M
oham

ed Sedki , C
asablanca 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 
989/20 
30/01/2020 

L
A

M
Y

C
E

 
 

R
ijk Zw

aan Zaadteelt en 
Zaadhandel B

.V
. 

B
urg. C

rezéelaan 40,  
N

L-2678 K
X

 D
e Lier, Pays-B

as 

 R
ijk Zw

aan Zaadteelt en 
Zaadhandel B

.V
. 

B
urg. C

rezéelaan 40,  
N

L-2678 K
X

 D
e Lier,  

Pays-B
as 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 

991/20 
06/03/2020 

SA
N

T
A

ST
Y

 
 

E
nza Zaden B

eheer B
.V

. 
H

aling 1er, 1602 D
B

 Enkhuizen, 
the N

etherlands 

E
nza Zaden B

eheer B
.V

. 
H

aling 1er, 1602 D
B

 Enkhuizen, 
the N

etherlands 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة
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                                   L
IST

E
 D

E
S V

A
R

IE
T

E
S PR

O
T

E
G

E
E

S (suite 5) 
                                                                        

ف المحمية )تتمة 
صنا

الئحة األ
5

                   )
 

 
E

spèce 
(nom

 com
m

un /N
om

 
scientifique) 

 النوع
 )االسم الشائع/ االسم العلمي(

N
° et date 

de dépôt 
رقم وتاريخ 

 اإليداع

D
énom

ination de la 
variété 

ف
صن

 اسم ال

O
btenteur/A

dresse 
 اسم المستنبط/العنوان

D
éposant/A

dresse 
 اسم المودع/العنوان

N
ouveauté (1) 
ف )

صن
حداثة ال

1)
 

D
urée de la 

protection  
مدة الحماية 

 بالسنوات

T
om

ate                
الطماطم

      
 

Lycopersicon lycopersicum
 

997/20 
17/06/2020 

R
Y

C
H

K
A

 
 

R
ijk Zw

aan Zaadteelt en 
Zaadhandel B

.V
. 

B
urg. C

rezéelaan 40,  
N

L-2678 K
X

 D
e Lier, Pays-B

as 

 R
ijk Zw

aan Zaadteelt en 
Zaadhandel B

.V
. 

B
urg. C

rezéelaan 40,  
N

L-2678 K
X

 D
e Lier,  

Pays-B
as 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 

1001/20 
22/07/2020 

A
ZO

V
IA

N
 

 
N

unhem
s 

Pays-B
as  

 

N
unhem

s B
.V

.  
N

apoleonsw
eg 152, 6083 A

B
 

N
unhem

, Pays-B
as 

V
ariété nouvelle 
ف جديد

صن
 

20 ans (2) 
20

 
سنة

 

     (1)  V
ariété nouvelle : variété qui répond aux dispositions de l’article 6 de la loi 9/94. 

  
 

ب 
ف الذي يستجي

صن
ف : ال

صن
حداثة ال

ألحكام
 

المادة 
6 

من القانون رقم 
9.94

               
(1)  

(2) La durée de protection est com
ptée conform

ém
ent à l’article 19 de la loi susvisé n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales- La date d’expiration est indiquée sur le certificat.  (2

ب مدة الحماية طبقا 
( تحتس

ألحكام
 

المادة 
19
 

من 
القانون رقم
 

9.94
 

المتعلق بحماية 
ت النباتية

المستنبطا
 - 

صالحية الحماية في الش
يشار إلى تاريخ انتهاء 

هادة.
 

 

9-94
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ربيع من   13 في  صادر   3554.21 رقم  والتجارة  الصناعة  لوزير   قرار 

العالمة مميزات  بتحديد   )2021 نوفمبر   19(  1443  اآلخر 

سنتي  خالل  الدوري  الفحص  عند  املقاييس  على  التي توضع 

2022 و 2023.

وزير الصناعة والتجارة،

جمادى  من   25 في  الصادر   2.05.813 رقم  املرسوم  على  بناء 

األولى 1430 )21 ماي 2009( في شأن مراقبة املقاييس كما تم تتميمه، 

وال سيما املواد 2 و 20 و 21 و 22 و 23 منه ؛

الحديثة  والتكنولوجيات  والتجارة  الصناعة  وزير  قرار  وعلى 

رقم 972.10 الصادر في 17 من ذي القعدة 1431 )26 أكتوبر 2010( 

من  و 42  و 33  و 30  و 20   17 املواد  تطبيق  كيفيات  بتحديد  املتعلق 

 1430 األولى  جمادى  من   25 في  الصادر   2.05.813 رقم  املرسوم 

)21 ماي 2009( في شأن مراقبة املقاييس،

قرر مايلي:

املادة األولى

الرفض  وعالمة  املطابقة  عالمة  مميزات  القرار  هذا  يحدد 

عمليات  خالل  منظم  صنف  إلى  تنتمي  التي  املقاييس  على  املوضوعة 

الفحص الدوري لسنتي 2022 و 2023.

املادة الثانية 

بوضع  املقبولة  للمقاييس  بالنسبة  الدوري  الفحص  إجراء  يثبت 

.»K« دمغة تحمل الحرف

املادة الثالثة 

على  املقاييس  توفر  عدم  الدوري  الفحص  إجراء  يثبت  عندما 

تتشكل  الرفض.  عليها عالمة  توضع  عليها،  املطبقة  التقنية  الشروط 

عالمة الرفض من قطري مربع.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ربيع اآلخر 1443 )19 نوفمبر 2021(. 

اإلمضاء: رياض مزور.

ربيع  10 في  صادر   3466.21 رقم  للتقييس  املغربي  املعهد  ملدير   مقرر 

على  باملصادقة  القا�ضي   )2021 نوفمبر   16(  1443 اآلخر 

مواصفات قياسية مغربية.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

بناء على القانون رقم 12.06 املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة 

بتاريخ   1.10.15 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

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

منه ؛

بتاريخ   10 رقم  للتقييس  املغربي  املعهد  إدارة  مجلس  قرار  وعلى 

سلطة  بتفويض  املتعلق  ديسمبر2013(،   23(  1435 صفر  من   19

اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة 

باملطابقة لهذه املواصفات إلى مدير معهد التقييس،

قرر مايلي :

املادة االولى

املواصفات  عليها  مصادق  مغربية  قياسية  مواصفات  تعتبر 

القياسية املبنية مراجعها في امللحق بهذا املقرر )1(.

املادة الثانية 

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن 

تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع اآلخر 1443 )16 نوفمبر 2021(

اإلمضاء : عبد الرحيم الطيبي.

بتاريخ   7048 عدد  الرسمية  للجريدة  الرسمية  الترجمة  نشرة  في  امللحق  يراجع   )1(

11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(.
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مرسوم رقم 2.21.897 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1443 )30 نوفمبر 2021( 
موظفي  ودرجات  أسالك  بعض  في  التعيين  سلطة  بتفويض 

األمن الوطني إلى وزير الداخلية.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 90 و 91 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع األول 1431 
والنظام  الوطني  لألمن  العامة  باملديرية  املتعلق   )2010 فبراير   23(

األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني ؛

1440 رمضان  من   18 في  الصادر   2.19.429 رقم  املرسوم   وعلى 
)24 ماي 2019( بشأن النظام األسا�ضي الخاص بموظفي األمن الوطني ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى اآلخرة 1441
)30 يناير 2020( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املـادة األولـى

ممارسة  الداخلية،  وزير  لفتيت،  الوافي  عبد  السيد  إلى  يفوض 
سلطة التعيين في سلكي ودرجات موظفي األمن الوطني املذكورة أدناه، 
بما تشتمله هذه السلطة من تدابير إدارية تتعلق بالوضعيات النظامية 
للموظفين املنتمين لهذين السلكين والدرجات، بما فيها سلطة التأديب، 

وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :

- سلك التدبير واإلدارة والدرجات التي يشتمل عليها ؛

- سلك عمداء الشرطة والدرجات التي يشتمل عليها.

املادة الثانية

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  املرسوم  هذا  ينشر 
8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع اآلخر 1443 )30 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم رقم 2.21.911 صادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(
املتعلقة   258 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 
التابع  شيشاوة«  ألهل  جماعة  »بالد  املدعو  الجماعي  بالعقار 
أهل  قبيلة  بتراب  الكائن  شيشاوة«  »أهل  الساللية  للجماعة 

شيشاوة بإقليم شيشاوة.

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 ؛

1366 األول  ربيع  من   27 في  الصادر  الوزيري  القرار   وعلى 
)18 فبراير 1947( في تعيين أعمال تحديد عقار مشترك بين الجماعات 

كائن بتراب قبيلة شيشاوة ؛

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 املجتمعة بتاريخ 7 ماي 1947 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 
بشيشاوة بتاريخ 12 أكتوبر 2021 وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من 
 )1924 فبراير   18(  1342 رجب  من   12 في  الصادر  الشريف  الظهير 
املشار إليه أعاله من أجل املصادقة على التحديد اإلداري رقم 258 ؛

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  للعقار   258 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 
»أهل  الساللية  للجماعة  التابع  شيشاوة«  ألهل  جماعة  »بالد  املدعو 

شيشاوة« الكائن بتراب قبيلة أهل شيشاوة بإقليم شيشاوة.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية أهل شيشاوة العقار 
اإلجمالية  مساحته  شيشاوة«،  ألهل  جماعة  »بالد  املدعو  الجماعي 
التصميم  في  حدوده  واملبينة  سنتيارا  و 98  آرا  و 72  هكتارا   7207

املرفق بمحضر التحديد امللحق بأصل هذا املرسوم.

نصوص خاصة
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املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم رقم 2.21.912 صادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(

املتعلقة   677 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

بالعقار الجماعي املدعو »أرا�ضي الجماعة الساللية أحميدي« 

الترابي  بالنفوذ  الكائن  الساللية »أحميدي«  للجماعة  التابع 

لقيادة وسلسات بدائرة امرزكان بإقليم ورزازات.

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 املرسوم رقم 2.17.77 الصادر في 25 من جمادى األولى 1438 

الترابي  بالنفوذ  كائن  بتحديد عقار جماعي  يق�ضي   )2017 )23 فبراير 

لقيادة وسلسات بدائرة أمرزكان بإقليم ورزازات ؛

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 ؛

املكلفة  اللجنة  من طرف  املعد  التحديد  على محضر  االطالع  وبعد 

بعملية التحديد املجتمعة ابتداء من تاريخ 10 أبريل 2017 وكذا محضر 

التحديد التكميلي بتاريخ 24 سبتمبر 2019 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

الثامن  الفصل  ملقتضيات  وفقا   2021 أكتوبر   26 بتاريخ  بورزازات 

من الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 )18 فبراير 1924( 

املشار إليه أعاله من أجل املصادقة على التحديد اإلداري رقم 677 ؛

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  للعقار   677 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

املدعو »أرا�ضي الجماعة الساللية أحميدي« التابع للجماعة الساللية 

امرزكان  بدائرة  وسلسات  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الكائن  »أحميدي« 

بإقليم ورزازات.

