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حل)وتصفية)وك لة)حس ب)تحدي)األلفية)-)املغرب.

مرسوم بقانون رقم 2.23.102 صادر في 16 من شعبان 1444 )9 مارس 2023(

 )MCA-Morocco( املغرب   - األلفية  تحدي  حساب  وكالة  بحل  يتعلق 

2965وتصفيتها.................................................................................................. 

الس عة)الق نونية.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.17.23 صادر في 13 من شعبان 1444 )6 مارس 2023( 

2966بتغيير الساعة القانونية ..............................................................................

ميث ق)االستثم 3.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.12.23 صادر في 8 شعبان 1444 )فاتح مارس 2023( 

 2.23.1 رقم  املرسوم  من  والسابعة  األولى  املادتين  أحكام  بتطبيق 

الصادر في 25 من رجب 1444 )16 فبراير 2023( املتعلق بتفعيل نظام 

الدعم الخاص املطبق على مشاريع  الدعم األسا�سي لالستثمار ونظام 

 ........................................................ 2966االستثمار ذات الطابع االستراتيجي.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.13.23 صادر في 8 شعبان 1444 )فاتح مارس 2023( 

بتطبيق أحكام املادة 6 من املرسوم رقم 2.23.1 الصادر في 25 من رجب 1444 

)16 فبراير 2023( املتعلق بتفعيل نظام الدعم األسا�سي لالستثمار ونظام 

 ..... 2969الدعم الخاص املطبق على مشاريع االستثمار ذات الطابع االستراتيجي.

قرار  لرئيس الحكومة رقم 3.14.23  صادر في 8 شعبان 1444 )فاتح مارس 2023( 

بتحديد قائمة األقاليم أو العماالت املندرجة ضمن الفئتين أ( و ب( التي 

من  الترابي  نفوذها  داخل  املنجزة  االستثمار  مشاريع  تستفيد  أن  يمكن 

2969منحة ترابية................................................................................................. 
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انتخ ب ت)جزئية):

الغرفة)الفالحية)لجهة)بني)مالل)-)خنيفرة.	 

مرسوم رقم 2.23.186 صادر في 16 من شعبان 1444 )9 مارس 2023( بتحديد 

تاريخ إجراء انتخابات جزئية مللء مقعد شاغر بالغرفة الفالحية لجهة 

 .................................................................................. 2970بني مالل - خنيفرة.

املج لس)الجم عية.	 

قرار لوزير الداخلية رقم 591.23 صادر في 16 من شعبان 1444 )9 مارس 2023( 

2971بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية النتخاب أعضاء مجالس جماعية. 

قرار لوزير الداخلية رقم 592.23 صادر في 16 من شعبان 1444 )9 مارس 2023( 

بمجلس  جدد  أعضاء  النتخاب  جزئية  انتخابات  إجراء  تاريخ  بتحديد 

2974جماعة إفران التابعة إلقليم إفران......................................................... 

غرفة)املق صة).)-)املص دقة)على)النظ م)الع م.

 1444 صفر  من   30 في  صادر   2583.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

 ........ 2974)27 سبتمبر 2022( باملصادقة على النظام العام لغرفة املقاصة.

املص دقة)على)دفتر)الضوابط)الشيداغوجية)الوطنية):

)دبلوم)دكتو3))في)الطب.	 

في  صادر   2175.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

التربية  وزير  قرار  وتتميم  بتغيير   )2022 أغسطس   4(  1444 محرم   6

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2174.18 

الصادر في 2 جمادى األولى 1440 )9 يناير 2019( باملصادقة على دفتر 

 ..................... 2995الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الطب.

دبلوم)دكتو3))في)الصيدلة.	 

في  صادر   2176.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

التربية  وزير  قرار  وتتميم  بتغيير   )2022 أغسطس   4(  1444 محرم   6

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2175.18 

الصادر في 2 جمادى األولى 1440 )9 يناير 2019( باملصادقة على دفتر 

 ................ 3000الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الصيدلة.

نصوص)خ صة

ت 3يخ)افتت ح)عملية)التحديد)اإلدا3ي.

بتحديد   )2023 1444 )3 مارس  10 شعبان  في  2.23.129 صادر  مرسوم رقم 

نمروان  »امردول  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ 

بإقليم  تنغير  بدائرة  تغزوت  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تنسيت« 

وايت  املشان  تاغيا  السالليتين  الجماعتين  ملك  على  الجاري  تنغير، 

 ..................................................................................................... 3004بويحيا.

بتحديد   )2023 1444 )3 مارس  10 شعبان  في  2.23.132 صادر  مرسوم رقم 

تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »جبل قسو« الواقع 

بعمالة  الجنوبية  وجدة  أحواز  بدائرة  إسلي  واد  لقيادة  الترابي  بالنفوذ 

 ................ 3004وجدة - أنجاد، الجاري على ملك الجماعة الساللية تواشنة.

بتحديد   )2023 1444 )3 مارس  10 شعبان  في  2.23.134 صادر  مرسوم رقم 

للعقار املدعو »جبل تغيالست«  تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري 

الجنوبية  وجدة  أحواز  بدائرة  إسلي  واد  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 

 .... 3005بعمالة وجدة - أنجاد، الجاري على ملك الجماعة الساللية تواشنة.

بتحديد   )2023 1444 )3 مارس  10 شعبان  في  2.23.136 صادر  مرسوم رقم 

تغماست«  املدعو »جبل  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ 

الجنوبية  وجدة  أحواز  بدائرة  إسلي  واد  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 

 .... 3005بعمالة وجدة - أنجاد، الجاري على ملك الجماعة الساللية تواشنة.

بتحديد   )2023 1444 )3 مارس  10 شعبان  في  2.23.139 صادر  مرسوم رقم 

 »2 املعدن  املدعو »جبل  للعقار  التحديد اإلداري  افتتاح عملية  تاريخ 

الجنوبية  وجدة  أحواز  بدائرة  إسلي  واد  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 

 .... 3006بعمالة وجدة - أنجاد، الجاري على ملك الجماعة الساللية تواشنة.

مهنة)التوثيق.

3006ملخصات قرارات لرئيس الحكومة بنقل وإعفاء موثقين برسم دورة 19 يناير 2023... 

جمعية)التع و0)املتش دل)املسم ة)»تع ضدية)الجم 3ك)والضرائب)
على) املدخلة) التعديالت) على) املص دقة) (- املش برة«.) غير)

النظم)األس سية.

واملالية  االقتصاد  ووزيرة  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  مشترك  قرار 
رقم 3376.22 صادر في 11 من جمادى األولى 1444 )6 ديسمبر 2022( 

األساسية  النظم  على  املدخلة  التعديالت  على  باملصادقة  يق�سي 

لجمعية التعاون املتبادل املسماة »تعاضدية الجمارك والضرائب غير 

3007املباشرة«.................................................................................................. 

بركة)»Chari Money«.)-)منح)اعتم د.

مقرر لوالي بنك املغرب رقم 124 صادر في 3 جمادى األولى 1444 )28 نوفمبر 2022( 

 .................................................. .»Chari Money« 3007بمنح اعتماد لشركة

املحكمة)الدستو3ية

3008قرار رقم 209.23 م.د صادر في 8 شعبان 1444 )فاتح مارس 2023(................ 

نظ م)موظفي)اإلدا3ات)الع مة

نصوص)خ صة

وزا3ة)االقتص د)وامل لية.

 1444 رجب  من   30 في  صادر   712.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

املهنية  األهلية  امتحان  تنظيم  كيفيات  بتحديد   )2023 فبراير   21(

 ........................................................................... 3018الخاص بمفت�سي املالية

 1444 شعبان  من   13 في  صادر   711.23 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

توظيف  مبارتي  وبرامج  وإجراءات  شروط  بتحديد   )2023 مارس   6(

 ........... 3019التقنيين من الدرجتين الثالثة والرابعة بوزارة االقتصاد واملالية
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املغرب)(MCA-Morocco()وتصفيته .

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 81 من الدستور ؛

 1444 2 شعبان  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 

)23 فبراير 2023( ؛

ومجلس  النواب  مجلس  في  باألمر  املعنيتين  اللجنتين  مع  وباتفاق 

املستشارين،

رسم ما يلي ׃

املادة األولى 

تحل وتصفى، ابتداء من فاتح أبريل 2023 إلى غاية 29 يوليو 2023، 

املحدثة   ،)MCA-Morocco( املغرب   - األلفية  تحدي  حساب  وكالة 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   24.16 رقم  القانون  بموجب 

رقم 1.16.142 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 )25 أغسطس 2016( 

واملشار إليها باسم »الوكالة« في هذا املرسوم بقانون.

تظل الشخصية املعنوية للوكالة قائمة ألغراض التصفية إلى حين 

إتمام إجراءاتها.

تحدد كيفيات تصفية الوكالة بنص تنظيمي طبقا ملخطط إغالق 

مجلس  عليه  صادق  الذي  األلفية«  تحدي  »ميثاق  موضوع  البرنامج 

التوجيه االستراتيجي للوكالة.

املادة  الثانية

تنقل، اعتبارا من فاتح أبريل 2023،املشاريع التي أنجزتها الوكالة 

املشار  البرنامج  إطار  في   ،2023 مارس   31 في  اإلنجاز  قيد  هي  أو التي 

وجماعات  الدولة  إلى  أعاله،  األولى  املادة  من  الثالثة  الفقرة  في  إليه 

وإلى  الجهادية  والدشيرة  وتطوان  والشراط  وبوزنيقة  السوالم  حد 

للتربية  الجهوية  واألكاديميات  الشغل،  وإنعاش  املنهي  التكوين  مكتب 

- وطنجة  آسفي   - ومراكش  مكناس   - فاس  جهات  من  لكل   والتكوين 

من  لكل  الفالحي  لالستثمار  الجهويين  واملكتبين  الحسيمة،   - تطوان 

والكفاءات، التشغيل  إلنعاش  الوطنية  والوكالة  والحوز  الغرب 

والخرائطية  العقاري  واملسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  والوكالة 

واملكتب الوطني لالستشارة الفالحية والوكالة الوطنية ملحاربة األمية 

املستقلة  والوكالة  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  واملكتب 

املشاريع  من  املستفيدين  وإلى  بالشاوية،  والكهرباء  املاء  لتوزيع 

املذكورة، كل فيما يخصه.

العمومية واملستفيدين  الدولة والجماعات واملؤسسات  إلى  تنقل 

باملشاريع  املتعلقة  الوثائق  جميع  يخصه،  فيما  كل  أعاله،  املذكورين 

املشار إليها في الفقرة األولى أعاله واملوجودة في حوزة الوكالة في تاريخ 

نقل املشاريع املذكورة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

املادة الثالثة

إلى   ،2023 يوليو   29 أقصاه  أجل  في  امللكية،  وبكامل  مجانا  تنقل 

الدولة والجماعات واملؤسسات العمومية واملستفيدين املشار إليهم في 

الفقرة األولى من املادة الثانية أعاله، كل فيما يخصه، جميع املنقوالت 

والعقارات واألصول التي اقتنتها الوكالة في إطار البرنامج املشار إليه 

في الفقرة الثالثة من املادة األولى أعاله.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

املادة الرابعة

اعتبارا من فاتح أبريل 2023، تحل الدولة والجماعات واملؤسسات 

العمومية واملستفيدون املشار إليهم في املادة 2 أعاله، كل فيما يخصه، 

صفقات  جميع  عن  الناشئة  والتزاماتها  حقوقها  في  الوكالة  محل 

واالتفاقيات  العقود  وجميع  الخدمات  أو  التوريدات  أو  األشغال 

إتمامها يتم  لم  والتي  التاريخ  هذا  قبل  الوكالة  أبرمتها  التي   األخرى 

أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ املذكور.

