
183)الجريدة الرسمية عدد)6941 - 21)ربيع اآلخر)1442 )7)ديسمبر)2020(  

في صاملي ((6(8.(7 لقم) وبل1ياضةي وبلشبابي بلثقافةي لوزي1ي  قـــ1بلي

26)منيلا عيبألول))211 )))نوفد 7)7)7)()يق�شييبإج1بء)بحث)

عدومييحوليإملبج)»حصنيأكامي1ينت ك دب«)بجداعةيبوط1وش)

بإقل ميس دييإفنييفييعدبميبرثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به جمعية األطلس الصغير)

الغربي للسياحة الجبلية بتاريخ)28)أكتوبر)2014)؛

بتاريخ املنعقد  والتقييد  الترتيب  لجنة  اجتماع  محضر   وعلى 

31)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يجرى بحث عمومي حول إدراج)»حصن أكادير نتيكيدا«)بجماعة)

بوطروش بإقليم سيدي إفني في عداد اآلثار كما هو محدد في التصاميم)

والصور املرفقة بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

جماعة) لدى  بمالحظات  يدلي  أن  األمر  يعنيه  من  لكل  يمكن 

من الشهر) بوطروش بإقليم سيدي إفني داخل أجل شهرين ابتداء)

املوالي لتاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ربيع األول)1442 )2)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

ق1بليلوزي1يبلفالحةيوبلص ديبلبح1ييوبلتند ةيبلق1ويةيوبمل اهيوبلغابات)

 لقم)7).696))صامليفي))2)منيلا عيبألول))211 )3)نوفد 7)7)7))

بإسناميبنتدببيصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

أولهري) مريم  السيدة  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2020/1638)بتاريخ)17)سبتمبر)2020.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)17)من ربيع األول)1442 )3)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.