املادة الثانية

العقار  أحميدي  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

مساحته  أحميدي«،  الساللية  الجماعة  »أرا�ضي  املدعو  الجماعي 

حدوده  واملبينة  سنتيارا  و 17  آرا  و 98  هكتارا   51472 اإلجمالية 

بخط أخضر في التصميم 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 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم رقم 2.21.913 صادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(

املتعلقة   707 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

التابع للجماعة الساللية  بالعقار الجماعي املدعو »تماسين« 

»تماسين« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة أنزال بدائرة امرزكان 

بإقليم ورزازات.

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 املرسوم رقم 2.17.521 الصادر في 28 من ذي الحجة 1438 

)19 سبتمبر 2019( يق�ضي بتحديد عقار جماعي كائن بالنفوذ الترابي 

لقيادة أنزال دائرة أمرزكان بإقليم ورزازات ؛
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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  وتتميمه، قد  تغييره  تم  الجماعية، كما  األرا�ضي  لتحديد 

داخل اآلجال القانونية ؛

املكلفة  اللجنة  من طرف  املعد  التحديد  على محضر  االطالع  وبعد 

بعملية التحديد املجتمعة ابتداء من 25 ديسمبر 2017 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

الثامن  الفصل  ملقتضيات  وفقا   2021 سبتمبر   28 بتاريخ  بورزازات 

من الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 )18 فبراير 1924( 

املشار إليه أعاله من أجل املصادقة على التحديد اإلداري رقم 707 ؛

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  للعقار   707 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

بالنفوذ  الكائن  التابع للجماعة الساللية »تماسين«  املدعو »تماسين« 

الترابي لقيادة أنزال بدائرة امرزكان بإقليم ورزازات.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية تماسين العقار الجماعي 

و 86  و 96 آرا  هكتارا   39087 اإلجمالية  مساحته  »تماسين«،  املدعو 

بمحضر  املرفق  التصميم  في  أخضر  بخط  حدوده  واملبينة  سنتيارا 

التحديد امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم رقم 2.21.914 صادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(

املتعلقة   676 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

لقبيلة  الساللية  الجماعة  »أرا�ضي  املدعو  الجماعي  بالعقار 

ضوشن«  »ايت  الساللية  للجماعة  التابع  ضوشن«  ايت 

الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة وسلسات بدائرة امرزكان بإقليم 

ورزازات.

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 املرسوم رقم 2.17.76 الصادر في 25 من جمادى األولى 1438 

الترابي  بالنفوذ  كائن  بتحديد عقار جماعي  يق�ضي   )2017 )23 فبراير 

لقيادة وسلسات بدائرة أمرزكان بإقليم ورزازات ؛

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 ؛

املكلفة  اللجنة  من طرف  املعد  التحديد  على محضر  االطالع  وبعد 

بعملية التحديد املجتمعة ابتداء من 3 أبريل 2017 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

الثامن  الفصل  ملقتضيات  وفقا   2021 سبتمبر   28 بتاريخ  بورزازات 

من الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 )18 فبراير 1924( 

املشار إليه أعاله من أجل املصادقة على التحديد اإلداري رقم 676 ؛

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يصادق على عملية التحديد اإلداري رقم 676 للعقار الجماعي املدعو 

»أرا�ضي الجماعة الساللية لقبيلة ايت ضوشن« التابع للجماعة الساللية 

»ايت ضوشن« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة وسلسات بدائرة امرزكان 

بإقليم ورزازات.
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املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية ايت ضوشن العقار 

ضوشن«،  ايت  لقبيلة  الساللية  الجماعة  »أرا�ضي  املدعو  الجماعي 
مساحته اإلجمالية 30066 هكتارا و 2 آر و 55 سنتيارا واملبينة حدوده 
بخط أخضر في التصميم 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 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم رقم 2.21.915 صادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(

املتعلقة   682 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

الساللية  للجماعة  التابع  »خزامة«  املدعو  الجماعي  بالعقار 

بدائرة  أنزال  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الكائن  خزامة«  »قبيلة 

امرزكان بإقليم ورزازات.

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 املرسوم رقم 2.17.80 الصادر في 25 من جمادى األولى 1438 

الترابي  بالنفوذ  كائن  بتحديد عقار جماعي  يق�ضي   )2017 )23 فبراير 

لقيادة أنزال دائرة أمرزكان بإقليم ورزازات ؛

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 ؛

املكلفة  اللجنة  من طرف  املعد  التحديد  على محضر  االطالع  وبعد 

محضر  وكذا   2017 نوفمبر   28 من  ابتداء  املجتمعة  التحديد  بعملية 

تأجيل التحديد اإلداري رقم 682 بتاريخ 2 ماي 2017 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

الثامن  الفصل  ملقتضيات  وفقا   2021 سبتمبر   28 بتاريخ  بورزازات 

من الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 )18 فبراير 1924( 

املشار إليه أعاله من أجل املصادقة على التحديد اإلداري رقم 682 ؛

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  للعقار   682 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

الكائن  خزامة«  »قبيلة  الساللية  للجماعة  التابع  »خزامة«  املدعو 

بالنفوذ الترابي لقيادة أنزال بدائرة امرزكان بإقليم ورزازات.

املادة الثانية

خزامة  قبيلة  الساللية  الجماعة  أمالك  ضمن  نهائيا  يصنف 

العقار الجماعي املدعو »خزامة«، مساحته اإلجمالية 38405 هكتارا 
التصميم  في  أخضر  بخط  حدوده  واملبينة  سنتيارا  و 88  و 3 آرات 

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 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 مرسوم رقم 2.21.916 صادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(

املتعلقة   684 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  باملصادقة 

للجماعة  التابع  وغرضة«  »ايت  املدعو  الجماعي  بالعقار 

الساللية »قبيلة ايت وغرضة« الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة 

أنزال بدائرة امرزكان بإقليم ورزازات.

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 ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.17.81 الصادر في 25 من جمادى األولى 1438 

الترابي  بالنفوذ  كائن  بتحديد عقار جماعي  يق�ضي   )2017 )23 فبراير 

لقيادة أنزال بدائرة أمرزكان بإقليم ورزازات ؛

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 ؛

املكلفة  اللجنة  من طرف  املعد  التحديد  على محضر  االطالع  وبعد 

محضر  وكذا   2017 نوفمبر   20 من  ابتداء  املجتمعة  التحديد  بعملية 

تأجيل التحديد بتاريخ 8 ماي 2017 ؛

العقارية  األمالك  املحافظ على  املسلمة من طرف  الشهادة  وعلى 

الثامن  الفصل  ملقتضيات  وفقا   2021 سبتمبر   28 بتاريخ  بورزازات 

من الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 )18 فبراير 1924( 

املشار إليه أعاله من أجل املصادقة على التحديد اإلداري رقم 684 ؛

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الجماعي  للعقار   684 رقم  اإلداري  التحديد  عملية  على  يصادق 

املدعو »ايت وغرضة« التابع للجماعة الساللية »قبيلة ايت وغرضة« 

الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة أنزال بدائرة امرزكان بإقليم ورزازات.

املادة الثانية

يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية قبيلة ايت وغرضة 

 18321 اإلجمالية  مساحته  وغرضة«،  »ايت  املدعو  الجماعي  العقار 
هكتارا و 61 آرا و 97 سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم 

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 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

 1443 األول  ربيع  من   20 في  صادر   2779.21 رقم  والغابات 

)27 أكتوبر 2021( يتعلق باالعتراف بالبيان الجغرافي »مشماش 

ميدلت« واملصادقة على دفتر التحمالت الخاص به.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

للمنشأ  املميزة  بالعالمات  املتعلق   25.06 رقم  القانون  على  بناء 

الصادر  والبحرية  الفالحية  واملنتوجات  الغذائية  للمواد  والجودة 

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.56 بتاريخ 17 من جمادى األولى 1429

)23 ماي 2008( كما تم تغييره وتتميمه، ال سيما املادة 14 منه ؛

1429 الحجة  ذي   6 في  الصادر   2.08.403 رقم  املرسوم   وعلى 

بالعالمات  املتعلق   25.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2008 ديسمبر   5(

الفالحية  واملنتوجات  الغذائية  للمواد  والجودة  للمنشأ  املميزة 

والبحرية ؛

1429 الحجة  ذي   6 في  الصادر   2.08.404 رقم  املرسوم   وعلى 

الوطنية  اللجنة  عمل  وكيفية  بتركيبة  املتعلق   )2008 ديسمبر   5(

للعالمات املميزة للمنشأ والجودة كما تم تغييره وتتميمه ؛

للمنشأ  املميزة  للعالمات  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

 1442 رمضان   9 بتاريخ  املنعقدة  اجتماعها  خالل  والجودة 

)22 أبريل 2021( ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

طرف  من  املطلوب  ميدلت«  »مشماش  الجغرافي  بالبيان  يعترف 

الشروط  وفق  عليه  املحصل  للمشمش  بالنسبة  »أنداز«  تعاونية 

املحددة في دفتر التحمالت املصادق عليه وامللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

فقط  ميدلت«  »مشماش  الجغرافي  البيان  من  يستفيد  أن  يمكن 

دفتر  في  املحددة  الشروط  وفق  إنتاجه، حصريا،  يتم  الذي  املشمش 

التحمالت املصادق عليه واملنصوص عليه في املادة األولى أعاله.

املادة الثالثة

الجغرافي  البيان  ذي  املشمش  إلنتاج  الجغرافي  املوقع  يشمل 

إلقليمي  التابعة  التالية   )5( الخمس  الجماعات  ميدلت«  »مشماش 

بوملان وميدلت على الشكل التالي :
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- الجماعة التابعة إلقليم بوملان : القصابي - ملوية ؛

- الجماعات التابعة إلقليم ميدلت : ميدلت، آيت ازدك، ميبالدن، 

أمرصيد.