خاضعة  أعاله  إليها  املشار  واالتفاقيات  والعقود  الصفقات  تظل 

إتمامها  غاية  إلى  وذلك  لبنودها  وكذا  عليها  بناء  أبرمت  التي  للقواعد 

أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهائها.

نصوص)ع مة
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ابتداء من فاتح أبريل 2023، تعتبر الضمانات والتأمينات الصادرة 

لفائدة الوكالة في إطار هذه الصفقات والعقود واالتفاقيات، ضمانات 

العمومية  واملؤسسات  والجماعات  الدولة  لفائدة  صادرة  وتأمينات 

واملستفيدين املشار إليهم في املادة 2 أعاله، كل فيما يخصه.

املادة الخامسة

تنقل الوكالة إلى الدولة، في أجل أقصاه 29 يوليو2023، األرشيف 

تحدي  »ميثاق  إطار  في  املنجز  بالبرنامج  املتعلقة  الوثائق  وجميع 

األلفية«.

املادة السادسة

على  ويعرض  الرسمية  بالجريدة  بقانون  املرسوم  هذا  ينشر 

البرملان قصد املصادقة عليه خالل دورته العادية املوالية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1444 )9 مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عزيز أخنوش.

 قرا3)لرئيس)الحكومة)3قم) ).7). )ص د3)في) ))من)بعش 0)000)

)6)م 13) )1)()بتغيير)الس عة)الق نونية

رئيس الحكومة،

23 من في  الصادر   455.67 امللكي رقم  املرسوم   بعد االطالع على 

سيما  وال  القانونية،  الساعة  بشأن   )1967 يونيو   2(  1387 صفر 

الفصل األول منه ؛

1440 صفر  من   16 في  الصادر   2.18.855 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 أكتوبر 2018( املتعلق بالساعة القانونية، وال سيما املادة الثانية 

منه،

قرر ما يلي ׃

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  املرسوم  من  الثانية  املادة  ملقتضيات   تطبيقا 

رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 )26 أكتوبر 2018(، يتم، 

 ،2023 مارس   19 األحد  يوم  من  صباحا  الثالثة  الساعة  حلول  عند 

املرسوم  من  األولى  املادة  في  إليه  املشار  بالتوقيت  العمل  توقيف 

املذكور، وذلك بتأخير الساعة بستين )60( دقيقة.

األحد  يوم  من  صباحا  الثانية  الساعة  حلول  عند  ويتم، 

التوقيت  إلى  للرجوع  دقيقة   )60( ستين  إضافة   ،2023 أبريل   23

املذكور.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1444 )6 مارس 2023(.

اإلمضاء ׃  عزيز أخنوش.

 (000 بعش 0) (8 في) ص د3) 3قم) ).)). ) الحكومة) لرئيس) قرا3)

والس بعة) األولى) امل دتي0) أحك م) بتطشيق) م 13) )1)() (ف تح)

 (000 3جب) من) ((5 في) الص د3) ((.( .( 3قم) املرسوم) من)

األس �سي) الدعم) نظ م) بتفعيل) املتعلق) فبراير) )1)() ((6(

لالستثم 3))ونظ م)الدعم)الخ ص)املطشق)على)مش 3يع)االستثم 3)

ذات)الط بع)االستراتيجي.

رئيس الحكومة،

 1444 رجب  من   25 في  الصادر   2.23.1 رقم  املرسوم  على  بناء 

لالستثمار  األسا�سي  الدعم  نظام  بتفعيل  املتعلق   )2023 )16 فبراير 

الطابع  ذات  االستثمار  مشاريع  على  املطبق  الخاص  الدعم  ونظام 

االستراتيجي، وال سيما املادتين األولى والسابعة منه،

قرر ما يلي ׃

املادة األولى

الدنيا املنصوص  التالي، نسبة االندماج املحلي  النحو  تحدد، على 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من  األولى  املادة  من  ن(  البند  في  عليها 

رقم 2.23.1 :

أ( 20% بالنسبة إلى مشاريع االستثمار املنجزة في قطاعات الصناعة 

الفالحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة املستلزمات الطبية ؛

األنشطة  في  املنجزة  االستثمار  مشاريع  إلى  بالنسبة   %40 ب( 

الصناعية األخرى.

يراد في مدلول هذا القرار بالعبارتين التاليتين ما يلي ׃

تصنيع طريقة  فيه  تستعمل  نشاط  كل   : صن عي«) »نش ط) (- 

أو تحويل باستخدام تجهيزات أو معدات صناعية ؛

: مستوى مشاركة املوردين املستقرين  -)»نسشة)االندم ج)املحلي«)

باملغرب في النشاط اإلنتاجي للمستثمر.
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املادة الثانية

يتم حساب نسبة االندماج املحلي املشار إليها في املادة األولى أعاله 

وفق املعادلة التالية ׃

)املشتريات املحلية + القيمة املضافة + الهامش الخام( / رقم األعمال

التاليتين  بالعبارتين  من أجل حساب نسبة االندماج املحلي، يراد 

ما يلي ׃

لدى  املستثمر  بها  يقوم  التي  املشتريات  ׃  املحلية«  »املشتري ت)  -

موردين مستقرين باملغرب ؛

- »املو3دو0)املستقرو0)ب ملغرب« ׃ كل مورد يمارس باملغرب أنشطة 

صناعية.

املادة الثالثة

السالف  املرسوم  من  األولى  املادة  من  ل(  البند  ألحكام  تطبيقا 

التي  األنشطة  وكذا  املستقبل  مهن  قائمة  تحدد   ،2.23.1 رقم  الذكر 

امللحق  في  باملستوى،  االرتقاء  الستراتيجية  موضوعا  تكون  أن  يمكن 

املرفق بهذا القرار.

املادة الرابعة

م(  البند  في  عليه  املنصوص  املستدام  االستثمار  بمشروع  يقصد 

من املادة األولى من املرسوم السالف الذكر رقم 2.23.1 كل مشروع 

استثمار يستوفي، عالوة على املعيار املنصوص عليه في البند أ( أدناه، 

معيارين اثنين على األقل من بين املعايير املنصوص عليها في البنود من 

ب( إلى ه( أدناه ׃

أ( استعمال مياه غير تقليدية من قبيل املياه املعاد تدويرها أو املياه 

لالقتصاد نظام  وإرساء  امللوحة  املنزوعة  املياه  أو  املعالجة   العادمة 

في املياه ؛

ب( استهالك الطاقات املتجددة ؛

ج( إرساء أنظمة للنجاعة الطاقية ؛

د( إرساء نظام ملعالجة النفايات ؛

ه( وضع برامج اجتماعية ملزمة من حيث املسؤولية االجتماعية.

املادة الخامسة

املرسوم  من  األولى  املادة  من  األخيرة  الفقرة  ألحكام  تطبيقا 

القصوى  املدة  سنوات  سبع  في  تحدد   ،2.23.1 رقم  الذكر  السالف 

تؤخذ  التي  املؤقت،  لالحتالل  أو  الشراء  خيار  مع  لإليجار  أو  للكراء 

بعين االعتبار عند حساب ثمن العقار الخاص أو ثمن العقار العمومي، 

حسب الحالة.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1444 )فاتح مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عزيز  أخنوش.

*

 *  *

امللحق)املتعلق)بمهن)املستقشل)وب ألنشطة)التي)يمكن)أ0)تكو0)

موضوع)استراتيجية)لال3تق ء)ب ملستوى

))-)مهن)املستقشل)حسب)كل)قط ع):

 )technologie( du الرقمي) والقط ع) الرقمية) التقني ت) أ()

: numérique(et(du(digital)

- التكنولوجيا الحيوية )biotechnologie( ؛

- األمن السيبراني ؛

- البلوكشين )blockchain( ؛

 )cloud computing et املعطيات  ومراكز  السحابية  الحوسبة   -

)data center ؛

- األتمتة عن بعد )domotique( ؛

G5( الجديد  الجيل  من  للمواصالت  التحتية  والبنية  املعدات   - 

و G6، إلخ( ؛

 )intelligence artificielle الذكاء االصطناعي واملعطيات الضخمة -

)et big data ؛

- ألعاب الفيديو ؛

- األشياء املتصلة )IOT( ؛

- تكنولوجيا النانو ؛

- التكنولوجيات الحديثة للنجاعة الطاقية واملائية ؛

- التكنولوجيات في خدمة الفالحة  )agritech( ؛

- التكنولوجيات في خدمة الصحة  )healtech( ؛

- التكنولوجيات في خدمة الصناعة )الصناعة 4.0( ؛

- التكنولوجيات في خدمة التعليم )edtech( ؛
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- التكنولوجيات في خدمة التمويل )fintech( ؛

- التكنولوجيات في خدمة اإلدارة الرقمية )govtech( ؛

.)réalité virtuelle/augmentée( الواقع االفترا�سي / الواقع املعزز -

ب()الصن عة)الدوائية):

وصيدالنية  طبية  ألغراض  وتصنيعه  الهندي  القنب  تحويل   -
وصناعية.

ج()صن عة)الط قة)املتجددة):

- تجهيزات إنتاج الطاقة املتجددة وتخزينها.

د()الصن عة)الشحرية):

- بناء السفن وصيانتها.

هـ()التنقل):

- التنقل املستقل )mobilité autonome( ؛

- التنقل بالطاقة الكهربائية )mobilité électrique( ؛

 )mobilité ferroviaire et والبحرية  الحديدية  بالسكك  التنقل   -
.maritime(

و()قط ع ت)أخرى):

- أشباه املوصالت )EMS( واملكونات املرتبطة بها ؛

- محطات الشحن واملكونات املرتبطة بها ؛

- العدادات الذكية ؛

)électronique de puissance( إلكترونيات الطاقة -

 )fabrication additive ) التصنيع التراكمي )الطباعة ثالثية األبعاد -
)impression 3D ؛

- صناعة التلفيفات التقنية والذكية ؛

- صناعة الروبوتات.

))-)اال3تق ء)ب ملستوى)حسب)كل)نش ط):

أ()صن عة)السي 3ات):

- صناعة قطع غيار ومكونات املحركات الحرارية والكهربائية ؛

- صناعة قطع غيار ومكونات العربات ذات الوزن الثقيل ؛

- صناعة العجالت الهوائية )fabrication de pneumatiques( ؛

ب()صن عة)الطيرا0):

- صناعة معدات فرعية ومنتجات الطيران ؛

- صناعة قطع محركات الطائرات ومكوناتها ؛

- صيانة الطائرات وتفكيكها.

ج()الصن عة)الفالحية):

- األعالف الــحيوانية ؛

- أغذية األطفال ؛

- املكمالت الغذائية ؛

- صناعة املنتجات الغذائية »الصحة« ؛

- الوجبات املطبوخة ؛

- صناعة معدات الري املحوري ؛

- تطوير األدوات الرقمية لالستغالالت الفالحية.

د()صن ع ت)متنوعة):

- صناعات القوالب )Fabrication de moules( ؛

- تطوير املواد املركبة.

ه()الصن عة)الشحرية):

- تفكيك السفن.

و()الصن عة)الدوائية):

- صناعة األجهزة الطبية ؛

- صناعة األدوية واللقاحات واملكونات الفعالة ؛

- تحويل النباتات العطرية والطبية ؛

التجميلية لالستخدامات  الطحلبية  الحيوية  الكتلة  تثمين   - 

أو العالجية.

ز()قط ع)التعدين):

- تثمين املوارد املعدنية من خالل إنتاج مشتقات ذات قيمة مضافة 

مرتفعة ؛

 )valorisation des الفوسفاط  فيها  يدخل  التى  املنتجات  تثمين   -

.coproduits du phosphate(

ح()االنتق ل)الط قي):

- صناعة معدات تحلية مياه البحر.

