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   ( رمادى  آلخ1ة) من  ((( في) صادج  جقم) 9.17 .))  م1سوم 

بتـاجيـــخ) ((.  .(67 جقـــم) بتغييف  مل1ســـوم  ربف 8ـــ1) )1)() (5(

ش1وط) بتحد8د  ()(1 5 نورمبف) ( (    37 مح1م) من  (( 

و لوسيط) وإتالف  ألجشيف  لعادي  ور1ز  تدبيف  وإر1 ء ت 

وش1وط و إر1 ء ت تسليم  ألجشيف  لنهائي.

رئيس الحكومة،

 بعد االطالع على املرسوم رقم)2.14.267)الصادر في)21)من محرم)1437

وإتالف) وفرز  تدبير  وإجراءات  شروط  بتحديد  ()2015 نوفمبر) (4(

األرشيف) تسليم  وإجراءات  وشروط  والوسيط  العادي  األرشيف 

النهائي)؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في)7)جمادى اآلخرة))1442

)21)يناير)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 تغير على النحو التالي مقتضيات املادة األولى من املرسوم رقم)2.14.267

بتاريخ)21)من محرم)1437 )4)نوفمبر)2015()املشار إليه أعاله):

»املادة األولى.)-)طبقا ملقتضيات املادة الخامسة)..............................

»ولهذه الغاية).....................................................................................

...............................)بواسطة)»اتفاقيات-إطار«) »كما يحدد برنامج)

»بين هذه الهيئات ومؤسسة أرشيف املغرب.«

املادة الثانية

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

إلى كل من وزير الثقافة والشباب والرياضة ووزير االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير  الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

   ( رمــــادى  آلخــــــ1ة) من  ((5 في) صــــادج  ((.(1.939 جقم)  م1سوم 

جقم) 1 .11.)  وتتميم  مل1سوم  بتغييف  ربف 18) )1)() (1(

111)() ملتعلق) ديسمبف) (5(    (9 ذي  لحجة) (6 في)  لصادج 

بتفكيبة وكيفية عمل  للجنة  لوطنية للعالمات  ملميزة للمنشأ)

و لجودة.

رئيس الحكومة،

للمنشأ) املميزة  بالعالمات  املتعلق  (25.06 القانون رقم) 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 وال سيما املادة)17)منه)؛

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)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 14 من جمادى 

اآلخرة 1442 )28 يناير 2021(،

رسم مايلي :

املادة األولى

الثــانيــة) املـــادتين  مقتضيــــات  التــالـــي  النحـــو  علــى  وتتمــم  تغيـــر 

في الصادر  (2.08.404 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   والثالثة 

6)ذي الحجة)1429 )5)ديسمبر)2008():

»املادة الثانية.)-))تتولى السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة أو من)

»ينوب عنها رئاسة اللجنة الوطنية والتي تتألف،)طبقا ألحكام املادة)17 

»من القانون السالف الذكر رقم)25.06،)من األعضاء)اآلتي بيانهم):

»1)-)فيما يخص ممثلي اإلدارة):

»• بالنسبة لقطاع الفالحة :

» - مدير تنمية سالسل اإلنتاج أو من يمثله ؛

» - مدير االستراتيجية واإلحصائيات أو من يمثله ؛

» - مدير التعليم والتكوين والبحث أو من يمثله ؛

» - مدير تنمية املجال القروي واملناطق الجبلية أو من يمثله ؛

» - مدير الشؤون اإلدارية والقانونية أو من يمثله.

»• بالنسبة لقطاع الصيد البحري :

» - مدير صناعات الصيد البحري أو من يمثله ؛

» - مدير الصيد البحري أو من يمثله.