املادة الرابعة

الجغرافي »مشماش ميدلت«  البيان  يجب أن ينحدر املشمش ذي 

برينوس  فصيلة  من  املتأتي   »Canino« كانينو  صنف  من  حصريا، 

أرمنياكا »Prunus armeniaca« ويتميز بالخصائص التالية :

- الشكل : دائري ؛

- املادة الوزن : من 23 إلى 32 غرام ؛

- لون القشرة : أصفر برتقالي ؛

- نسبة الصالبة : من 2 إلى 4 كلغ/سنتيمتر مربع ؛

- نسبة املاء : تعادل أو تفوق %80 ؛

.)°Brix% نسبة السكريات اإلجمالية : من 10 إلى 16 )البريكس -

املادة الخامسة

يتم إنتاج املشمش ذي البيان الجغرافي »مشماش ميدلت« وجنيه 

وتوضيبه وفق الشروط األساسية التالية :

داخل  وتوضيبه  وتخزينه  وجنيه  املشمش  إنتاج  عمليات  تتم   )1

املوقع الجغرافي املشار إليه في املادة 3 أعاله ؛

2( يتم الغرس بين شهري يناير وفبراير مع كثافة غرس تتراوح بين 

500 و 600 شجرة في الهكتار ؛

واملعدنية  العضوية  األسمدة  بواسطة  التسميد  عملية  تجرى   )3

حسب نوعية التربة وعمر األشجار ؛

4( يتم الري على طول السنة ويختلف تردد الري حسب املراحل 

الحرجة للشجرة ؛

تقليم  ويتم   »Gobelet« تقليم األشجار على شكل كأس  5( يجرى 

اإلثمار خالل شهري ديسمبر ويناير. كما يتم تقليم االخضرار خالل 

شهري ماي ويونيو ؛

6( يتم التخفيف يدويا خالل بداية نمو الثمار وذلك عبر تخفيض 

عدد الثمار واالحتفاظ بثالث إلى خمس ثمار في كل غصن ؛

إلى املعالجة الصحية وفقا للنصوص التنظيمية  7( يمكن اللجوء 

الجاري بها العمل ؛

8( يجنى املشمش يدويا خالل الفترة املمتدة من بداية شهر ماي إلى 

غاية منتصف شهر يوليو ؛

9( يجب أن يتم نقل املشمش الذي تم جنيه من الحقل إلى وحدة 

املحافظة  تمكن من  مناسبة  في صناديق  والتوضيب، فورا،  التخزين 

على جودة الثمار . ويجب أال تتعدى املدة الزمنية بين الجني واالستقبال 

في وحدات التوضيب أو التخزين اثنتا عشر )12( ساعة ؛

10( تفرز الثمار التي تم جنيها عند االستقبال بوحدات التوضيب 

أو التخزين. ويجب أن تكون هذه الثمار كاملة وسليمة ونظيفة وتوضع 

في صناديق مالئمة ؛

11( يمكن تخزين املشمش في وحدات تخزين مرخصة على املستوى 

حرارة درجة  تحت  تبريد  غرف  داخل  التخزين  هذا  ويكون   الصحي. 

. ويجب أال تتعدى مدة التخزين سبعة )7(  4 درجة مئوية  ال تتعدى 

أيام. يجب تخزين املشمش في حاويات مناسبة تمكن من الحفاظ على 

جودة املنتوج ؛

حجم  حسب  متجانسة  حصص  وفق  املشمش  توضيب  يتم   )12

بكميات مناسبة  حاويات  في  التوضيب  هذا  يكون  أن  ويحب   .  الثمار 

ال تتعدى 5 كلغ.

املادة السادسة

هيئة  كل  أو   »CCPB Maroc« واملراقبة  املصادقة  هيئة  إلى  يعد 

العمل،  به  الجاري  للتنظيم  طبقا  معتمدة  أخرى  ومراقبة  مصادقة 

القيام باملراقبة واملصادقة على املشمش املستفيد من البيان الجغرافي 

»مشماش ميدلت«.

واملوضبين  للمنتجين  املعنية  واملراقبة  املصادقة  هيئة  وتسلم 

البيان  من  املستفيد  املشمش  على  املصادقة  شهادة  لديها  املسجلين 

الجغرافي »مشماش ميدلت«.

املادة السابعة

النصوص  في  عليها  املنصوص  اإللزامية  البيانات  على  عالوة 

أن  يجب  وعرضها،  املنتجات  عنونة  مجال  في  املطبقة  التنظيمية 

»مشماش  الجغرافي  البيان  من  املستفيد  املشمش  عنونة  تتضمن 

ميدلت« البيانات التالية :

- إشارة »البيان الجغرافي املحمي مشماش ميدلت« ؛

امللحق  في  نشره  تم  كما  املحمي  الجغرافي  للبيان  الرسمي  الرمز   -

باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.08.403 ؛
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- مرجع هيئة املصادقة واملراقبة.

يجب تجميع هذه البيانات في نفس املجال املرئي على نفس البطاقة.

للزوال  البيانات بخط واضح ومقروء وغير قابل  يتم عرض هذه 

وكبير بشكل يجعله يبدو بارزا ضمن اإلطار الذي طبع فيه ويميزه عن 

كل البيانات والرسوم األخرى.

املادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ربيع األول 1443 )27 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 

 1443 األول  ربيع  من   21 في  صادر   3193.21 رقم  والتضامني 

)28 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

والتضامني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

السياحة،  لقطاع  العام  الكاتب  مسلك،  محمد  السيد  إلى  يفوض 
التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء 
تحويل أو  بصرف  األوامر  على  والتضامني  االجتماعي   واالقتصاد 
أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض 
املوارد وفتح اعتمادات االلتزام برسم امليزانية العامة لنفس القطاع.

املـادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد مسلك املصادقة على الصفقات وفسخها 
املبرمة لحساب قطاع السياحة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع األول 1443 )28 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
 1443 األول  ربيع  من   21 في  صادر   3194.21 رقم  والتضامني 

)28 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 
والتضامني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى
القيام  أوامر  بتحديد شروط وضع   )1974 يوليو   12(  1394 اآلخرة 

بمأموريات في الخارج ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 
)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
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قررت ما يلي :

املـادة األولـى

السياحة،  لقطاع  العام  الكاتب  مسلك،  محمد  السيد  إلى  يفوض 
التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء 
واالقتصاد االجتماعي والتضامني على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح 
التابعة لنفس القطاع بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين واألعوان 
للقيام بمأموريات داخل اململكة وخارجها ماعدا املراسيم والقرارات 

التنظيمية.

املـادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع األول 1443 )28 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 

 1443 األول  ربيع  من   21 في  صادر   3195.21 رقم  والتضامني 

)28 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

والتضامني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد لعرو�ضي، مدير  املوارد والتكوين بقطاع 

والصناعة  السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  السياحة، 

بقبض  األوامر  على  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 

املوارد وصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة 

برسم  االلتزام  اعتمادات  وفتح  وااللتزامات  واالعتمادات  للنفقات 

امليزانية العامة لنفس القطاع وكذا بميزانيات مرافق الدولة املسيرة 

املتعلقة  الحسابية  الوثائق  بصورة مستقلة وبصفة عامة على جميع 

بميزانية قطاع السياحة.

املادة الثانية

التأشير  أو  اإلمضاء  لعرو�ضي  محمد  السيد  إلى  كذلك  يفوض 

قرارات  ماعدا  املوظفين  شؤون  بتسيير  املتعلقة  الوثائق  جميع  على 

املتعلقة  القرارات  على  اإلمضاء  إليه  يفوض  كما  التوظيف، 

الخاصة لحاجات  السيارة  الجزافية من أجل استعمال  بالتعويضات 

املصلحة وإمضاء األوامر الصادرة للموظفين التابعين لقطاع السياحة 

للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثالثة

الصفقات  على  املصادقة  لعرو�ضي  محمد  السيد  إلى  يفوض 

املتعلقة بقطاع السياحة.

املادة الرابعة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  لعرو�ضي  محمد  السيد  تغيب  إذا 

املهدي لحلو، رئيس قسم املوارد املالية والدعم اللوجستيكي ما عدا 

فيما يخص املصادقة على الصفقات.

املادة الخامسة

إذا تغيب السيد محمد لعرو�ضي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 

بالوثائق  يتعلق  فيما  البشرية  املوارد  قسم  رئيسة  مونشيح،  نوال 

اإلدارية والقرارات الخاصة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع األول 1443 )28 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.
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االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 
 1443 األول  ربيع  من   21 في  صادر   3196.21 رقم  والتضامني 

)28 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

والتضامني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املادة األولى

إلى السيدة حسناء زروق، مديرة االستراتيجية والتعاون  يفوض 
السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  السياحة،  بقطاع 
األوامر  على  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 
للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  تحويل  أو  بصرف 
والتعاون  االستراتيجية  بمديرية  الخاصة  وااللتزامات  واالعتمادات 

برسم ميزانيتي االستثمار والتسيير لنفس القطاع.

املادة الثانية

التأشير  أو  اإلمضاء  زروق  حسناء  السيدة  إلى  كذلك  يفوض 
االستراتيجية  ملديرية  التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق  جميع  على 
بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما  والتعاون 
قرارات  وكذا  التنظيمية  والقرارات  املراسيم  ماعدا  اململكة،  داخل 

التوظيف.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة حسناء زروق أو عاقها عائق نابت عنها السيدة 
عائشة فرحان، رئيسة قسم االستراتيجية والتخطيط.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع األول 1443 )28 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 

 1443 األول  ربيع  من   21 في  صادر   3197.21 رقم  والتضامني 

)28 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

والتضامني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املادة األولى

والجودة  والتطوير  التقنين  مدير  طالب،  مهدي  السيد  إلى  يفوض 

السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  السياحة،  بقطاع 

األوامر  على  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 

بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واالعتمادات 

وااللتزامات الخاصة بمديرية التقنين والتطوير والجودة برسم ميزانيتي 

االستثمار والتسيير لنفس القطاع.
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املادة الثانية

على  التأشير  أو  اإلمضاء  طالب  مهدي  السيد  إلى  كذلك  يفوض 

والتطوير  التقنين  ملديرية  التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق  جميع 

بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما  والجودة 

قرارات  وكذا  التنظيمية  والقرارات  املراسيم  ماعدا  اململكة  داخل 

التوظيف.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد مهدي طالب أو عاقه عائق ناب عنه السيد منصف 

طيبي، رئيس قسم التقنين والجودة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع األول 1443 )28 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  لوزيرة  قـــرار 

 1443 األول  ربيع  من   21 في  صادر   3198.21 رقم  والتضامني 

)28 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

والتضامني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.837 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصناعة  السياحة  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

املـادة األولـى

لقطاع  العام  املفتش  أكونجاب،  مصطفى  السيد  إلى  يفوض 

والصناعة  السياحة  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  السياحة، 

الوثائق  جميع  على  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 

املتعلقة باملصالح التابعة للمفتشية العامة لنفس القطاع بما في ذلك 

عدا  ما  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر 

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املـادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع األول 1443 )28 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

قـــرار لوزير الداخلية رقم 3270.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 

)4 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

جمادى من   28 في  الصادر   1.17.71 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

األولى 1439 )15 فبراير 2018( املتعلق بإعادة تنظيم القوات املساعدة 

وبتحديد النظام األسا�ضي الخاص بأفرادها ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 14من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفـوض إلى املفتش املمتاز من الطبقة االستثنائية الحسين سعدان، 

املساعدة شطر  للقوات  البشرية واألعمال االجتماعية  املوارد  مدير 

جميع  على  الداخلية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  الشمال، 

شطر  املساعدة  للقوات  البشرية  املوارد  بتدبير  املتعلقة  الوثائق 

الشمال ما عدا فيما يخص :
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- التوظيف 

- الترقية في الرتبة ؛

- قرارات االنتقال واإللحاق والوضع رهن اإلشارة ؛

- العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة ؛

- قرارات الحذف من األسالك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1659.19 
الصادر في 16 من رمضان 1440 )22 ماي 2019( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قـــرار لوزير الداخلية رقم 3271.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 
)4 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه؛

جمادى من   28 في  الصادر   1.17.71 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 
األولى 1439 )15 فبراير 2018( املتعلق بإعادة تنظيم القوات املساعدة 

وبتحديد النظام األسا�ضي الخاص بأفرادها ؛

وعلى املرسوم  رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

لوالي،  رشيد  االستثنائية  الطبقة  من  املمتاز  املفتش  إلى  يفـوض 
مدير الشؤون اإلدارية واملالية واللوجيستيك للقوات املساعدة شطر 
األوامر  على  الداخلية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  الشمال، 
بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات 
الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر 

املتعلقة بميزانية املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الشمال.