ط()صن عة)النسيج)والجلد):)

- النسيج التقني ؛

- الجلد التقني.
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(000 بعش 0) (8 في) ص د3) 3قم) ). ). ) الحكومة) لرئيس)  قرا3)

املرسوم) من) (6 امل دة) أحك م) بتطشيق) م 13) )1)() (ف تح)

3قم)). ).))الص د3)في)5))من)3جب)000) )6))فبراير) )1)) 

ونظ م) لالستثم 3) األس �سي) الدعم) نظ م) بتفعيل) املتعلق)

الط بع) ذات) االستثم 3) مش 3يع) على) املطشق) الخ ص) الدعم)

االستراتيجي.

رئيس الحكومة،

 1444 رجب  من   25 في  الصادر   2.23.1 رقم  املرسوم  على  بناء 

لالستثمار  األسا�سي  الدعم  نظام  بتفعيل  املتعلق   )2023 فبراير   16(

الطابع  ذات  االستثمار  مشاريع  على  املطبق  الخاص  الدعم  ونظام 

االستراتيجي، وال سيما املادة 6 منه،

قرر ما يلي ׃

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 6 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.23.1، 

يفوق  أو  اإلجمالي  مبلغها  يساوي  التي  االستثمار  مشاريع  على  يتعين 

خمسين  األقل  على  تحدث  أن  درهم   )50.000.000( مليون  خمسين 

)50( منصب شغل قار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1444 )فاتح مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عزيز  أخنوش.

(000 بعش 0) (8 في) ص د3) 3قم) ).0). ) الحكومة) لرئيس)  قرا3)
العم الت) أو) األق ليم) ق ئمة) بتحديد) (ف تح)م 13) )1)()
املند3جة)ضمن)الفئتي0)أ()و)ب()التي)يمكن)أ0)تستفيد)مش 3يع)

االستثم 3)املنجزة)داخل)نفوذه )الترابي)من)منحة)ترابية.

رئيس الحكومة،

االستثمار،  ميثاق  بمثابة   03.22 رقم  القانون-اإلطار  على  بناء 
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 بتاريخ 14 من جمادى 

األولى 1444 )9 ديسمبر 2022(، وال سيما املادة 40 منه ؛

 1444 رجب  من   25 في  الصادر   2.23.1 رقم  املرسوم  وعلى 
لالستثمار  األسا�سي  الدعم  نظام  بتفعيل  املتعلق   )2023 فبراير   16(
الطابع  ذات  االستثمار  مشاريع  على  املطبق  الخاص  الدعم  ونظام 

االستراتيجي، وال سيما املادة 8 منه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

قرر ما يلي ׃ 

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 8 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.23.1، 

تحدد قائمة العماالت أو األقاليم املندرجة ضمن الفئتين أ( و ب( التي 

يمكن أن تستفيد مشاريع االستثمار املنجزة داخل نفوذها الترابي من 

منحة ترابية تبلغ على التوالي، 10% و 15% من مبلغ االستثمار القابل 

لالستفادة من املنح كاآلتي ׃

العماالت واألقاليمالفئة

العماالت واألقاليم املندرجة ضمن الفئة أ

- العرائش
- املضيق الفنيدق

- وزان
- تطوان

- شفشاون
- الناضور

- بركان
- صفرو
- بوملان

- تازة
- فاس

- مكناس
- الحاجب

- إفران
- سيدي سليمان

- الخميسات
- سيدي قاسم

- سال
- بني مالل
- خنيفرة
- خريبكة

- الفقيه بن صالح
- سيدي بنور

- أسفي
- اليوسفية

- الحوز
- قلعة السراغنة

- الصويرة
- الرحامنة
- شيشاوة
- ورزازات

- تارودانت
- شتوكة آيت باها

- إنزكان آيت ملول
- العيون

- وادي الذهب

36املجموع
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العماالت واألقاليم املندرجة ضمن الفئة ب

- الحسيمة

- تاوريرت

- الدريوش

- جرادة

- جرسيف

- وجدة أنكاد

- فجيج

- موالي يعقوب

- تاونات

- أزيالل

- الرشيدية

- ميدلت

- تنغير

- زاكورة

- طاطا

- تيزنيت

- سيدي إفني

- كلميم

- أسا الزاك

- طانطان

- بوجدور

- طرفاية

- السمارة

- أوسرد

24املجموع

60املجموع اإلجمالي

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1444 )فاتح مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عزيز أخنوش.

مرسوم)3قم)86). ).))ص د3)في)6))من)بعش 0)000) )9)م 13) )1)) 

بتحديد)ت 3يخ)إجراء)انتخ ب ت)جزئية)مللء)مقعد)ب غر)ب لغرفة)

الفالحية)لجهة)بني)مالل)-)خنيفرة.

رئيس الحكومة،

الصادر  االنتخابات  بمدونة  املتعلق   9.97 رقم  القانون  على  بناء 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 

)2 أبريل 1997(، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املواد 44 و 259 

و 263 و 264 و 282 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.281 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة 1436 

املقاعد املخصصة  الفالحية وعدد  الغرف  بتعيين   )2015 أبريل   10(

ونفوذها  غرفة  لكل  التابعة  االنتخابية  الدوائر  وتحديد  ومقارها  لها 

الترابي ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي ׃

املادة األولى

الشيخ«،  »زاوية  املسماة   6 رقم  االنتخابية  الدائرة  ناخبو  يدعى 

الخميس يوم  خنيفرة   - مالل  بني  لجهة  الفالحية  للغرفة   التابعة 

االنتخابية  الدائرة  برسم  واحد  عضو  النتخاب   ،2023 أبريل   27

املذكورة.

املادة الثانية

تودع التصريحات الفردية بالترشيح بمقر اللجنة اإلدارية التابعة 

لها الدائرة االنتخابية املعنية من طرف كل مترشح بنفسه ابتداء من 

يوم الخميس 13 أبريل 2023 إلى غاية الساعة الثانية عشرة )12( من 

زوال يوم االثنين 17 أبريل 2023.

املادة الثالثة

الثالثــاء  يــوم  مــن  األولى  الساعــة  فــي  االنتخابيــة  الحملـة  تبتدئ 

يوم  من  ليال   )12( عشرة  الثانية  الساعة  في  وتنتهي   2023 أبريل   18

األربعاء 26 أبريل 2023.

املادة الرابعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1444 )9 مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف ׃

وزير الداخلية،

اإلمضاء ׃ عبد الوافي لفتيت.
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 قرا3)لوزير)الداخلية)3قم) ).)59)ص د3)في)6))من)بعش 0)000) )9)م 13) )1)()بتحديد)ت 3يخ)إجراء)انتخ ب ت)جزئية

النتخ ب)أعض ء)مج لس)جم عية

وزير الداخلية،

بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011( كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املواد 2 و 7 و 134 و 139

و 153 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه، بحسب العماالت واألقاليم، 

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2140.21 الصادر في 22 من ذي الحجة 1442 )2 أغسطس 2021( بتحديد الدوائر االنتخابية 

التابعة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق االقتراع الفردي والتي ستلحق بها املقاعد املخصصة للنساء،

قرر ما يلي ׃

املادة األولى

يدعى يوم الخميس 27 أبريل 2023 ناخبو الدوائر االنتخابية الجماعية املشار إليها في الجدول امللحق بهذا القرار، كل فيما 

يخصهم، النتخاب أعضاء عن دوائرهم االنتخابية.

املادة الثانية

يجب على كل مترشح أن يودع ترشيحه بنفسه في شكل تصريح فردي بالترشيح بمقر السلطة اإلدارية املحلية ابتداء من يوم 

اإلثنين 10 أبريل 2023، إلى غاية الساعة الثانية عشرة )12( من زوال يوم الخميس 13 أبريل 2023.

املادة الثالثة

تبتدئ الحملة االنتخابية في الساعة األولى من يوم الجمعة 14 أبريل 2023، وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة )12( ليال 

من يوم األربعاء 26 أبريل 2023.

املادة الرابعة

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1444 )9 مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عبد الوافي لفتيت.

*

 *  *
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(000 بعش 0) من) ((6 في) ص د3) 3قم) ).)59) الداخلية) لوزير)  قرا3)

)9)م 13) )1)()بتحديد)ت 3يخ)إجراء)انتخ ب ت)جزئية)النتخ ب)

أعض ء)جدد)بمجلس)جم عة)إفرا0)الت بعة)إلقليم)إفرا0.

وزير الداخلية،

بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس 

1.11.173 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية   الجماعات 

تغييره  وقع  كما  نوفمبر2011(   21(  1432 الحجة  ذي  من   24 بتاريخ 

وتتميمه، وال سيما املواد 2 و7 و134 و139و153 منه ؛

 1436 رمضــــان   5 فــي  الصــــادر   2.15.402 رقـــم  املـرســـــوم  وعلى 

واألقاليم،  العماالت  بحسب  بموجبه،  املحددة   )2015 يونيو   22(

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب 

انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

من  22 في  الصادر   2140.21 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

االنتخابية  الدوائر  بتحديد   )2021 أغسطس   2(  1442 الحجة  ذي 

االقتراع  طريق  عن  مجالسها  أعضاء  ينتخب  التي  للجماعات  التابعة 

الفردي والتي ستلحق بها املقاعد املخصصة للنساء ؛

وعلى حكم املحكمة اإلدارية بمكناس رقم 2023/7110/24 بتاريخ 

21 فبراير 2023 القا�سي بحل مجلس جماعة إفران مع النفاذ املعجل 

وترتيب اآلثار القانونية على ذلك ؛ 

بتاريــخ   01 رقــم  الداخليــة  وزيــر  قـــرار  على  االطـــالع  وبعـد 

بإقليم  إفران  بتعيين لجنة خاصة بجماعة  القا�سي   2023 فبراير   27

إفران،

قرر ما يلي ׃

املادة األولى

الدوائر  مجموع  ناخبو   2023 أبريل   27 الخميس  يوم  يدعى 

مجلس  النتخاب  إفران  إلقليم  التابعة  إفران  بجماعة  االنتخابية 

جماعي جديد خلفا للمجلس الذي تم حله.

املادة الثانية

السلطة  بمقر  بنفسه  ترشيحه  يودع  أن  مترشح  كل  على  يجب 

غاية  إلى   ،2023 أبريل   10 االثنين  يوم  من  ابتداء  املحلية  اإلدارية 

الساعة الثانية عشرة )12( من زوال يوم الخميس 13 أبريل 2023.

املادة الثالثة

الجمعة يوم  من  األولى  الساعة  في  االنتخابية  الحملة   تبتدئ 

14 أبريل 2023، وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة )12( ليال من 

يوم األربعاء 26 أبريل 2023.

املادة الرابعة

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1444 )9 مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عبد الوافي لفتيت.

قرا3)لوزيرة)االقتص د)وامل لية)3قم))). 58))ص د3)في)1 )من)صفر)000) 

لغرفة) الع م) النظ م) على) ب ملص دقة) ()(1(( سبتمبر) ((7(

املق صة.

وزيرة االقتصاد واملالية،

لألدوات  اآلجلة  بالسوق  املتعلق   42.12 رقم  القانون  على  بناء 

20 من  بتاريخ   1.14.96 الظهير الشريف رقم  بتنفيذه  الصادر   املالية 

رجب 1435 )20 ماي 2014(، وال سيما املادة 29 منه،

قررت ما يلي ׃

املادة األولى

يصادق على النظام العام لغرفة املقاصة كما هو ملحق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار والنظام العام امللحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من صفر 1444 )27 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء ׃ نادية فتاح.