املادة الثانية

 668.21 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 

الصادر من 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قـــرار لوزير الداخلية رقم 3273.21 صادر في 29 من ربيع األول 1443 

)5 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه؛

جمادى من   28 في  الصادر   1.17.71 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

األولى 1439 )15 فبراير 2018( املتعلق بإعادة تنظيم القوات املساعدة 

وبتحديد النظام األسا�ضي الخاص بأفرادها ؛

وعلى املرسوم  رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفوض إلى املفتش املمتاز من الطبقة االستثنائية موالي املصطفى 

عبيدي، مدير املوارد البشرية واألعمال االجتماعية للقوات املساعدة 

على  الداخلية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  الجنوب،  شطر 

جميع الوثائق املتعلقة بتدبير املوارد البشرية للقوات املساعدة شطر 

الجنوب ما عدا فيما يخص :

- التوظيف ؛

- الترقية في الرتبة ؛

- قرارات االنتقال واإللحاق والوضع رهن اإلشارة ؛

- العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة ؛

- قرارات الحذف من األسالك.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1653.19 
الصادر في 16 من رمضان 1440 )22 ماي 2019( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قـــرار لوزير الداخلية رقم 3274.21 صادر في 29 من ربيع األول 1443 
)5 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه والسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

جمادى من   28 في  الصادر   1.17.71 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 
األولى 1439 )15 فبراير 2018( املتعلق بإعادة تنظيم القوات املساعدة 

وبتحديد النظام األسا�ضي الخاص بأفرادها ؛

وعلى املرسوم  رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفوض إلى املفتش املمتاز من الطبقة االستثنائية حسن الغنامي، 
مدير الشؤون اإلدارية واملالية واللوجيستيك للقوات املساعدة شطر 
األوامر  على  الداخلية  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  الجنوب، 
بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات 
الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر 

املتعلقة بميزانية املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الجنوب.

 املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1654.19 
الصادر في 16 من رمضان  1440 )22 ماي 2019( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قـــرار لوزير الداخلية رقم 3201.21 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1443 
)30 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

وزير الداخلية،

ربيع   4 في  الصادر   1.21.111 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 
وقع  كما  الحكومة  أعضاء  بتعيين   )2021 أكتوبر   11( األول 1443 

تغييره ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع األول 1431 
والنظام  الوطني  لألمن  العامة  باملديرية  املتعلق   )2010 فبراير   23(

األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني ؛

1440 رمضان  من   18 في  الصادر   2.19.429 رقم  املرسوم   وعلى 
)24 ماي 2019( بشأن النظام األسا�ضي الخاص بموظفي األمن الوطني ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الداخلية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.897 الصادر في 24 من ربيع اآلخر 1443 
)30 نوفمبر 2021( بتفويض سلطة التعيين في بعض أسالك ودرجات 

موظفي األمن الوطني إلى وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

لألمن  العام  املدير  حمو�ضي،  اللطيف  عبد  السيد  إلى  يفوض 
الوطني واملدير العام ملراقبة التراب الوطني، اإلمضاء نيابة عن وزير 
في سلكي ودرجات موظفي  بالتعيين  املتعلقة  القرارات  الداخلية على 
والتدابير  القرارات  جميع  على  وكذا  أدناه،  املذكورة  الوطني  األمن 
في هذين  املعينين  لألشخاص  النظامية  بالوضعيات  املتعلقة  اإلدارية 
بالتأديب  املتعلقة  والتدابير  القرارات  فيها  بما  والدرجات،  السلكين 

طبقا للنصوص الخاصة بهم :

- سلك التدبير واإلدارة والدرجات التي يشتمل عليها ؛

- سلك عمداء الشرطة والدرجات التي يشتمل عليها.

املادة الثانية

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 
8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع اآلخر 1443 )30 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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قـــرار لوزير الداخلية رقم 3202.21 صادر في 24 من ربيع اآلخر 1443 

)30 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

وزير الداخلية،

ربيع   4 في  الصادر   1.21.111 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

وقع  كما  الحكومة  أعضاء  بتعيين   )2021 أكتوبر   11( األول 1443 

تغييره ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع األول 1431 

والنظام  الوطني  لألمن  العامة  باملديرية  املتعلق   )2010 فبراير   23(

األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني ؛

1440 رمضان  من   18 في  الصادر   2.19.429 رقم  املرسوم   وعلى 

)24 ماي 2019( بشأن النظام األسا�ضي الخاص بموظفي األمن الوطني ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الداخلية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.897 الصادر في 24 من ربيع اآلخر 1443 

)30 نوفمبر 2021( بتفويض سلطة التعيين في بعض أسالك ودرجات 

موظفي األمن الوطني إلى وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

يفوض إلى السيد محمد إمرابظن، مدير املوارد البشرية باملديرية  

جميع  على  الداخلية  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  الوطني،  لألمن  العامة 

القرارات والتدابير اإلدارية املتعلقة بالوضعيات النظامية لألشخاص 

أدناه، بما  املعينين في سلكي ودرجات موظفي األمن الوطني املذكورة 

فيها القرارات والتدابير املتعلقة بالتأديب :

- سلك التدبير واإلدارة والدرجات التي يشتمل عليها ؛

- سلك عمداء الشرطة والدرجات التي يشتمل عليها.

القرارات  أعاله  األولى  الفقرة  في  املذكور  التفويض  من  يستثنى 

املتعلقة بما يلي :

- الترقية إلى درجة والي األمن، وإلى درجة مراقب عام ؛

- اإلنزال من الدرجة ؛

- اإلحالة إلى التقاعد الحتمي ؛

- العزل.

املادة الثانية

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 
8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع اآلخر 1443 )30 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قـــرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
رقم 3317.21 صادر في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021( 

بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى
القيام  أوامر  بتحديد شروط وضع   )1974 يوليو   12(  1394 اآلخرة 

بمأموريات في الخارج ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 
)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املياه  لقطاع  العام  الكاتب  الرحيم هومي،  السيد عبد  إلى  يفوض 
والغابات، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري 
بنفس  املتعلقة  الوثائق  القروية واملياه والغابات على جميع  والتنمية 
بمأموريات  للقيام  للموظفين  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما  القطاع 
والقرارات  املراسيم  ماعدا  وخارجها  اململكة  تراب  مجموع  داخل 

التنظيمية وكذا التصرفات اإلدارية التالية :
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- تعيين املديرين الجهويين ورؤساء األقسام ؛

لفائدة  اململكة  خارج  بمأموريات  للقيام  الصادرة  األوامر  إمضاء   -
املديرين املركزيين.

املادة الثانية

نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  هومي  الرحيم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

الوثائق  تفويض االعتمادات وعلى  أو  أو تحويل  األوامر بصرف  على 

املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وصرف االعتمادات املفتوحة 

برسم امليزانية العامة للمياه والغابات وبصفة عامة على جميع الوثائق 

للخزينة  الخصوصيين  الحسابين  وكذا  بذلك  املتعلقة  الحسابية 

البري  الصيد  و»صندوق  الغابوي«  الوطني  »الصندوق  املسميين 

والصيد في املياه الداخلية«.

املادة الثالثة

جميع  على  املصادقة  هومي  الرحيم  عبد  السيد  إلى  يفوض 

الصفقات املبرمة لفائدة املصالح التابعة لقطاع املياه والغابات وكذا 

فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.

املادة الرابعة

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قـــرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
رقم 3318.21 صادر في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021( 

بتفويض اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املياه  لقطاع  العام  املفتش  عواد،  سعيد  السيد  إلى  يفوض 
والغابات، اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به 
بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين التابعين له للقيام بمأموريات 

داخل اململكة.

املادة الثانية

من ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 
8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قـــرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
رقم 3319.21 صادر في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021( 

بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 
)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،



10303الجريدة الرسمية عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(  

قرر ما يلي :

املادة األولى

نيابة  التأشير  أو  التالية أسماؤهم اإلمضاء  إلى األشخاص  يفوض 
عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
األوامر  ذلك  في  بما  بهم  املنوطة  باملهام  املتعلقة  الوثائق  جميع  على 
داخل  بمأموريات  للقيام  ملصالحهم  التابعين  للموظفين  الصادرة 

اململكة :

املهاماملفوض إليهم

مدير التنمية الغابويةجمال الدين اشقيف

مدير امللك الغابوي والشؤون القانونية واملنازعاتعبد السالم العوني

مدير محاربة التصحر واملحافظة على الطبيعةحميد بنسويبة

مدير البرمجة ونظام اإلعالم والتعاونعصام اهبري

املادة الثانية

يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله، كل في مجال اختصاصاته، 

تفويض  أو  تحويل  أو  بصرف  األوامر  على  التأشير  أو  اإلمضاء 

املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 

والغابات  للمياه  العامة  امليزانية  برسم  املفتوحة  االعتمادات  وصرف 

وكذا  بذلك  املتعلقة  الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة 

الحسابين الخصوصيين للخزينة املسميين »الصندوق الوطني الغابوي« 

و »صندوق الصيد البري والصيد في املياه الداخلية«.

املادة الثالثة

يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله، كل في مجال اختصاصاته، 

التوريدات أو  باألدوات  املتعلقة  وفسخها  الصفقات  على   املصادقة 

أو الخدمات أو الدراسات أو األشغال املبرمة لحساب  املياه والغابات 

ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  عروض  طلبات  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

5.000.000 درهم.

يفوق  مبلغها  كان  إذا  التفاوض  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -

400.000 درهم.

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000 

درهم.

املادة الرابعة

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قـــرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
رقم 3320.21 صادر في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021( 

بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد زكرياء حشالف، مدير  املوارد البشرية والشؤون 

اإلدارية، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري 

باملهام  املتعلقة  الوثائق  القروية واملياه والغابات على جميع  والتنمية 

املنوطة به بما في ذلك الوثائق الخاصة بتدبير وتسيير شؤون املوظفين 

للقيام  لهم  الصادرة  األوامر  وإمضاء  والغابات  املياه  لقطاع  التابعين 

ماعدا  التالية  اإلدارية  التصرفات  وكذا  اململكة  داخل  بمأموريات 

املراسيم والقرارات التنظيمية :

مهامهم  من  وإعفائهم  املوظفين  بتعيين  املتعلقة  القرارات  اتخاذ   -

ماعدا املديرين الجهويين ورؤساء األقسام ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة باالنتقاالت ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة بالتأديب وعزل املوظفين ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة بالتكوين ؛
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األجانب  باملوظفين  الخاصة  وملحقاتها  العقود  وإبرام  التوظيف   -

العاملين في إطار اتفاقيات املساعدة التقنية ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة بمختلف الوضعيات اإلدارية للموظفين ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة بالرخص )إدارية أو مرضية( ؛

- اتخاذ القرارات املثبتة لنفقات املوظفين ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة باالستفادة أو إنهاء االستفادة من استعمال 

مطية املصلحة.