*

*  *
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النظ م)الع م)لغرفة)املق صة

القسم األول

أحك م)ع مــــــة

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املواد 29 و32 و39 و40 و42 و43 و44 و45 و68 من 
42.12 املتعلق بالسوق اآلجلة لألدوات املالية، الصادر  القانون رقم 
 1435 رجب  من   20 بتاريخ   1.14.96 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 
لنشاط  املنظمة  القواعد  العام  النظام  هذا  يحدد   ،)2014 )20 ماي 

املقاصة على النحو التالي ׃

- القواعد والكيفيات املتعلقة بانخراط األعضاء املكلفين باملقاصة 

إلى غرفة املقاصة ؛

- القواعد والكيفيات املتعلقة بتسجيل املعامالت التي تقوم غرفة 

املقاصة بمقاصتها باسم العضو املكلف باملقاصة ؛

- القواعد املتعلقة بمقاصة املعامالت على األدوات املالية اآلجلة ؛

بالتداول  املكلفين  األعضاء  بين  بالعالقة  الخاصة  القواعد   -

واألعضاء املكلفين باملقاصة ؛

- القواعد املتعلقة برقابة املخاطر ؛

- القواعد املتعلقة بكيفيات تطبيق وتحقيق الضمان وكذا كيفيات 

تكوين وتدبير واستعمال ودائع الضمان ؛

- كيفيات التصفية التلقائية لوضعيات األعضاء املكلفين باملقاصة؛

- كيفيات تنفيذ وديعة ضمان التسليم ؛

- القواعد املتعلقة بإجراءات  السداد /التسليم ؛

- كيفيات تسليم األصول ؛

- نسبة آخر سعر مسعر  تطبق على كمية األصل األسا�سي معلق 

التسليم ؛

لنشاط  املقاصة  غرفة  بمراقبة  املتعلقة  والكيفيات  القواعد   -

أعضاء املكلفين باملقاصة ؛

باملقاصة  املكلفين  األعضاء  على  يجب  التي  واملعلومات  الوثائق   -

إخبار غرفة املقاصة بها ؛

بتبادل املعلومات والتعاون مع الشركة املسيرة  املتعلقة  القواعد   -

للسوق اآلجلة ؛

- التدابير املطبقة في حالة مخالفة قواعد املقاصة ؛

- التدابير الواجب اتخاذها في حالة إخالل العضو املكلف باملقاصة ؛

- كيفيات وقف نشاط العضو املكلف باملقاصة واستئنافه ؛

- القواعد والكيفيات املتعلقة بتدبير صندوق الضمان ؛

- قواعد وكيفيات احتساب املساهمات في صندوق الضمان ودفعها 
وتحيينها.

املادة 2

يراد في مدلول هذا النظام العام بما يلي ׃

-)إبع 3 ׃ وثيقة تنشر غرفة املقاصة بموجبها ׃

بنشاط  تتعلق  مهمة  معلومة  كل  يتضمن  بمعلومات«  »إشعار   •
املقاصة ؛

• »تعليمة« تتضمن القواعد والكيفيات التقنية املرتبطة بنشاط 
مقاصة األدوات املالية اآلجلة.

-)يوم)عمل)الشو3صة ׃ يوم عمل يفتح فيه التداول في سوق األدوات 
املالية اآلجلة.

-)بهر)التسليم)أو)السداد ׃ الشهر الذي يتم خالله استحقاق العقد.

-)عملية)الطرف)اآلخر ׃ معاملة متعلقة بأداة مالية آجلة يقوم بها 
عضو مكلف بالتداول لحسابه الخاص.

-)منصة)املق صة ׃ نظام معلوماتي تمسكه غرفة املقاصة يمكن من 
تسجيل املعامالت وتدبير العمليات على األدوات املالية اآلجلة.

باملقاصة  املكلف  العضو  تمكن  التي  إجراءات  سلسلة  ׃  التنفيذ  (-
الذي يتوفر على وضعية مفتوحة عند الشراء، من ممارسة حقه 

املنصوص عليه في عقد الخيار.

-)التخصيص ׃ سلسلة إجراءات تقع إثر طلب تنفيذ عقد الخيار 
والتي يتم وفقها تعيين العضو املكلف باملقاصة الذي يتوفر على 
وضعية مفتوحة عند البيع، من أجل الوفاء بالتزاماته املنصوص 

عليها في عقد الخيار.

القسم الثاني

القواعد)والكيفي ت)املتعلقة)ب نخراط)األعض ء)املكلفي0)
ب ملق صة)في)غرفة)املق صة

املادة 3

في  إيداع طلب االنخراط  باملقاصة قبل  املكلف  العضو  يجب على 
الهيئة املغربية  غرفة املقاصة أن يشغل أشخاص مؤهلين من طرف 
لسوق الرساميل، ملزاولة مهام عضو مكلف بمقاصة األدوات املالية 
اآلجلة طبقا ألحكام  املادة 31 من القانون رقم 43.12 املتعلق بالهيئة 

املغربية لسوق الرساميل.
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يجب أيضا على العضو املكلف باملقاصة أن يفتح حسابا بنكيا لدى 

بنك املغرب وأن يدلي بتوكيل لغرفة املقاصة يمكنها من سداد طلبات 

الهامش طبقا ألحكام املادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 

والتقييد بجانب الدائن أو املدين في الحساب.

املادة 4

يجب أن يوجه العضو املكلف باملقاصة لغرفة املقاصة طلبا كتابيا 

العناصر  الخصوص  وجه  على  يتضمن  بملف  مشفوعا  لالنخراط 

التالية ׃

- نسخة من االعتماد الصادر عن السلطة الحكومية املكلفة باملالية 

كما تم تبليغه به طبقا ألحكام املادة 60 من القانون السالف الذكر 
رقم 42.12 ؛

58 من  املادة  في  - نسخة من ملف طلب االعتماد املنصوص عليه 

القانون السالف الذكر رقم 42.12 ؛

باملقاصة  املكلف  العضو  طرف  من  املشغلين  األشخاص  قائمة   -

من  املؤهلين  اآلجلة،  املالية  األدوات  بمقاصة  مكلف  مهام  ملزاولة 

طرف الهيئة املغربية لسوق الرساميل ؛

- رقم الحساب البنكي املفتوح باسم العضو املكلف باملقاصة لدى 

بنك املغرب ؛

- توكيل لغرفة املقاصة املنصوص عليه في املادة 3 أعاله.

املادة 5

عليه  املنصوص  االنخراط  طلب  بدراسة  املقاصة  غرفة  تقوم 

يوما   )30( ثالثين  أجل  داخل  للعضو  قرارها  وتبلغ  أعاله.   4 املادة  في 

يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بامللف الكامل للطلب املذكور.

ضرورية  معلومة  بكل  اإلدالء  تطلب  أن  املقاصة  لغرفة  ويمكن 

أو وثيقة الزمة لدراسة الطلب املذكور. ويتم بذلك وقف األجل املذكور 

دون أن يتجاوز ستين )60( يوما.

توجه  املقاصة،  غرفة  طرف  من  االنخراط  طلب  رفض  حالة  في 

رسالة مالحظة إلى العضو املكلف باملقاصة وتخبر بذلك هيئة تنسيق 

السوق اآلجلة والسلطة الحكومية املكلفة باملالية.

املادة 6

تطبيقا ألحكام املادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، 

يبرم العضو املكلف باملقاصة اتفاقية االنخراط بغرفة املقاصة طبقا 

لنموذج االتفاقية امللحق بهذا النظام العام.

يلتزم العضو املكلف باملقاصة بموجب االتفاقية املذكورة التقييد 

بهذا النظام العام.

القسم الثالث

 القواعد)املتعلقة)بمق صة)املع مالت

على)األدوات)امل لية)اآلجلة

املادة 7

 ،42.12 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   29 املادة  ألحكام  طبقا 

يجب على العضو املكلف باملقاصة التقيد بالقواعد املتعلقة بمقاصة 

املعامالت على األدوات املالية اآلجلة و املنظمة ملا يلي ׃

- تسجيل املعامالت ؛

- العالقة بين العضو املكلف باملقاصة والعضو املكلف بالتداول ؛

- تدبير املخاطر ؛

- السداد / التسليم ؛

- مراقبة نشاط املقاصة من طرف غرفة املقاصة ؛

- صندوق الضمان واملساهمات في هذا الصندوق.

القسم الرابع

 القواعد)والكيفي ت)املتعلقة)بتسجيل)املع مالت

على)األدوات)امل لية)اآلجلة

املادة 8

تطبيقا ألحكام املادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، 

تعتبر غرفة املقاصة ابتداء من تسجيل املعاملة باسم العضو املكلف 

باملقاصة املشتري تجاه أي بائع والبائع تجاه أي مشتري.

تتكلف غرفة املقاصة بتسجيل املعامالت التي تتوصل بها من طرف 

الشركة املسيرة للسوق اآلجلة بمنصة املقاصة.

األدوات  على  املعامالت  املذكورة  باملنصة  املقاصة  غرفة  تسجل   

املالية اآلجلة كل يوم عمل البورصة.

تخبر غرفة املقاصة كل عضو مكلف باملقاصة في نهاية كل جلسة، 

في  معرفة  هي  كما  باسمه  املسجلة  املفتوحة  والوضعيات  باملعامالت 

الفقرة 17 من املادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 42.12.

يجب على غرفة املقاصة االحتفاظ بالوثائق واملعلومات املتعلقة 

بتسجيل املعامالت ملدة خمس )5( سنوات على األقل ابتداء من تاريخ 

تسجيلها.
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املادة 9

املكلف  العضو  معامالت  جميع  بتسجيل  املقاصة  غرفة  تقوم 

»حساب  يسمى  املقاصة،  بمنصة  باسمه  يفتح  حساب  في  باملقاصة 

الوضعية«.

يأخذ هذا الحساب شكلين ׃

ومقاصة  لتسجيل  البيت«  وضعية  »حساب  يسمى  حساب   -

الوضعيات عندما يزاول العضو املكلف باملقاصة لحسابه الخاص 

نشاط التداول ؛

ومقاصة  لتسجيل  العميل«  وضعية  »حساب  يسمى  حساب   -

وضعيات األعضاء املكلفين بالتداول الذين أبرموا اتفاقية مقاصة 

مع العضو املكلف باملقاصة.

املادة 10

يمكن لغرفة املقاصة عندما تطلب الشركة املسيرة للسوق اآلجلة 

إلغاء املعامالت في الحاالت وحسب الشروط املنصوص عليها في املادة 

الشراء  عقود  تلغي  أن   ،42.12 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   15

وعقود البيع وكذا واجبات التسليم والسداد وذلك بعد استطالع رأي 

الهيئة املغربية لسوق الرساميل. 

القسم الخامس

 العالقة)بي0)العضو)املكلف)ب ملق صة

والعضو)املكلف)ب لتداول

املادة 11

تطبيقا ألحكام املادة 70 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 ، 

للتمكن من مقاصة املعامالت على األدوات املالية اآلجلة، يتم توقيع 

على اتفاقية مقاصة طبقا لنموذج االتفاقية امللحق بهذا النظام العام 

بين العضو املكلف بالتداول  والعضو املكلف باملقاصة.

يجب أن تتضمن اتفاقية املقاصة على األقل العناصر التالية ׃

املكلف  والعضو  بالتداول  املكلف  العضو  وواجبات  حقوق   -

باملقاصة املتعلقة بمقاصة املعامالت على األدوات املالية اآلجلة ؛

- الشروط التي يتم وفقها طلب وسداد كل هامش أو وديعة ضمان ؛

- أجرة العضو املكلف باملقاصة.

املادة 12

يجب على األعضاء املكلفين باملقاصة طلب مبالغ لتغطية الوضعيات 

املفتوحة على األدوات املالية اآلجلة لدى أعضائهم املكلفين بالتداول 

وعمالئهم وفق الكيفيات املحددة في تعليمة غرفة املقاصة.

املادة 13

التتبع  يمكن من  باملقاصة مسك سجل  املكلف  العضو  يجب على 

العضو  لحساب  بها  يقوم  معاملة  بكل  املتعلقة  للحسابات  اليومي 

املكلف بالتداول وكذا  للوضعيات املفتوحة، وتغطياتها، وضماناتها، 

وسدادها.

القسم السادس

تدبير)املخ طر

الباب األول

القواعد)املتعلقة)برق بة)املخ طر

املادة 14

 ،42.12 الذكر رقم  السالف  القانون  25 من  املادة  طبقا ألحكام  

تحدد غرفة املقاصة الحد اليومي لتقلبات كل أداة مالية آجلة باتة.

بناء على أسعار األصل األسا�سي  التقلبات القصوى  يحدد سقف 

التقلبات  وسقف  املدة  هذه  وتحدد  محددة.  مدة  خالل  املسجل 

القصوى في تعليمة غرفة املقاصة.

املادة 15

في حالة عدم تخفيض الوضعية املفتوحة خالل املدة املحددة من 

القانون  من   39 املادة  من  الثانية  للفقرة  طبقا  املقاصة  غرفة  طرف 

السالف الذكر رقم 42.12، تقوم غرفة املقاصة بالتصفية التلقائية 

للوضعية املذكورة في حساب وضعية البيت للعضو املكلف باملقاصة 

وتنقل حسابات وضعيات العمالء لعضو آخر مكلف باملقاصة محدد 

سلفا في اتفاقية املقاصة املنصوص عليها في املادة 11 أعاله.

في حالة عدم تعيين لعضو مكلف باملقاصة في االتفاقية املذكورة، 

يخبر العضو املكلف بالتداول غرفة املقاصة بالعضو املكلف باملقاصة 

الذي ستنقل إليه الوضعيات املذكورة وفق اآلجال املحددة في تعليمة 

غرفة املقاصة.
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املادة 16

في إطار القواعد املتعلقة برقابة املخاطر املنصوص عليها في املادة 

املقاصة  غرفة  ولتمكين   42.12 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   29

تحديد  يتم  باملقاصة،  املكلف  العضو  وضعيات  بمراقبة  القيام  من 

القانون  39 من  املادة  في  املنصوص عليهما  التعرض  التأثير وحد  حد 

املذكور بإشعار بمعلومات لغرفة املقاصة.

الباب الثاني

القواعد)املتعلقة)ب لضم 0

I.)وديعة)الضم 0)األولية)ووديعة)ضم 0)التسليم

املادة 17

 ،42.12 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   35 املادة  ألحكام  طبقا 

وديعة  مبلغ  البورصة  عمل  يوم  كل  نهاية  في  املقاصة  غرفة  تحدد 

الضمان األولية التي يجب دفعها برسم الوضعيات املفتوحة املسجلة 

باسم كل عضو مكلف باملقاصة.

وتخبر األعضاء املكلفين باملقاصة في نهاية كل يوم عمل البورصة 

بالوضعيات املفتوحة وبمبالغ ودائع الضمانات املطابقة لها.

يجب أن يتم أداء مبلغ وديعة الضمان األولية في يوم عمل البورصة 

في  املحدد  التوقيت  وفق  املذكورين  األعضاء  إخبار  تاريخ  يلي  الذي 

إشعار بمعلومات لغرفة املقاصة.

تضع غرفة املقاصة كيفيات احتساب مبلغ وديعة الضمان األولية 

وتنشرها في تعليمة.

املادة 18

 42.12 الذكر رقم  السالف  القانون  35 من  املادة  تطبيقا ألحكام 

وبالنسبة لألدوات املالية اآلجلة مع التسليم، يجب على العضو املكلف 

ضمان  وديعة  املقاصة  غرفة  لدى  يضع  أن  بائع  كطرف  باملقاصة 

املقاصة.  لغرفة  بمعلومات  إشعار  في  املحددة  اآلجال  وفق  التسليم 

يتم االحتفاظ بهذه الوديعة إلى غاية التسليم الفعلي لألصل األسا�سي 

مقابل السداد نقدا.

بمبلغ  بائع  كطرف  باملقاصة  املكلف  العضو  املقاصة  غرفة  تخبر 

وديعة ضمان التسليم الواجب أداؤه عند نهاية إغالق التداوالت.

العضو  طرف  من  التسليم  ضمان  وديعة  مبلغ  أداء  يتم  أن  يجب 

املكلف باملقاصة في يوم عمل البورصة الذي يلي تاريخ يوم إخباره. 

تسليم  وضعية  على  تطبق  نسبة  في  التسليم  ضمان  وديعة  تحدد 

العضو املكلف باملقاصة كطرف بائع، يتم احتسابها من طرف غرفة 

املقاصة ونشرها في تعليمة.

املادة 19

يتم إرجاع وديعة الضمان األولية ووديعة ضمان التسليم للعضو 

تاريخ  يلي  الذي  اليوم  في  املقاصة  غرفة  طرف  من  باملقاصة  املكلف 

إتمام الوضعيات املفتوحة.

II.)طلش ت)اله مش)وطلش ت)الودائع)التكميلية

املادة 20

يجوز لغرفة املقاصة أن تقوم بطلب الهامش وطلب ودائع تكميلية 

لودائع الضمان من األعضاء املكلفين باملقاصة إلى غاية تاريخ اإلتمام 

الفعلي للوضعيات املفتوحة.

عمل  يوم  كل  نهاية  في  املذكورين  األعضاء  املقاصة  غرفة  تخبر 

البورصة بالوضعيات املفتوحة وبمبلغ الودائع املتعلقة بها.

يجب أن يتم أداء طلبات الودائع التكميلية في يوم عمل البورصة 

الذي يلي تاريخ إخبار األعضاء املذكورين.

املادة 21

 ،42.12 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   35 املادة  ألحكام  طبقا 

من  تطلبها  أن  لها  يمكن  التي  الهوامش  يوميا  املقاصة  غرفة  تحتسب 

األعضاء املكلفين باملقاصة على أساس سعر املقاصة.

يراد بسعر املقاصة، سعر األدوات املالية اآلجلة الذي يحتسب كل 

يوم وينشر من طرف الشركة املسيرة. تحدد طريقة احتساب السعر 

املسيرة  الشركة  مع  بالتنسيق  آجلة  مالية  أداة  لكل  بالنسبة  املذكور 

وتنشر في تعليمة غرفة املقاصة.

تخبر غرفة املقاصة كل عضو مكلف باملقاصة بالهوامش الواجب 

إرجاع  أو  أداء  يتم  البورصة.  يوم عمل  نهاية كل  في  إرجاعها  أو  طلبها 

عمل  يوم  في  باملقاصة  املكلف  العضو  طرف  من  املذكورة  الهوامش 

إشعار  في  املحدد  التوقيت  وفق  إخباره  تاريخ  يلي  الذي  البورصة 

بمعلومات لغرفة املقاصة.

املادة 22

وفي  البنكية  الحسابات  في  دفع  أو  باقتطاع  املقاصة  غرفة  تقوم 

األولي  للضمان  املطابقة  املبالغ  باملقاصة  املكلفين  األعضاء  حسابات 

ولضمان التسليم وللهوامش وطلبات الودائع التكميلية وتخبر بذلك 

كل عضو مكلف باملقاصة.
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املادة 23

وطلب  الضمان  ودائع  أداء  يتم  ال  عندما  املقاصة  لغرفة  يجوز 

الهامش داخل اآلجال املشار إليها في املواد 17 و18 و20 من هذا النظام 

العام، أن ترفض تسجيل أي وضعية جديدة للعضو املكلف باملقاصة 

الكلية،  أو  الجزئية  أو  التلقائية  بالتصفية  نفقته  على  تقوم  أن  و 

تكوين  إعادة  يتم  أن  إلى  املخل  باملقاصة  املكلف  العضو  لوضعيات 

املغرب  بنك  بذلك  الهامش املستحقين. وتخبر  الضمان وطلب  وديعة 

والهيئة املغربية لسوق الرساميل والشركة املسيرة.

القسم السابع

القواعد)والكيفي ت)املتعلقة)بإجراءات)السداد/التسليم

الباب األول

املش دئ)الع مة)إلتم م)املع مالت)على)األدوات)امل لية)اآلجلة

املادة 24

يستفيد كل عضو مكلف باملقاصة من ضمان حسن نهاية املعامالت 

املنصوص عليه في املادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، 

الغرض،  ولهذا  املقاصة.  غرفة  طرف  من  املسجلة  املعامالت  برسم 

يجب على األعضاء املكلفين باملقاصة التقيد باإلجراءات التي تحددها 

غرفة املقاصة في هذا الشأن في تعليمتها .

املادة 25

تطبيقا ألحكام املادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، 

الكيفيتين  بإحدى  استحقاقها   عند  مفتوحة  وضعية  كل  إتمام  يتم 

التاليتين ׃

- تسليم األصل األسا�سي مقابل السداد نقدا ؛

- السداد نقدا.

تحدد كيفية إتمام الوضعيات املفتوحة من طرف الشركة املسيرة 

في بيان املعلومات املشار إليه في املادة 13 من القانون السالف الذكر 

رقم 42.12.

املادة 26

تعتمد غرفة املقاصة في إتمام الوضعيات املفتوحة املستحقة  على 

سعر التصفية الذي ينشر في إشعار الشركة املسيرة  تاريخ استحقاق 

األداة املالية اآلجلة الباتة.

يراد بسعر التصفية، السعر الذي تحتسبه الشركة املسيرة وفق 

وغرفة  املذكورة  املسيرة  الشركة  من  مشتركة  بصفة  تحدد  طريقة 

املقاصة وتنشر في تعليمة لغرفة املقاصة.

املادة 27

يتم اإلتمام بالسداد نقدا أو بالتسليم مقابل السداد داخل األجل 
القانون  من   13 املادة  في  عليه  املنصوص  املعلومات  بيان  في  املحدد 

السالف الذكر رقم 42.12.

الش ب)الث ني

إتم م)املع مالت)ب لسداد)مق بل)التسليم

املادة 28

تتكلف غرفة املقاصة بمتابعة تسليم األصول األساسية و السداد 
نقدا.

تحدد غرفة املقاصة فيما يخص اإلتمام بالسداد مقابل التسليم، 
تدفقات اإلتمام لكل عضو مكلف باملقاصة. وتوجه إلى الوديع املركزي 
بهذه  املتعلقة  األساسية  األصول  وتسليم  نقدا  السداد  تعليمات 

التدفقات.

عليها  تكون  التي  بالوضعية  املقاصة  غرفة  املركزي  الوديع  يخبر 
أصولها  وتسليم  نقدا  سدادها  يتم  لم  التي  املفتوحة  الوضعيات 
األساسية داخل اآلجال املحددة في بيان املعلومات املنصوص عليه في 
املادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. تعتبر هذه الوضعية 

معلقة.

املادة 29

يمكن أن يتم بمبادرة من غرفة املقاصة إعادة شراء أو إعادة بيع 
الوضعيات املعلقة طبقا للمسطرة املحددة في تعليمة وذلك على نفقة 

العضو املكلف باملقاصة املخل.

املادة 30

تطبيقا ألحكام املادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، 
يجوز لغرفة املقاصة عندما تكون وضعية السوق ال تسمح بتصفية 
تقرر دفع تعويض نقدي  املقاصة أن  تتمم، يمكن لغرفة  لم  وضعية 

لفائدة العضو املكلف باملقاصة الذي لم يتسلم األصول األساسية.