املادة الثانية

عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  زكرياء حشالف  السيد  إلى  يفوض 
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير 
الوثائق  تفويض االعتمادات وعلى  أو  أو تحويل  األوامر بصرف  على 
املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وصرف االعتمادات املفتوحة 
برسم امليزانية العامة للمياه والغابات وبصفة عامة على جميع الوثائق 
للخزينة  الخصوصيين  الحسابين  وكذا  بذلك  املتعلقة  الحسابية 
البري  الصيد  و»صندوق  الغابوي«  الوطني  »الصندوق  املسميين 

والصيد في املياه الداخلية«.

املادة الثالثة

الصفقات  على  املصادقة  حشالف  زكرياء  السيد  إلى  يفوض 
الدراسات  أو  الخدمات  أو  التوريدات  أو  باألدوات  املتعلقة  وفسخها 
أو األشغال املبرمة لحساب قطاع املياه والغابات التي تدخل في نطاق 

املهام املنوطة به ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  لألثمان  عرض  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -
5.000.000 درهم ؛

يفوق  مبلغها  كان  إذا  التفاوض  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
400.000 درهم ؛

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

املادة الرابعة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  زكرياء حشالف  السيد  تغيب  إذا 

عبد السالم العمراني، رئيس قسم املحاسبة واملعدات.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3321.21 رقم   والغابات 

)5 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 )1931 سبتمبر   20(  1350 األولى  جمادى   7 في  الصادر  القرار   وعلى 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره 
وتتميمه باملرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 )5 مارس 1974( 

وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الرحمن اسرير، رئيس قسم املوارد البشرية، 
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
املوارد  بتدبير  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  والغابات  واملياه  القروية 

البشرية وكذا التصرفات اإلدارية التالية :

في  العاملين  األجانب  باملوظفين  الخاصة  وملحقاتها  العقود  إبرام   -
إطار اتفاقيات املساعدة التقنية ؛

مهامهم  من  وإعفائهم  املوظفين  بتعيين  املتعلقة  القرارات  اتخاذ   -
ماعدا املديرين الجهويين ورؤساء األقسام ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة باالنتقاالت ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة بالتأديب وعزل املوظفين ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة بالتكوين ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة باالستفادة أو إنهاء االستفادة عن استعمال 
مطية املصلحة.

املادة الثانية

وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  اسرير  الرحمن  عبد  السيد  إلى  يفوض 
على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
للقيام  والغابات  املياه  لقطاع  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر 

بمأموريات داخل اململكة.
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 

1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3322.21 رقم   والغابات 

)5 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

وقع  كما  بمأموريات  والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الغابوي،  البحث  مركز  رئيس  رابحي،  عمرو  السيد  إلى  يفوض 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به 

بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس املركز للقيام 

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 

1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3323.21 رقم   والغابات 

)5 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

وقع  كما  بمأموريات  والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد بوعياد، رئيس مصلحة الوسائل العامة، 

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء 

واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين لقطاع املياه 

والغابات للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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 قـــرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 3324.21 صادر في 29 من ربيع األول 1443

)5 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 )11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

 وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931(  بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات

كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 )5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر   2.21.834 رقم  املرسوم  وعلى 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

لهم   التابعين  للموظفين  الصادرة  واألوامر  اإلدارية  الوثائق  ذلك  في  بما  بهم  املنوطة  باملهام  املتعلقة  الوثائق  على جميع  والغابات 

للقيام بمأموريات داخل اململكة :
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أزيالل ببني مالل.
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

 قـــرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 3325.21 صادر في 29 من ربيع األول 1443

)5 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 )11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع 

تغييره ؛

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى األولى 1434 )20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم املصادقة على الصفقات املتعلقة باملصالح التابعة لهم وفسخها وعلى جميع الوثائق 

الخاصة بها في حدود االعتمادات املفوضة إليهم ماعدا :

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 3.000.000 درهم ؛

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

- الصفقات املبرمة على إثر التفاوض إذا كان مبلغها يفوق 200.000 درهم.
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املادة الثانية. - يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله إمضاء القرارات املتعلقة بتعيين لجن فتح األظرفة لطلبات 
العروض املفتوحة املعلنة من طرف املصالح التابعة لهم.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

 أزيالل ببني مالل.
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 قـــرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 3326.21 صادر في 29 من ربيع األول 1443

)5 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 )11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع 

تغييره ؛

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931(  بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات 

كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 )5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الفالحة 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  عن  نيابة    التأشير  أو  اإلمضاء  أسماؤهم  التالية  األشخاص  إلى  يفوض 

واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين التابعين ملصالحهم للقيام 

بمأموريات داخل اململكة :

للدار البيضاء

لسطات

عبد العالي

عثمان ابن
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األشغال.

محمد اهزا،

التصحر
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للناضور

وتأمين

التصحر

اكعبون،
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ألسا.ألسا -

لشتوكة - آيت باها.
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قـــرار لوزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة رقم 3327.21 
صادر في 4 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 
تغييره  وقع  كما  العامة  للمحاسبة  عام  نظام  بسن   )1967 أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

لوزارة  العام  الكاتب  عزيزي،  آيت  محمد  السيد  إلى  يفوض 
التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة،  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن 
األوامر  على  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزيرة  عن  نيابة 
بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات 
الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر 

املتعلقة بميزانية نفس الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عواطف حيار.

قـــرار لوزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة رقم 3328.21 

صادر في 4 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد آيت عزيزي، الكاتب العام لوزارة التضامن 

عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة،  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج 

الوثائق  جميع  على  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزيرة 

والقرارات  املراسيم  ماعدا  الوزارة  لنفس  التابعة  باملصالح  املتعلقة 

التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عواطف حيار.
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 3329.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
بتفويض   )2021 نوفمبر   10(  1443 اآلخر  ربيع   4 في  صادر 

اإلمضاء.

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

لوزارة  العام  الكاتب  عزيزي،  آيت  محمد  السيد  إلى  يفوض 
التأشير  أو  بالنيابة، اإلمضاء  التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة 
جميع  على  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزيرة  عن  نيابة 

الوثائق املتعلقة بتدبير املوارد البشرية لنفس الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عواطف حيار.

 3330.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
بتفويض   )2021 نوفمبر   10(  1443 اآلخر  ربيع   4 في  صادر 

اإلمضاء.

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 )2 فبراير 1998( 
الخاصة  السيارات  استعمال  وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق 

لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

لوزارة  العام  الكاتب  عزيزي،  آيت  محمد  السيد  إلى  يفوض 
عن  نيابة  اإلمضاء  بالنيابة،  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن 
املتعلقة  الوثائق  على  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزيرة 
سياراتهم  الستعمال  الوزارة  لنفس  التابعين  للموظفين  بالترخيص 
الخاصة للتنقل لحاجيات املصلحة خارج املكان املعينين للعمل فيه.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عواطف حيار.

 3331.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
بتفويض   )2021 نوفمبر   10(  1443 اآلخر  ربيع   4 في  صادر 

اإلمضاء.

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

لوزارة  العام  الكاتب  عزيزي،  آيت  محمد  السيد  إلى  يفوض 
عن  نيابة  اإلمضاء  بالنيابة،  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن 
الصادرة  األوامر  على  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزيرة 
للموظفين واألعوان التابعين لنفس الوزارة للقيام بمأموريات داخل 

اململكة.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عواطف حيار.

 3332.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
بتفويض   )2021 نوفمبر   10(  1443 اآلخر  ربيع   4 في  صادر 

اإلمضاء.

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

جمادى من   21 في  الصادر   3.228.74 رقم  األول  الوزير  قرار   وعلى 
القيام  أوامر  بتحديد شروط وضع   )1974 يوليو   12(  1394 اآلخرة 

بمأموريات في الخارج ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

لوزارة  العام  الكاتب  عزيزي،  آيت  محمد  السيد  إلى  يفوض 
عن  نيابة  اإلمضاء  بالنيابة،  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن 
الصادرة  األوامر  على  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزيرة 
للموظفين واألعوان التابعين لنفس الوزارة للقيام بمأموريات خارج 

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عواطف حيار.

 3333.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
بتفويض   )2021 نوفمبر   10(  1443 اآلخر  ربيع   4 في  صادر 

اإلمضاء.

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

البشرية  املوارد  مدير  املصطفى مجدوبي،  �ضي  السيد  إلى  يفوض 

االجتماعي  واإلدماج  التضامن  بوزارة  العامة  والشؤون  وامليزانية 

واإلدماج  التضامن  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  واألسرة، 

االجتماعي واألسرة على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير املوارد البشرية 

لنفس الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ربيع اآلخر 1443 )10 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عواطف حيار.

 3334.21 رقم  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  لوزيرة  قـــرار 
بتفويض   )2021 نوفمبر   8(  1443 اآلخر  ربيع   2 في  صادر 

اإلمضاء.

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛
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1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

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

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.842 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

واإلدماج  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعي واألسرة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

البشرية  املوارد  مدير  مجدوبي،  املصطفى  �ضي  السيد  إلى  يفوض 

االجتماعي  واإلدماج  التضامن  بوزارة  العامة  والشؤون  وامليزانية 

واإلدماج  التضامن  وزيرة  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  واألسرة، 

تفويض  أو  تحويل  أو  بصرف  األوامر  على  واألسرة  االجتماعي 

املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 

نفس  بميزانية  املتعلقة  الحسابية  الوثائق  جميع  على  عامة  وبصفة 

الوزارة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ربيع اآلخر 1443 )8 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عواطف حيار.

 قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 2549.21 صادر في 19 من

صفر 1443 )27 سبتمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع األول 1431

والنظام  الوطني  لألمن  العامة  باملديرية  املتعلق   )2010 فبراير   23(

املادة  من  الثانية  الفقرة  سيما  وال  الوطني  األمن  ملوظفي  األسا�ضي 

الثامنة والعشرين منه ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

وقع  كما  بمأموريات  والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بآسفي،   اإلقليمي  األمن  رئيس  أوراغ،  عمر  السيد  إلى  يفوض 

الصادرة  األوامر  على  الوطني  لألمن  العام  املدير  عن  نيابة  اإلمضاء 

للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1443 )27 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

 قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 3268.21 صادر في 27 من

ربيع األول 1443 )3 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع األول 1431

والنظام  الوطني  لألمن  العامة  باملديرية  املتعلق   )2010 فبراير   23(

املادة  من  الثانية  الفقرة  سيما  وال  الوطني  األمن  ملوظفي  األسا�ضي 

الثامنة والعشرين منه ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

وقع  كما  بمأموريات  والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالجديدة،   اإلقليمي  األمن  رئيس  خايا،  حسن  السيد  إلى  يفوض 

الصادرة  األوامر  على  الوطني  لألمن  العام  املدير  عن  نيابة  اإلمضاء 

للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1443 )3 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.
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 قرار للمدير العام لألمن الوطني رقم 3269.21 صادر في 27 من

ربيع األول 1443 )3 نوفمبر 2021( بتفويض اإلمضاء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع األول 1431

والنظام  الوطني  لألمن  العامة  باملديرية  املتعلق   )2010 فبراير   23(

املادة  من  الثانية  الفقرة  سيما  وال  الوطني  األمن  ملوظفي  األسا�ضي 

الثامنة والعشرين منه ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

وقع  كما  بمأموريات  والقيام  التنقل  مصاريف  عن  التعويض  بتنظيم 

 1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه  تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

سطات،   أمن  والية  رئيس  بومهدي،  عزيز  السيد  إلى  يفوض 

الصادرة  األوامر  على  الوطني  لألمن  العام  املدير  عن  نيابة  اإلمضاء 

للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1443 )3 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

 رقـم 3113.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(

باعتماد شركة »AGRO SLIMANI« لتسويق البذور املعتمدة 

والبذور  الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني  الصفراء  للذرة 

النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة 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 و2 و5 منه ؛

للسالمة  الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 

رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر1430 )18فبراير2009(، 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

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

نوارالشمس والقرطم والسلجم  بذور  بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد 

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 الزراعي رقم 971.75 الصادر في

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

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

 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 ؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر 

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

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

االجتماعي  مقرها  الكائن   ،»AGRO SLIMANI« شركة  تعتمد 

البيضاء،  الدار  مديونة،  مركز  الكارة،  طريق  الصناعية،  باملنطقة 

لتسويق البذور املعتمدة للذرة الصفراء والقطاني العلفية والنباتات 

الزيتية والبذور النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس.

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 شركة »AGRO SLIMANI« أن تقدم التصريح املشار إليه

 857.75 األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في 

622.11، للمكتب الوطني للسالمة  971.75 و  859.75 و  و 858.75 و 

الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي :

األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها  أشهر  ستة  كل   •

بالنسبة للبطاطس ؛

األخرى  لألنواع  بالنسبة  البذور  من  ومبيعاتها  بمشترياتها  شهريا   •

املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  يمكن سحب 

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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

 رقـم 3114.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(

البذور  لتسويق   »MAISADOUR MAROC« باعتماد شركة

املعتمدة للذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية 

والنباتات الزيتية والبذور النموذجية للخضر.

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 ؛

للسالمة  الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 

الصادر  في 22 من صفر1430 )18فبراير2009(، 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 و مراقبة 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 و اللوبيا( ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75 الصادر فــي

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

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر 

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

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة »MAISADOUR MAROC«، الكائن مقرها االجتماعي 

بكلم 31، الطريق السريع أكادير - تارودانت، الكدية البيضاء، تارودانت، 

والقطاني  الغذائية  والقطاني  الصفراء  للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق 

العلفية والنباتات الزيتية والبذور 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.
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املادة الثالثة

التصريح  تقدم  أن   »MAISADOUR MAROC« يجب على شركة 

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

الوطني  للمكتب  و971.75،  و862.75  و859.75  و858.75   857.75

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من 

البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  يمكن سحب 

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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقـم 3115.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( 

باعتماد شركة »AGRI-ASSISTANCE« لتسويق البذور املعتمدة 

للذرة الصفراء والبذور النموذجية للخضر.

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 ؛

للسالمة  الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 

الصادر في 22 من صفر1430 )18 فبراير2009(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 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 الزراعي رقم 971.75 الصادر 

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

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر 

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

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االجتماعي  مقرها  الكائن   ،»AGRI-ASSISTANCE« شركة  تعتمد 

بتجزئة أكابار، رقم 43، حي ملزار، آيت ملول، لتسويق البذور املعتمدة 

للذرة الصفراء 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

التصريح  تقدم  أن   »AGRI-ASSISTANCE«شركة على  يجب 

 859.75 أعاله رقم  إليهما  املشار  القرارين  2 من  املادة  في  إليه  املشار 

ورقم 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  يمكن سحب 

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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

 1443 األول  ربيع  من   28 في  صادر   3116.21 رقـم  والغابات 

لتسويق   »  PIONAGRI شركة »  باعتماد   )2021 نوفمبر   4(

البذور املعتمدة للحبوب الخريفية والذرة الصفراء والقطاني 

والشمندر  الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني  الغذائية 

للخضر  النموذجية  والبذور  والقطن  والعلفي  الصناعي 

كورم(  )بذور  والبصيالت  للبطاطس  املعتمدة  واألغراس 

املعتمدة للزعفران.

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 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  1.09.20 بتاريخ  رقم 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي رقم 431.77 الصادر في

8 شوال 1397 )22 سبتمبر1977( باملصادقة على النظام التقني املتعلق 

بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الشمندر الصناعي والعلفي ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 857.75 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة  سبتمبر1977(   22(  1397 شــوال   8

املتعلق بإنتاج و مراقبة 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  سبتمبر1977(   22(1397 شــوال   8

املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوارالشمس والقرطم 

والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 859.75 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة  سبتمبر1977(   22(1397 شــوال   8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 861.75 الصادر في

التقني  النظام  على  باملصادقة  سبتمبر1977(   22(1397 شــوال   8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطن ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 862.75 الصادر في

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

الغذائية القطاني  بذور  واعتماد  وتعبئة  ومراقبة  بإنتاج   املتعلق 

)الفول الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا( ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75 الصادر فــي

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

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

 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 ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2197.13 الصادر 

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2013 يوليو   11(  1434 رمضان   2 في 

والخرطال  والشعير  )القمح  الخريفية  الحبوب  بذور  بإنتاج  املتعلق 

والسلت والتريتيكال واألرز( ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3403.14 الصادر 

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

)بذور  بصيالت  واعتماد  وتوضيب  ومراقبة  بإنتاج  املتعلق  التقني 

كورم( الزعفران ؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر 

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

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة» PIONAGRI « ، الكائن مقرها االجتماعي بزاوية زنقة 

كراون وزنقة أيسن بلفيدير، الدار البيضاء، لتسويق البذور املعتمدة 

والقطاني  الغذائية  والقطاني  الصفراء  والذرة  الخريفية  للحبوب 

والقطن  والعلفي  الصناعي  والشمندر  الزيتية  والنباتات  العلفية 

 والبذور النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس والبصيالت

)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.
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املادة الثالثة

إليه  املشار  التصريح  تقدم  أن   »  PIONAGRI  « على شركة  يجب 
 431.77 األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في 
و857.75 و858.75 و859.75 و861.75 و862.75 و971.75 و622.11 
و2197.13 و3403.14، للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

الغذائية على النحو التالي :

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

  قبل آخر شهر ماي من كل سنة بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها •
من بصيالت )بذور كورم( الزعفران ؛

  كل ستة أشهر بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس •
بالنسبة للبطاطس ؛

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

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  يمكن سحب 
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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
رقـم 3117.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( 
للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق   »JAKMA« شركة باعتماد 
الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية 

والبذور النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة 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 و2 و5 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 
الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات   الصحية 
سيما وال  )18فبراير2009(،  صفر1430  من   22 تاريخ   1.09.20  رقم 

املادة 2 منه ؛

857.75 الصادر الزراعـي رقم   وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح 

8 شــوال 1397 )22 سبتمبر1977( 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 و مراقبة 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 سبتمبر1977( 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 سبتمبر1977( 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 فــي

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

بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 622.11 الصادر فــي

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

املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

الصادر   966.93 رقم  الزراعي  واإلصالح  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

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

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

تعتمد شركة» JAKMA «، الكائن مقرها االجتماعي بدوار العبا�ضي، 

لتسويق  برشيد،  الكارة،  دائرة  مشيش،  بن  قصبة  القروية  الجماعة 

العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني  الصفراء  للذرة  املعتمدة  البذور 

املعتمدة  واألغراس  للخضر  النموذجية  والبذور  الزيتية  والنباتات 

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» JAKMA « أن تقدم التصريح املشار إليه في املادة 

و858.75   857.75 األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2

للسالمة  الوطني  للمكتب  و622.11،  و971.75  و862.75  و859.75 

الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي :

  األغراس • من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها  أشهر  كل ستة 

بالنسبة للبطاطس ؛

  شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة لألنواع األخرى •

املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  يمكن سحب 

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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

رقـم 3118.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( 

 »MARRAKECH DATE PALM PROJECT« شركة  باعتماد 

لتسويق األغراس املعتمدة لنخيل التمر.

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 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  1.09.20 بتاريخ  رقم 

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

الكائن   »MARRAKECH DATE PALM PROJECT« تعتمد شركة

املرابطين،  قطعة  البهجة،  دوار   ،1 رقم  بمرأب  االجتماعي  مقرها 

جماعة سعادة، مراكش، لتسويق األغراس املعتمدة لنخيل التمر.

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

MARRAKECH DATE PALM PROJECT « أن  يجب على شركة» 

تقدم التصريح املنصوص عليه في املادة 2 من القرار املشار إليه أعاله 

رقم 3229.15، للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، 

في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من األغراس 

املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  يمكن سحب 

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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

رقـم 3119.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( 

لتسويق   »AGROMILLORA MAROC« شركة  باعتماد 

األغراس املعتمدة للتفاحيات.

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 ؛
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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 قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر 

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

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة » AGROMILLORA MAROC « الكائن مقرها االجتماعي 

بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 42، بوزنيقة، لتسويق األغراس املعتمدة 

للتفاحيات.

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

تقدم  أن   »  AGROMILLORA MAROC  « شركة  على  يجب 

أعاله  إليه  املشار  القرار  من   2 املادة  في  عليه  املنصوص  التصريح 

رقم 2157.11، للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، 

في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها 

من األغراس املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  يمكن سحب 

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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
رقـم 3120.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( 
باعتماد مشتل »BEN LAASKRI« لتسويق األغراس املعتمدة 
للزيتون والكروم والتين الشوكي والتفاحيات والبذور واألغراس 
كورم(  )بذور  والبصيالت  النواة  ذات  للورديات  املعتمدة 

املعتمدة للزعفران. 

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

وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر 
التقني  النظام  على  باملوافقة   )2003 ديسمبر   3(  1424 شـوال   8 فــي 

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

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد  البحري رقم  3403.14 الصادر 
فــي 12 من ذي الحجة 1435 )07 أكتوبر 2014( باملوافقة على النظام 
)بذور  بصيالت  واعتماد  وتوضيب  ومراقبة  بإنتاج  املتعلق  التقني 

كورم( الزعفران ؛

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

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بدوار  االجتماعي  مقره  الكائن   ،»BEN LAASKRI« مشتل  يعتمد 
الولجة، سيدي غيات، مراكش، لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون 
املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات  الشوكي  والتين  والكروم 
للورديات ذات النواة والبصيالت )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 مشتل »BEN LAASKRI« أن يقدم التصريح املشار إليه 
 2099.03 األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في 
للمكتب  و986.19  و3403.14  و2157.11  و2110.05  و2100.03 

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، على النحو التالي :

  في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :•

- بمشترياته ومبيعاته من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ 

للكروم  بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناته  ومبيعاته  بمشترياته   -
والتفاحيات ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  ومبيعاته ومخزوناته من  بمشترياته   -
للورديات ذات النواة ؛

  سنويا بوضعية مخزوناته من األغراس بالنسبة للتين الشوكي ؛•

  قبل آخر شهر ماي من كل سنة بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من •
بصيالت )بذور كورم( الزعفران.

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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

رقـم 3121.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( 

باعتماد شركة »OLEO MEGA PLANTES NOUR« لتسويق 

الشتائل النموذجية 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 قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2940.13 الصادر 

فــي 16 من ذي الحجة 1434 )22 أكتوبر 2013( باملوافقة على النظام 

التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة »OLEO MEGA PLANTES NOUR« الكائن مقرها 

الشتائل  لتسويق  �ضي حمو غماسة، شيشاوة،  آيت  بدوار  االجتماعي 

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

تقدم  أن   »OLEO MEGA PLANTES NOUR« شركة  على  يجب 

أعاله  إليه  املشار  القرار  من   2 املادة  في  عليه  املنصوص  التصريح 

رقم 2940.13، للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، 

في شهر سبتمبر من كل سنة بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس 

املذكورة في املادة األولى أعاله.
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املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  يمكن سحب 

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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

رقـم 3122.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( 

املعتمدة  األغراس  لتسويق   »GLOBAL CVT« شركة باعتماد 

للتفاحيات.

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 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  1.09.20 بتاريخ  رقم 

املادة 2 منه ؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر 

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

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بحي  االجتماعي  مقرها  الكائن   »GLOBAL CVT« شركة  تعتمد 

تمالهت زايدة، ميدلت، لتسويق األغراس املعتمدة للتفاحيات.

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

املنصوص  التصريح  تقدم  أن   »GLOBAL CVT«على شركة يجب 
2157.11، للمكتب  2 من القرار املشار إليه أعاله رقم  عليه في املادة 
أبريل  شهري  في  الغذائية،  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 
وسبتمبر من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس 

املذكورة في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  يمكن سحب 
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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
رقـم 3123.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( 
باعتماد شركة »ABRICULTURE« لتسويق األغراس املعتمدة 
للزيتون والكروم والتين الشوكي والتفاحيات والبذور واألغراس 

املعتمدة 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 و 5 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 
الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات   الصحية 
22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  1.09.20 بتاريخ  رقم 

املادة 2 منه ؛

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

وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر 
التقني  النظام  على  باملوافقة   )2003 ديسمبر   3(  1424 شـوال   8 فــي 

املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛
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وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري 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 
فــي 16 من شعبان 1432 )18 يوليو 2011( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات 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 
استيراد  بتحديد شروط   )1993 أبريل   20(  1413 شــوال  28 من  فـي 

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعتمد شركة »ABRICULTURE« ، الكائن مقرها االجتماعي بدورة 
2، جماعة قيادة لوداية، مراكش، لتسويق  سبت،  دوار أهمير، رقم 
والتفاحيات  الشوكي  والتين  والكروم  للزيتون  املعتمدة  األغراس 

والبذور 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

املشار  التصريح  تقدم  أن   »ABRICULTURE« شركة  على  يجب 
إليه في املادة 2 من القرارات املشار إليها أعاله ذوات األرقام 2099.03 
و2100.03 و2110.05 و2157.11 و986.19 للمكتب 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 للكروم 
والتفاحيات ؛

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

  سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.•

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  يمكن سحب 

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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

رقـم 3124.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( 

لتسويق   »DOMAINE DES PERLES« شركة  باعتماد 

الشوكي  والتين  والتين  والكروم  للزيتون  املعتمدة  األغراس 

للورديات  املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات  والرمان 

ذات النواة والشتائل النموذجية 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 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  1.09.20 بتاريخ  رقم 

املادة 2 منه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر 

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

املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج  املتعلق 

ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز  واللوز 

وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر 

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

املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛
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وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري 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 

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

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2940.13 الصادر 

فــي 16 من ذي الحجة 1434 )22 أكتوبر 2013( باملوافقة على النظام 

التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر 

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

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

الصادر  784.16 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قـرار   وعلى 

فــي 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 

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

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي : 

املادة األولى

تعتمد شركة »DOMAINE DES PERLES«، الكائن مقرها االجتماعي 

بشارع عبد الكريم الخطابي، إقامة جواد، عمارة 109، شقة رقم 43، 

والكروم  للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق  مراكش،   ،3 الطابق 

واألغراس  والبذور  والتفاحيات  والرمان  الشوكي  والتين  والتين 

املعتمدة للورديات ذات النواة والشتائل 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

يجب على شركة »DOMAINE DES PERLES« أن تقدم التصريح 

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

و3548.13  و2940.13  و2157.11  و2110.05  و2100.03   2099.03

للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  و986.19  و784.16 

الغذائية، على النحو التالي :

في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :- 

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون؛ 

للكروم  بالنسبة  - بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس 

والتفاحيات؛

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبة 

للورديات ذات النواة؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين؛

من -  مخزوناتها  بوضعية  سنة  كل  من  وماي  نوفمبر  شهري  في 

األغراس بالنسبة للرمان؛

من -  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بإنتاجها  كل سنة  من  في شهر سبتمبر 

األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان؛

سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.- 

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  يمكن سحب 

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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
رقـم 3125.21 صادر في 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021( 

باعتماد مشتل »LES PEPINIERES DE TIGRIGRA« لتسويق 

املعتمدة  واألغراس  والبذور  للتفاحيات  املعتمدة  األغراس 

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 ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات   الصحية 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  1.09.20 بتاريخ  رقم 

املادة 2 منه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر 

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

املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج  املتعلق 

ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز  واللوز 

وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر 

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

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

  966.93 رقم    الزراعي    واإلصالح    الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

1993( بتحديد شروط  أبريل   20( 1413 28 من شــوال  فـي    الصادر 

استيراد وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن مقره   ،»LES PEPINIERES DE TIGRIGRA« يعتمد مشتل 

االجتماعي بآيت يحيي وعال جماعة تيكريكرة، أزرو لتسويق األغراس 

ذات  للورديات  املعتمدة  واألغراس  والبذور  للتفاحيات  املعتمدة 

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

يقدم  أن   »LES PEPINIERES DE TIGRIGRA« مشتل  على  يجب 

أعاله إليهما  املشار  القرارين  من   2 املادة  في  إليه  املشار   التصريح 

الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب   2157.11 ورقم   2099.03 رقم 

النحو  على  سنة  كل  من  وسبتمبر  أبريل  شهري  في  الغذائية،  للمنتجات 

التالي :

- بمشترياته ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتفاحيات؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناته  ومبيعاته  بمشترياته   -

للورديات ذات النواة.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  يمكن سحب 

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 28 من ربيع األول 1443 )4 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

 3377.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بتحديد بعض   )2021 1443 )8 نوفمبر  2 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2021،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 
: Economie gestion

– Diplôme de licence de droit, économie, gestion, mention : 
économie et gestion, préparé et délivré au siège de 
l’Université Reims Champagne - Ardenne - France - le  
24 mai 2018,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ربيع اآلخر 1443 )8 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3378.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الفرنسية،  اللغة  علوم  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
اللسانيات :

– Diplôme de master d’arts, lettres, langues, mention : 
sciences du langage, délivré par l’Université de 
Dijon )membre de la Communauté d’Universités et 
Etablissements Université Bourgogne - Franche - Comté( - 
France - le 10 décembre 2019,

 : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 
املتعددة  الكلية  من  املسلمة  األدب   : تخصص  الفرنسية،  الدراسات 

التخصصات بالرشيدية بتاريخ 11 سبتمبر 2013.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3379.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في اللسانيات :

اللسانيات   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير  شهادة   -
العليا،  للدراسات  الدوحة  معهد  من  املسلمة  العربية  واملعجمية 
الدوحة، قطر بتاريخ 13 ماي 2021 مشفوعة باإلجازة في الدراسات 
اآلداب  كلية  من  املسلمة  العربية  الدراسات   : مسلك  األساسية، 

والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



10331الجريدة الرسمية عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(  

 3380.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في   تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Psychologie

– Diplôme de licence de sciences humaines et sociales, 

mention : psychologie, délivré par l’Université 

Montpellier III membre de la Communauté d’Universités 

et Etablissements Languedoc - Roussillon Universités - 

France - le 18 décembre 2015,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3381.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Psychanalyse et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: psychopathologie

– Diplôme de master sciences humaines et sociales, 
à  finalité  recherche  et  professionnelle,  mention  : 
psychologie, spécialité : psychanalyse et psychopathologie 
clinique, préparé et délivré au siège de l’Université d’Aix-
Marseille  - Aix-en-Provence - France -  le 7  février 2019, 
assorti du diplôme de licence de sciences humaines et 
sociales, mention : psychologie, délivré par l’Université 
Montpellier III membre de la Communauté d’universités 
et Etablissements Languedoc - Roussillon Universités - 
France - le 18 décembre 2015,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(الجريدة الرسمية   10332

 3382.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في التاريخ :

- شهادة ماجستير العلوم االجتماعية واإلنسانية - التاريخ املسلمة 

بتاريخ قطر   - الدوحة  العليا،  للدراسات  الدوحة  معهد   من 

 : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة   2019 ماي   30

التاريخ والحضارة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3383.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Philosophie تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

الفلسفة   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير  شهادة   -

املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا، الدوحة - قطر بتاريخ 

 13 ماي 2021 مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك :

الفلسفة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز 

بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



10333الجريدة الرسمية عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(  

 3384.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

اللسانية  الدراسات  في  التالية  الشهادة  الدكتوراه،  ملعادلة  تقبل 

والثقافية :

– Titulo universitario oficial de doctor dentro del programa 
de doctorado  en  estudios linguisticos, literarios y 
culturales, préparé et délivré au siège de Universitat 
de Barcelona - Barcelone -Espagne - le 13 mai 2021, 
assorti  du  titulo  oficial  de  master  universitario  en 
construccion y representacion de identidades culturales 
en la especialidad de literatura, alteridad, globalizacion, 
préparé et délivré au siège de la même université - le 
2 octobre 2014,

من  املسلمة  وآدابها  اإلسبانية  اللغة  شعبة  اآلداب،  في  وباإلجازة 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3385.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الدراسات   - اآلداب  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

الثقافية :

– Titulo  oficial  de master  universitario  en  construccion y 

representacion de identidades culturales en la 

especialidad de literatura, alteridad, globalizacion, 

préparé et délivré au siège de Universitat de Barcelona - 

Espagne - le 2 octobre 2014,

وآدابها  اإلسبانية  اللغة  شعبة  اآلداب،  في  باإلجازة  مشفوعة 

املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(الجريدة الرسمية   10334

 3386.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في التاريخ :