ال يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض النقدي مرة واحدة آخر سعر 
مسعر لألصل األسا�سي املعني يطبق على كمية األصل األسا�سي.

الباب الثالث

إتم م)املع مالت)ب لسداد)نقدا

املادة 31

آخر  سداد  عند  مفتوحة  وضعية  لكل  نقدا  بالسداد  اإلتمام  يتم 
األداة  استحقاق  إغالق  يوم  التصفية  بسعر  يحتسب  هامش  طلب 

املالية اآلجلة الباتة، املشار إليها في املادة 26 أعاله.
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الدائن  جانب  في  هامش  طلب  آخر  بتقييد  املقاصة  غرفة  تقوم 

واملدين بالحسابات البنكية لألعضاء املكلفين باملقاصة املفتوحة لدى 

بنك املغرب .

الباب الرابع

التنفيذ)والتخصيص

املادة 32

شكل  يأخذ  أن  إما  التنفيذ،  تاريخ  عند  الخيار  تنفيذ  يتم  عندما 

معاملة على األصل األسا�سي بسعر التنفيذ وإما ينتج عنه السداد نقدا.

الشروط  خيار،  عقد  لكل  بالنسبة  املقاصة  لغرفة  تعليمة  تحدد 

التي يتم وفقها التخصيص عقب التنفيذ.

املحددة  الشروط  وفق  املذكورة  املعامالت  وإتمام  تسجيل  يتم 

بتعليمة لغرفة املقاصة.

القسم الثامن

القواعد)والكيفي ت)املتعلقة)بمراقشة)نش ط)املق صة)

املادة 33

يوجه العضو املكلف باملقاصة إلى غرفة املقاصة، بعد اختتام كل 

سنة محاسبية، الوثائق التالية ׃

- القوائم التركيبية مشهود على صحتها ؛

- تقرير مراقبي الحسابات آلخر سنة محاسبية ؛

- نسخة من النظام األسا�سي في حالة التغيير عند االقتضاء.

يجب على العضو املكلف باملقاصة تبليغ غرفة املقاصة مسبقا بأي 

تغيير في العناصر املكونة مللف انخراطه أو بأي حدث قد يكون له أثر 

مهم على ممارسة التزاماته أو على حسن سير أنشطة املقاصة. ويتعلق 

األمر على الخصوص بما يلي ׃

- حدث قد يؤدي إلى عدم قدرة العضو املكلف باملقاصة على الوفاء 

بالتزاماته ؛

- تغيير قد يطرأ على وضعيته املالية يؤدي على الخصوص إلى خسارة 

أو نقص في أمواله الذاتية.

املادة 34

 ،42.12 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   40 املادة  ألحكام  طبقا 

تتأكد غرفة املقاصة بأن األعضاء املكلفين باملقاصة يزاولون أنشطة 

املقاصة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تتأكد غرفة املقاصة على وجه الخصوص بما يلي ׃

املالية  بالقواعد املتعلقة بمقاصة املعامالت على األدوات  التقيد   -

اآلجلة  ؛

املكلف  العضو  بين  املوقعة  االنخراط  اتفاقية  بنود  مطابقة   -

باملقاصة وغرفة املقاصة ؛

املكلفون  األعضاء  لها  يخضع  التي  االحترازية  بالقواعد  التقيد   -

باملقاصة بموجب املادة 81 من القانون  السالف الذكر رقم 42.12.

املغربية  الهيئة  و  املغرب  بنك  تخبر  أن  املقاصة  غرفة  على  يجب 

باملراقبة  القيام  عند  عنها  الكشف  تم  مخالفة  بكل  الرساميل  لسوق 

طبقا ألحكام  املادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 42.12.

املادة 35

يجوز لغرفة املقاصة أن تطلب كل الوثائق الالزمة ملزاولة مهامها 

ملراقبة نشاط املقاصة.

القسم التاسع

 القواعد)املتعلقة)بتش دل)املعلوم ت)والتع و0

مع)الشركة)املسيرة)للسوق)اآلجلة

املادة 36

من   29 املادة  من  الثانية  الفقرة  من  األخير  البند  ألحكام  تطبيقا 

القانون السالف الذكر رقم 42.12، يشمل تبادل املعلومات والتعاون 

مع الشركة املسيرة الوثائق واملعلومات املتعلقة بالقضايا التالية ׃

إلى  املسيرة  الشركة  طرف  من  إرسالها  تم  التي  املعامالت  تسجيل   -

غرفة املقاصة في منصة املقاصة طبقا ملقتضيات املادة 8 أعاله ؛

- طلب إلغاء املعامالت املسجلة، الصادر عن الشركة املسيرة طبقا 

ملقتضيات املادة 10 أعاله ؛

املقاصة  غرفة  طرف  من  املقاصة  سعر  احتساب  طريقة  تحديد   -

املنصوص عليها في املادة 21 أعاله ؛

من  باملقاصة  املكلف  العضو  نشاط  بوقف  املقاصة  غرفة  طلب   -

الشركة املسيرة طبقا ملقتضيات املادتين 37 و44 من هذا النظام 

العام ؛

الشركة  طرف  من  بالتداول  املكلف  العضو  نشاط  وقف  رفع   -

املسيرة طبقا ملقتضيات املادة 44 أدناه ؛

طبقا  التصفية  سعر  تحديد  وفقها  يتم  التي  الطريقة  تحديد   -

ملقتضيات املادة 26 أعاله ؛

- كيفية إتمام األدوات املالية اآلجلة طبقا ملقتضيات املادة 27 أعاله.
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القسم العاشر

التدابير)املطشقة)في)ح لة)مخ لفة)قواعد)املق صة

الباب األول

التدابير)الواجب)اتخ ذه )في)ح لة)إخالل

العضو)املكلف)ب ملق صة

املادة 37

في حالة ثبوت إحدى وضعيات اإلخالل املنصوص عليها في الفقرة 
42.12، تقوم  الذكر رقم  السالف  القانون  43 من  املادة  األخيرة من 
اإلخالل  بحالة  املعني  باملقاصة  املكلف  العضو  بتبليغ  املقاصة  غرفة 

التي تمت مالحظتها وتطلب منه تسوية وضعيته داخل أجل تحدده.

وضعيته  بتسوية  املعني  باملقاصة  املكلف  العضو  يقوم  ال  عندما 
العضو  بأن  تصرح  أن  املقاصة  لغرفة  يجوز  املحدد،  األجل  في 
املكلف باملقاصة مخل وتتخذ التدابير الالزمة لحماية نظام املقاصة، 

وخصوصا التدابير التالية ׃

باملقاصة  املكلف  العضو  طرف  من  املكونة  الضمانات  تحقيق   -
املخل املنصوص عليها في املادتين 17 و18 أعاله ؛

- فرض طلبات ودائع تكميلية طبقا ملقتضيات املادة 20 أعاله ؛

التزامات  لتنفيذ  املخل  باملقاصة  املكلف  العضو  عوض  الحلول   -
السداد و/أو التسليم ؛

- تصفية كل أو جزء من الوضعيات املسجلة في الحساب الخاص 
للعضو املكلف باملقاصة املخل طبقا ملقتضيات املادة  23 أعاله ؛

أنشطة  جميع  وقف  اآلجلة  للسوق  املسيرة  الشركة  من  املطالبة   -
يقومون  الذين  بالتداول  املكلفين  باألعضاء  الخاصة  التداول 
طبقا  املخل  باملقاصة  املكلف  العضو  لدى  معامالتهم  بمقاصة 

ملقتضيات املادة 44 أدناه.

املادة 38

بمقاصة  القيام  باملقاصة  املكلف  العضو  على  يتعذر  عندما 
املعامالت ولم يتم تعيين بديل عنه في اتفاقية املقاصة، يجوز لغرفة 
القيام  أجل  من  باملقاصة  مكلف  آخر  عضو  من  تطلب  أن  املقاصة 
بعمليات املقاصة ملعامالت العضو املخل وكذا تلك الخاصة باألعضاء 

املكلفين بالتداول معه وعمالئهم.

املادة 39

املقاصة  غرفة  طرف  من  املتخذة  التدابير  كفاية  عدم  حالة  في 
املقاصة  غرفة  تستخدم  أعاله،  و38   37 املادتين  في  عليها  املنصوص 
السالف  القانون  من   43 املادة  من  الرابعة  الفقرة  ملقتضيات  طبقا 
الذكر رقم 42.12 الودائع املكونة من طرف العضو املكلف باملقاصة 

في صندوق الضمان.

عندما ال تغطي الودائع املذكورة حالة أو حاالت اإلخالل املثبتة، 

تستخدم غرفة املقاصة مساهمات باقي األعضاء املكلفين باملقاصة في 

صندوق الضمان بالتناسب مع حجم مساهمة كل عضو املحددة عند 

آخر تحيين للمساهمات املذكورة. وتبلغ غرفة املقاصة جميع األعضاء 

املكلفين باملقاصة باملبلغ املقتطع من مساهمتهم.

تعيد غرفة املقاصة عند االقتضاء، إلى األعضاء املكلفين باملقاصة 

الغير املخلين بعد تغطية حاالت اإلخالل املرصدة الباقي من املساهمات 

املستخدمة بالتناسب مع مساهمتهم.

املادة 40

املبالغ  باستعمال  باملقاصة  املكلفين  املقاصة األعضاء  تخبر غرفة 

39 أعاله وتطلب  إليها في املادة  املقتطعة من صندوق الضمان املشار 

منهم دفع وديعة تكميلية من أجل إعادة تكوين مساهمتهم في الصندوق 

املذكور داخل أجل تحدده بإشعار بمعلومات.

املادة 41

إلى  يجب على العضو املكلف باملقاصة املخل أن يؤدي، باإلضافة 

املبالغ املستحقة املشار إليها في املواد 17 و18 و20 أعاله، التعويضات 

املترتبة عن إخالله.

املادة 42

حالة  في  املخل  باملقاصة  املكلف  العضو  على  تأخير  غرامة  تطبق 

املقاصة، وتدفع  أو عدم األداء، تحتسبها غرفة  عدم تسليم األصول 

على النحو التالي ׃

مبلغ يحتسب على أساس ضعف معدل  للطرف اآلخر،  بالنسبة   -

غير  املبلغ  على  يطبق  املغرب  لبنك  أيام  سبعة  ملدة  التسبيقات 

تم  والتي  واملعلقة  املسلمة  غير  األصول  كمية  على  أو  املسدد 

تقييمها بسعر التصفية ؛

- بالنسبة لغرفة املقاصة، مبلغ يحتسب بتطبيق معدل 0,2% يطبق 

على املبلغ غير املسدد أو على كمية األصول غير املسلمة واملعلقة 

والتي تم تقييمها بسعر التصفية .

املادة 43

في حالة عدم كفاية الودائع املكونة لصندوق الضمان، تقوم غرفة 

في  الذاتية  املقاصة بتطبيق االلتزامات املتعلقة بالسداد من مواردها 

حدود عتبة تحدد بتعليمة.

املكلفين  األعضاء  من  املساهمات  برسم  املقتطعة  املبالغ  تشكل 

باملقاصة غير املخلين في صندوق الضمان وكذا املوارد الذاتية لغرفة 

تجاه  املقاصة  لغرفة  دينا  السابقة،  الفقرة  في  إليها  املشار  املقاصة 

العضو املخل.
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تحدد غرفة املقاصة صافي رصيد نهائي للعضو املخل ׃

- إيجابيا عندما تكون غرفة املقاصة مدينة للعضو املذكور. في هذه 
املكلف  العضو  إلى  الصافي  الرصيد  املقاصة  غرفة  تدفع  الحالة، 

باملقاصة املخل ؛

لغرفة  مدينا  املخل  باملقاصة  املكلف  العضو  يكون  عندما  سالبا   -
املقاصة. في هذه الحالة، تطلب غرفة املقاصة من العضو املكلف 

باملقاصة املخل دفع الرصيد الصافي.