املسلمة  التاريخ   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير  شهادة   -

بمعهد الدوحة للدراسات العليا بالدوحة - قطر بتاريخ 13 ماي 2021 

والحضارة،  التاريخ  في  األساسية  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

مسار : تاريخ وحضارة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

بمكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3387.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

الدراسات اإلسالمية :

التابعة  الشريف  الحديث  كلية  املسلمة من  البكالوريوس  - شهادة 

السعودية  العربية  باململكة  املنورة  باملدينة  اإلسالمية  للجامعة 

بتاريخ 20 ماي 2013 مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



10335الجريدة الرسمية عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(  

 3388.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

الفنون البصرية والوسائطية :

– Grade de bachelier ès arts )B.A.( en arts visuels et 

médiatiques, préparé et délivré au siège de l’Université 

du Québec à Montréal - Canada - le 25 novembre 2008,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3389.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

اإلنسانية  العلوم  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

واالجتماعية - الدراسات األوربية :

– Diplôme de master sciences humaines et sociales, 

mention  :  études  européennes,  à  finalité  recherche  et 

professionnelle, préparé et délivré au siège de l’Université 

d’Aix-Marseille - Aix-en-Provence - France - le 24 janvier 

2018, assorti du diplôme de licence d’arts, lettres, langues, 

mention : langues étrangères appliquées, préparé et 

délivré au siège de la même université - le 29 janvier 2016,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(الجريدة الرسمية   10336

 3400.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

اإلنسانية  العلوم  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

واالجتماعية، علوم األديان :

– Diplôme de master de sciences humaines et sociales, 

mention : sciences des religions et sociétés, préparé et 

délivré au siège de l’Université Bordeaux - III - France - le 

7 janvier 2021,

الجغرافيا   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3401.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في علوم التربية :

– Diplôme de master sciences humaines et sociales, 

mention : sciences de l’éducation, préparé et délivré au 

siège de l’Université de Rouen Normandie - Université de 

Caen Normandie - France - le 18 novembre 2019,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : علوم 

األرض والكون املسلمة من كلية العلوم بوجدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



10337الجريدة الرسمية عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(  

 3402.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في علوم التربية :

– Diplôme de master sciences humaines et sociales, 

mention : sciences de l’éducation, préparé et délivré au 

siège de l’Université de Rouen Normandie - Université de 

Caen Normandie - France - le 18 novembre 2019,

 : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  املسلمة  اإلسالمية  الدراسات 

بوجدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3403.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في علوم التربية :

– Diplôme de master de sciences humaines et sociales, 

mention : métiers de l’enseignement, de l’éducation  et 

de  la  formation  )MEEF(  pratiques  et  ingénierie  de  la 

formation,  préparé  et  délivré  au  siège  de  l’Université 

Reims Champagne - Ardenne - France - le 7 octobre 2019,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : أصول الدين 

والتواصل الحضاري املسلمة من كلية أصول الدين بتطوان.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(الجريدة الرسمية   10338

 3404.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في الفلسفة :

- شهادة ماجستير العلوم االجتماعية واإلنسانية، الفلسفة املسلمة 

من معهد الدوحة للدراسات العليا، الدوحة - قطر بتاريخ 13 ماي 

2021 مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : 

الفلسفة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3405.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية  الشهادة  العامة،  الجامعية  الدراسات  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

في الترجمة :

– Grade de candidat traducteur, préparé et délivré au 

siège de Haute école de Bruxelles - UCCLE - Belgique - le 

12 septembre 2001,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3406.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Communication

– Degree  of  bachelor  of  arts  )B.A.(  in  film  making  and 

broadcasting, préparé et délivré au siège de Near East 

University - Turquie - le 17 août 2020,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3407.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Psychologie

– Titulo  universitario  oficial  de  graduada  en  psicologia, 

préparé et délivré au siège de Universidad Complutense 

de Madrid - Espagne - le 19 juin 2019,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3408.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

املعمارية،  الهندسة  في  التالية  الشهادة  الدكتوراه،  ملعادلة  تقبل 

هندسة العمارة :

– درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة املعمارية »هندسة العمارة« 

املصرية  العربية  بالجمهورية  شمس  عين  جامعة  من  املسلمة 

)املاجستير(  التخصص  بدرجة  1996 مشفوعة  يونيو   26 بتاريخ 

بالجمهورية  األزهر  جامعة  من  املسلمة  العمارة«  »هندسة  في 

من  البكالوريوس  وبدرجة   1989 ماي   17 بتاريخ  املصرية  العربية 

قسم الهندسة املعمارية )مباني عامة( املسلمة من كلية الهندسة 

التابعة لجامعة اإلسكندرية بدورة يونيو 1981 وبشهادة البكالوريا 

للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3409.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية  الشهادة  العامة،  الجامعية  الدراسات  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

في الفنون :

– Degree of associate of arts, préparé et délivré au siège de 

Santa fe Community college - Florida - USA -  le 23 avril 

1999,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3410.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

الفنون :

– Degree of bachelor of arts, préparé et délivré au siège de 

Hunter college of the city University of New York - USA - 

le 8 juin 2005,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3411.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التربية  التدريس،  مهن  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

والتكوين :

– Diplôme de master sciences humaines et sociales, 

mention : métiers de l’enseignement, de l’éducation et de 

la  formation,  préparé  et  délivré  au  siège  de  l’Université 

Clermont Auvergne - France - le 14 octobre 2019,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : العلوم 

العلوم  كلية  من  املسلمة  تسيير   : تخصص  والتدبير،  االقتصادية 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3412.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

اإلنجليزية وآدابها :

في اإلنسانية  والعلوم  اآلداب   : مجال  في  الليصانص  شهادة   - 

تخصص : الدراسات اإلنجليزية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم 

بالجمهورية  العصرية  نواكشط  لجامعة  التابعة  اإلنسانية 

بشهادة  مشفوعة   ،2021 أبريل   29 بتاريخ  املوريتانية  اإلسالمية 

البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3413.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الثقافية  الدراسات  في  التالية  الشهادة  الدكتوراه،  ملعادلة  تقبل 

املتوسطية باإلسبانية :

–  Titulo  oficial  de  doctor/A,  mencion  de  doctorado 

internacional, préparé et délivré au siège de la Universitat 

Rovira I Virgili, Espagne, assorti du titulo de master 

universitario en estudios culturals mediterraneos et 

du  titulo  universitario  oficial  de  diplomado  en  ciencias 

empresariales, préparé et délivré au siège de la même 

université, respectivement - le 22 octobre 2010 et le 10 

septembre 2002,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3414.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

املتوسطية  الدراسات  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

اإلسبانية :

– Titulo de master universitario en estudios culturals mediterraneos, 

préparé et délivré au siège de la Universitat Rovira I Virgili, 

Espagne-le 22 octobe 2010, assorti du titulo universitario oficial 

de diplomado en ciencias empresariales, préparé et délivré au 

siège de la même université - le 10 septembre 2002,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3415.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في األدب األملاني :

–  Grad  einer  doktorin  der  philosophie,  zur  arabichen 

rezegvptiongeschichte von goethes roman die leiden 

des  jungen  werther  religiose,  politische  und  kulturelle 

differenzen,  préparé  et  délivré  au  siège  de  Freie  - 

Universitat Berlin-Allemagne - le 18 juillet 2018,

الفلسفة   : شعبة  في  املعمقة  العليا  الدراسات  بدبلوم  مشفوعة 

وعلم االجتماع وعلم النفس، تخصص : الفلسفة واألدب والدراسات 

ومناهج  واألدب  الجمال  الفكر وعلم  وتاريخ  التأويل   : املادة  الدينية، 

ظهر  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  املسلم  الخطاب  تحليل 

املهراز - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3416.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

علم النفس :

– Diplôme de licence de sciences humaines et sociales, 

mention : psychologie, préparé et délivré au siège de 

l’Université de Bordeaux-France - le 28 octobre 2016,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3417.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

والدراسات  اإلعالم  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

الثقافية :

اإلعالم   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  في  املاجستير  درجة   -

والدراسات الثقافية، التخصص الدقيق : اإلعالم والتحليل الثقافي 

املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا، الدوحة - قطر بتاريخ 

: تخصص  اآلداب،  في  البكالوريوس  بدرجة  مشفوعة   2018 يونيو   3 

اإلذاعية  الصحافة   : مسار  الدولية،  الشؤون   : فرعي  إعالم، 

لجامعة  التابعة  والعلوم  اآلداب  كلية  من  املسلمة  والتلفزيونية، 

قطر - قطر وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3418.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

اآلداب، اإلعالم :

الشؤون   : فرعي  إعالم،   : تخصص  اآلداب،  في  البكالوريوس  – درجة 

كلية  املسلمة من  والتلفزيونية  اإلذاعية  الصحافة   : الدولية، مسار 

اآلداب والعلوم التابعة لجامعة قطر - قطر بتاريخ 21 يوليوز 2019، 

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3419.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

بتحديد بعض   )2021 1443 )9 نوفمبر  3 ربيع اآلخر  في  صادر 

املعادالت بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في الفقه املعاصر :

– Degree of master of arts in islamic studies, préparé et délivré 

au siège de Hamad Bin Khalifa - University - Doha, Qatar - 

en juin 2021,

 : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 

كلية  من  املسلمة  الشرعية  الدراسات  مسار  والقانون،  الشريعة 

الشريعة - آيت ملول، بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع اآلخر 1443 )9 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7048 - 11 جمادى األولى 1443 )16 ديسمبر 2021(الجريدة الرسمية   10346

 1443 األول  ربيع  فاتح  في  صادر   114 رقم  املغرب  بنك  لوالي  مقرر 

 Crédit Agricole du لشركة  اعتماد  بمنح  )8 أكتوبر 2021( 

Maroc Factoring بصفتها شركة تمويل.

والي بنك املغرب،

االئتمان  بمؤسسات  املتعلق   103.12 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها،  في  املعتبرة  والهيئات 

 )2014 ديسمبر   24(  1436 األول  ربيع  فاتح  بتاريخ   1.14.193 رقم 

وال سيما املادتين 26 و 34 منه ؛

 Crédit Agricole du شركة  قدمته  الذي  االعتماد  طلب  وعلى 

مختصة  تمويل  شركة  إلحداث   2020 أكتوبر   9 بتاريخ   Maroc

بعمليات بيع الفاتورات ؛

وعلى املعلومات التكميلية املقدمة بتاريخ 3 شتنبر 2021 ؛

وبعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان بتاريخ 16 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمنح اعتماد لشركة Crédit Agricole du Macoc Factoring الكائن 

تمويل  شركة  بصفتها   ،49 ص.ب  العلويين  ساحة  بالرباط،  مقرها 

 103.12 رقم  القانون  ألحكام  طبقا  الفاتورات  بيع  بعمليات  للقيام 

املشار إليه.

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1443 )8 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.