املخلين  غير  باملقاصة  املكلفين  األعضاء  إلى  املقاصة  غرفة  تعيد 
بالتناسب  العضو املخل بطلب منها  التي تم دفعها من لدن  املبالغ  كل 
عند  املطبقة  املسطرة  عن  املترتبة  الخسائر  لتغطية  مساهماتهم  مع 
استخدامه  يتم  التسديد،  بعد  فائض  وجود  حالة  وفي  اإلخالل، 
لتسديد أو تعويض غرفة املقاصة  عن كل تكلفة أو مبلغ تحملته أو 

قامت بصرفه له عالقة بحالة اإلخالل.

الباب الثاني

كيفي ت)وقف)نش ط)عضو)مكلف)ب ملق صة)واستئن فه

املادة 44

 ،42.12 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   42 املادة  ألحكام  طبقا 
عندما تقوم غرفة املقاصة بتوقيف نشاط العضو املكلف باملقاصة، 
املكلف  العضو  نشاط  مؤقتا  توقف  أن  املسيرة  الشركة  من  تطلب 

بالتداول الذي أبرم اتفاقية مقاصة مع العضو املذكور.

والهيئة  املغرب  بنك  الفور  على   بإخبار  املقاصة  غرفة  تقوم 
املغربية لسوق الرساميل، اللذان يبتان داخل أجل يومين )2( في شأن 
الوقف الصادر عن غرفة املقاصة. كما تخبر بذلك  أو استمرار  رفع 

الجمعية املهنية ألعضاء السوق اآلجلة لألدوات املالية.

لتدارك  باملقاصة  املكلف  العضو  إلى  إنذارا  املقاصة  غرفة  توجه 
بعد  تحدده  أجل  داخل  السوق  ونزاهة  بسالمة  تمس  التي  تصرفاته 

استطالع رأي بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل.

تقوم غرفة املقاصة بإصدار قرار رفع وقف نشاط العضو املكلف 
باملقاصة عندما يتدارك تصرفاته موضوع اإلنذار وتبلغ بذلك العضو 
املكلف  العضو  نشاط  وقف  رفع  أجل  من  املسيرة  والشركة  املعني 

بالتداول الذي أبرم اتفاقية مقاصة مع العضو املذكور.

الرساميل  لسوق  املغربية  والهيئة  املغرب  بنك  بذلك  تخبر  كما 
والجمعية املهنية ألعضاء السوق اآلجلة لألدوات املالية.

املادة 45

تقوم  باملقاصة،  املكلف  العضو  نشاط  وقف  استمرار  حالة  في 
غرفة املقاصة بوقف تسجيل أي معاملة جديدة باسم العضو املعني. 

ويظل مسؤوال عن جميع التزاماته بصفته عضوا مكلفا باملقاصة.

القسم الحادي عشر

قواعد)وكيفي ت)تدبير)صندوق)الضم 0
واملس هم ت)فيه

املادة 46

السالف  القانون  43 من  املادة  الثالثة من  الفقرة  تطبيقا ألحكام 
صندوق  في  املساهمات  املقاصة  غرفة  تحتسب   ،42.12 رقم  الذكر 
األولية  الضمان  ودائع  تغطيها  ال  التي  املخاطر  أساس  على  الضمان 
اختبارات  بواسطة  تقييمها  يتم  أعاله،   17 املادة  في  عليها  املنصوص 
الضغط وفق شروط تغيرات السوق القصوى وإمكانية إخالل أكبر 

عضو مكلف باملقاصة.

في  باملقاصة  مكلف  عضو  كل  مساهمة  املقاصة  غرفة  تحتسب 
صندوق الضمان بما يتناسب مع أحجام ومبالغ املعامالت املسجلة من 
طرف غرفة املقاصة باسم العضو خالل الستة )6( أشهر األولى ويتم 

تحيينها كل ستة )6( أشهر.

يجوز دفع املساهمة املذكورة عينيا أو في شكل تحويل أو بتسليم 
ضمان بنكي.

ودفعها  وتحيينها  املذكورة  املساهمات  احتساب  كيفيات  تحدد 
بتعليمة.

املادة 47

في  للمساهمة  أشهر  ستة  كل  تحيين  عند  املقاصة  لغرفة  يمكن 
دفعات  باملقاصة  املكلفين  األعضاء  من  تطلب  أن  الضمان  صندوق 

إضافية أو أن تعيد إليهم مبالغ من مساهمتهم.

غير أنه، يجوز لغرفة املقاصة القيام في أي وقت بتحيين مساهمة 
عضو مكلف باملقاصة في حالة حدوث تغيير مهم في نشاطه.

عندما ينهي العضو املكلف باملقاصة نشاطه، يسترد  مساهمته بعد 
التي تحددها غرفة  الكيفيات  املفتوحة وفق  الوضعيات  إتمام جميع 

املقاصة.

املادة 48

عندما يتم الدفع نقدا للمساهمة في صندوق الضمان، توظف من 
أخرى مالية  أداة  كل  في  أو  الخزينة  سندات  في  املقاصة  غرفة   طرف 

أو هما معا بدون املخاطرة برأس املال.

يتم دفع عائد التوظيف من لدن غرفة املقاصة إلى العضو املكلف 
باملقاصة كل ستة )6( أشهر.

املادة 49

تحدد غرفة املقاصة بتعليمة فئة األدوات املالية التي يمكن دفعها 
السوق  قيمة  على  املطبق  الخصم  وكذلك  املساهمة  برسم  كضمان 

لألداة املذكورة.
*

*  *
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 في غرفة المقاصة االنخراطاتفاقية 
 حنن املوقعان أسفله:

الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  ،ألدوات املاليةل املتعلق ابلسوق اآلجلة 42.12 رقمالقانون مبوجب غرفة املقاصة احملدثة ، ......
 شركةك  42.12السالف الذكر رقم من القانون  27املادة والسيما  (2014ماي  20) 1435رجب من  20بتاريخ  1.14.96
...، برأمسال قدرهيف السجل التجاري للدار البيضاء حتت رقم...،  مقيدة،  املقاصة يف السوق اآلجلة لألدوات املالية ذات امتيازمسامهة 

 ... ابصفتهبصفة قانونية... مقرها يف زاوية شارع القوات املسلحة امللكية وزنقة الراشد حممد، الدار البيضاء، وميثلهاو 

 ،"غرفة املقاصة"ب  أدانهاملشار إليها 

  من جهة،

 و 
 السالف الذكر من القانون 56ملادة ا ألحكام ابملالية ربقا السلطة احلكومية املكلفة عتمد من رر املالعضو املكلف ابملقاصة  ،......
بصفة  وميثلها…. مقرها يفو  …. قدره يف السجل التجاري للدار البيضاء حتت رقم ......، برأمسال مقيدة…شركةك  42.12 رقم

  ،...، بصفته ...قانونية

 "عضو مكلف ابملقاصة"،ب  أدانهاملشار إليه 

 من جهة أخرى،

 "؛الطرفني بـ " أدانهسميان ي

 : املادة األوىل

 اتفاقيةاملقاصة والعضو املكلف ابملقاصة وفق  العالقة بني غرفة تنظم، 42.12 رقم السالف الذكر من القانون 29للمادة  ألحكام ربقا
 ب "النظام العام". أدانه املشار إليه لنظام العام لررفة املقاصةاب لنموذج امللحقذا اهلاملقاصة ربقا  االخنراط يف

ابلقواعد احملددة يف النظام  أن يتقيدو  أنشطته الشروع يف مزاولةقبل املقاصة أن ينخرط يف غرفة  ملقاصة املعتمداب املكلف عضوالجيب على 
 .42.12من القانون السالف الذكر رقم  63ملادة حكام اربقا أل ،العام

 االخنراط اتفاقيةعلى التوقيع و  الكيفيات احملددة يف النظام العامللقواعد و ربقا  ملقاصة املعتمد يف غرفة املقاصةاملكلف ابعضو اخنراط التم ي
 إىل غرفة املقاصة.الولوج  قواعد حتدد اليت

الصادرة  والقواعدلنظام العام املطبق عليه ابو  اجلاري هبا العمل لقواننياب بتقيدها مشرور يتهكلف ابملقاصة واستمرار املاخنراط العضو  يكون
 .42.12 الذكر رقم من القانون السالف 68لفقرة الثانية من املادة حكام األربقا  غرفة املقاصة،عن 

 لفقرة الثالثة منحكام األحق االخنراط إىل غرفة املقاصة ربقا أن يؤدي نشاره،  مزاولةيف  الشروعملقاصة، قبل املكلف اب عضوال جيب على
 .42.12رقم  من القانون السالف الذكر 68املادة 

 ضالغر  : 2 املادة

 هو حتديد: االخنراط إن الررض من اتفاقية

  غرفة املقاصة؛ منخرط يفصفة عضو مكلف ابملقاصة من أجل االستفادة من العضو املكلف ابملقاصة  يتقيد هبااليت جيب أن  البنود -

   الطرفني. توالتزاما حقوق -
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 تعاريف : 3 املادة

 .النظام العامو  42.12القانون السالف الذكر رقم  يف املنصوص عليهاملدلول  هذه االتفاقية يف يراد ابلعبارات الواردة

 التأويل:  4 المادة
 ا.توقيع الطرفني عليه عند اجلاري هبا العمل التشريعية والتنظيمية لنصوص التشريعية والتنظيمية املشار إليها يف هذه االتفاقية النصوصاب يراد

 يف غرفة املقاصة االخنراط : 5املادة 

 عالوة على احرتام القواعد والكيفيات املتعلقة ابخنراط األعضاء املكلفني ابلتداول يف غرفة املقاصة واملنصوص عليها يف النظام العام، 5-1
 جيب على العضو املعتمد من أجل قبوله كعضو مكلف ابملقاصة التقيد ابلشروط املنصوص عليها يف هذه االتفاقية.

اصة بصدقية ومطابقة املعلومات اليت مت إرساهلا إىل غرفة املقاصة، واليت استندت عليها يف اختاذ قرار يلتزم العضو املكلف ابملق 5-2
 االخنراط.  

 العضو املكلف ابملقاصة التقيد يف كل وقت وحني بقواعد وكيفيات االخنراط. جيب على 5-3

مل يعد يتقيد بقواعد وكيفيات االخنراط أو قد يصبح غري  إذا جيب على العضو املكلف ابملقاصة أن يبلغ على الفور غرفة املقاصة 5-4
 قادر على التقيد هبا.

 .عنهأو التنازل  االخنراطنقل  جيوزال  5-5

 الواثئق يف تريريكل   قبلالعمل من أايم ( أايم 10عشرة ) على األقل كتابةار غرفة املقاصة  بجيب على العضو املكلف ابملقاصة إخ 5-6
 االخنراط.رلب  عند مسبقااملرسلة 

من شأنه أن  مهمحدث  بكل من النظام العام 33 املادة ألحكام ربقاغرفة املقاصة أن يبلغ جيب على العضو املكلف ابملقاصة  5-7
 . ملقاصةاب اخلاصة هتأنشطأو سري  التقيد ابلتزاماته يؤثر على

 من القانون 64ملادة ا ألحكامربقا ه اعتماد سحبمت يتم إهناء اخنراط العضو املكلف ابملقاصة يف غرفة املقاصة على الفور إذا  5-8
 .42.12 رقم السالف الذكر

 الطرفني التزامات : 6 املادة

وقواعد املقاصة  42.12 رقم السالف الذكر القانون املنصوص عليها يف املقاصة األحكام املنظمة لنشاط احرتامجيب على الطرفني  6-1
 عن غرفة املقاصة. ةالصادر  ،وكذا تعليمات وإشعار ابملعلومات االخنراط اتفاقية منوذجاملنصوص عليها يف النظام العام وبنود 

 من النظام العام. 34ربقا ملقتضيات املادة  غرفة املقاصة رر  من هنشاراخلضوع ملراقبة  العضو املكلف ابملقاصة يقبل 6-2

 العموالت : 7املادة 

السلطة احملدد من رر  املقاصة يف حدود السقف األقصى  غرفةلفائدة مجيع العموالت أن يؤدي جيب على العضو املكلف ابملقاصة 
 .ررفة املقاصةل يف تعليمات . ويتم حتديد جدول هذه العموالت وآجال أدائهاابملاليةاحلكومية املكلفة 

 قواعد املقاصة : 8املادة 

من النظام العام وبتعليمات وإبشعار  7املادة  املنصوص عليها يف املقاصة قواعدأن يتقيد بجيب على العضو املكلف ابملقاصة  8-1
   املعلومات الصادر عن غرفة املقاصة وكذا بنود هذه االتفاقية.
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 من النظام العام. 44ربقا للمادة عضو مكلف ابملقاصة  أن توقف مؤقتا نشاط كل جيوز لررفة املقاصة 8-2

 من النظام العام. 9املنصوص عليها يف املادة  يقوم العضو املكلف ابملقاصة بفتح حساابت الوضعية 8-3

 كتمان السر:   9ة املاد

 السر املهين. لواجبيف إرار هذه االتفاقية  اليت مت اإلخبار هباختضع املعلومات  9-1

 09.08 ألحكام القانون رقم ربقايف إرار هذه االتفاقية  التوصل هبايتم  ذات رابع شخصيالطرفان على معاجلة أي بياانت  يلتزم 9-2
بتاريخ  1.09.15 الظهري الشريف رقمبتنفيذه  ، الصادرحبماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي املتعلق

 (.2009فرباير  18) 1430صفر  من 22

 كل شخص  هبا خباراإلو أ هاأو إتالف هاتريري  السيما سري ة ذات رابعمعلوم كل  حلمايةالالزمة  التدابريالطرفان ابختاذ مجيع يلتزم  9-3 
 .بذلكغري مرخص له 

 االخنراط اتفاقية مدة:  10  املادة

 لطرفني.ل من اتريخ توقيعها من قبل املمثلني القانونيني ابتداءتدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ  10-1

     . بعده لشروط احملددةء االتفاقية ربق اوميكن إهنا .االتفاقية غري حمددة تكون مدة 10-2

 االخنراط اتفاقية فسخ:  11املادة 

     عدم التنفيذ لالفسخ  11-1

 ( يوما30ثالثني ) وضعيته داخل أجل دون تسويةالواردة يف هذه االتفاقية،  هاللتزاماتكلف ابملقاصة املعضو خمالفة اليف حالة  11-1-1
اإلخالل جبميع  دون االخنراط اتفاقيةغرفة املقاصة  تفسخ، ابلتوصلرسالة مضمونة مع إشعار ابملخالفة املعنية ب تبليرهابتداء من اتريخ 

 ميكنها املطالبة هبا مبوجب هذه االتفاقية. اليت التعويضات

 السالف الذكر من القانون 89ملادة ا ألحكامتطبيقا عمليات معينة  ه ملزاولةتقييد أو ابملقاصةكلف امللعضو ا منعيف حالة  11-1-2
 دون أي إجراءات أو إشعار االخنراط اتفاقيةفسخ  التقييد، أواملنع إجراء  آاثرالوقائع أو  خطورةحسب املقاصة  لررفة جيوز ،42.12 رقم

 .كيفما كان نوعه لفائدة العضو املكلف ابملقاصةيف أي تعويض   احلقيرتتب عن هذا الفسخ  ال .مسبق

 سحب رخصة االعتماد عندالفسخ  11-2

 من القانون 64ملادة حكام األ ربقا ابملالية سلطة احلكومية املكلفةال صادر عن بقرار اعتماد عضو مكلف ابملقاصةرخصة يؤدي سحب 
 السحب حيز التنفيذ. هذا اتريخ دخول قرار إشعار مسبق، عند وأ دون إجراءات االخنراط اتفاقيةإىل فسخ  42.12 رقم السالف الذكر

 .كيفما كان نوعه لفائدة العضو املكلف ابملقاصةاحلق يف أي تعويض   يرتتب عن هذا الفسخ ال

 االخنراط يةفسخ اتفاق آاثر 11-3

 . معامالت جديدة تسجيل االخنراط اتفاقيةفسخ  توقف غرفة املقاصة فور 11-3-1

   .الفسخ املصاريف املرتتبة عن كلإىل  ابإلضافة  لألغيار الواجب دفعها املبالغتطلب  املقاصة أنررفة ل جيوز 11-3-2
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املسجلة من  العضو املكلف ابملقاصة املتعلقة ابملعامالت التزامات، أبي شكل من األشكال، االتفاقية هذهي فسخ ال يلر 11-3-3
 غرفة املقاصة قبل اتريخ الفسخ.رر  

 وكذا سريال طابعذات الاملعلومات  ،ابتداء من اتريخ الفسخ( 1واحد ) شهرمن أحد الطرفني داخل أجل  بطلبإرجاع يتم  11-3-4
 .االتفاقية إرار هذه يفه لدناليت مت إرساهلا من غريها واملواد واألدوات أو  الواثئق مجيع

     القوة القاهرة:  12ملادة ا
   .املنصوص عليها يف هذه االتفاقية تنفيذ التزاماهتما املسؤولية عن عدم، ال يتحمل الطرفان قاهرةالقوة يف حالة ال 12-1

يتم إعفاء الطر  املتضرر من تنفيذ التزاماته يف حدود حالة القوة القاهرة املصرح هبا بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار ابلتوصل  12-2
( أايم ابتداء من اتريخ وقوع احلدث. يتم أيضا إعفاء الطر  اآلخر من تنفيذ التزاماته يف حدود 5إىل الطر  اآلخر داخل أجل مخسة )

 .اهرة املصرح هباحالة القوة الق

حبدوث حالة القوة القاهرة، جيوز  التبليغمن اتريخ استالم ابتداء  يوما،( 30إذا استمرت حالة القوة القاهرة لفرتة تزيد عن ثالثني ) 12-3
     ات.بدون إجراء االخنراط اتفاقيةفسخ يطلب أن  ألحد الطرفني

التشريعية والتنظيمية  أقرهتا النصوص احلاالت اليتتلك  العرضي احلدث القاهرة أو القوة حبالةاالتفاقية يراد حسب مدلول هذه  12-4
 .املرربية االجتهادات القضائيةاجلاري هبا العمل وكذا 

 حسن النية:  13املادة 
 .نيةيتفق الطرفان على أداء التزاماهتما حبسن 

 البطالن:  14املادة 
حكم حائز صدور أو إثر  ابرل أو أصبح ابرال إثر تريري نصوص تشريعية أو تنظيمية هذه االتفاقية منأكثر بند أو إذا ثبت أن  14-1

 تظل ابقي البنود سارية املفعول.لقوة الشيء املقضي به، 

وتلزم هذه البنود  .حتت رائلة البطالن املشار إليها أعاله بنودالالبند أو  تريريل املشرتكةإرادهتما  وفقيتفاوض الطرفان حبسن نية  14-2
 .الطرفني ابتداء من اتريخ إقرارها

بعد التوقيع عليها من لدن  املفعول ةساريوتصبح  ،أو البنود املتفق عليها ت البندضمنتإذا  االخنراط اتفاقية يف تريرياليتم إقرار  14-3
 الطرفني.

 أدلة اإلثبات التفاق على: ا 15املادة 
تعترب ، يتم تبادهلاورقية أو إلكرتونية  دعامة املراسالت علىأو  الربط املعلومايت الواثئق أو السجالت أو بياانت أن كليتفق الطرفان على 
 .التواصل القائم بينهماأدلة إثبات على 

 التوطني:  16ادة امل
 بنود هذه االتفاقية توجيه مراسالهتما إىل املقر املشار إليه أعاله. تنفيذيتفق الطرفان من أجل  1- 16

 املقر. ريريبت على الفور الطر  اآلخرتبليغ جيب  2- 16
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 الصلح:  17املادة 

 شخص علىنزاعه رر  بعرض  كليلتزم   وقبل اللجوء إىل أي مسطرة قضائية، االخنراط اتفاقيةتنفيذ  عدم التمكن منيف حالة  1- 17
 مكلف ابلصلح يتوىل على األقل مهام مدير داخل شركته.

ا من ( يوم15مخسة عشر ) داخل أجل املذكورين أعاله املكلفني ابلصلح بطلب من الطر  املبادر جيتمع األشخاصأن  جيب 17-2
 .الصلحرلب اجتماع  رسالة من اتريخ استالمابتداء  العملأايم 

 .الصلح إىل املبادرالطر  من لدن  جدول األعمال حيدد 17-3

 قيمة تعاقدية.املتفق عليها من لدن الطرفني  لقراراتيكون ل 17-4

 .االخنراط اتفاقيةعن  ةمستقل هذه القراراتعترب ت 17-5

 بطلب من الطر  املبادر. ، يتم الشروع يف إجراء التحكيمبعد انصرام األجل املذكورإذا تعذر الصلح  17-6

 التحكيم:  18املادة 

املنصوص عليها يف  التحكيممسطرة وفق  هاأو تنفيذ االخنراط اتفاقية بتأويل يتعلقنزاع  كليف   ت، يتم البالصلح مسطرةفشل  عند 18-1
 .املدنية املسطرة من قانون 327.70إىل  306 املواد من

داخل أجل كمه حمالطر  اآلخر إىل تعيني  ابلتوصلرسالة مضمونة مع إشعار  بواسطة ويدعو، كمهحمبتعيني  املبادرالطر   يقوم 18-2
 التوصل.من اتريخ ابتداء ( أايم 10عشرة )

 لدار البيضاء.ابيتم تعيينه أبمر من احملكمة التجارية ، أعاله املشار إليه األجلعند انتهاء  كمهحمالطر  اآلخر  إذا مل يعني 18-3

يتحمل مسؤولية  كم اثل حم لتعيني ،تعيينهمامن اتريخ  ءابتدا( يوما 15مخسة عشر ) داخل أجلكمان احملجيب أن جيتمع  18-4
 .يةيةة التحكيماهلرائسة 

أبمر من  ه، وإذا تعذر ذلك، يتم تعييناألول لتعيني احملكم الثال  جتماعاالاتريخ ابتداء من ( أايم 8مثانية ) أجلللمحكمني مينح  18-5
 كمني أو كليهما.أو من أحد احمل املبادرلدار البيضاء بطلب من الطر  ابرئيس احملكمة التجارية 

 إىل يستدعى .احملكم الثال  اتريخ تعينيابتداء من  ( يوما15عشر ) مخسة أجلداخل  ية اجتماعها األوليةة التحكيماهل تعقد 18-6
 .رئيسالالطرفان بدعوة من أيضا هذا االجتماع 

 .التحكيم لسري إجراءات مسطرة زمينال دولاجلو  االتحكيم املنورة هب مهمةورقة حول  تعد اهليةة التحكيمية 18-7

هلا. وميكن اتريخ انعقاد أول اجتماع  ابتداء من( 120وعشرين يوما ) مائةأجل داخل إصدار قرارها  يةيةة التحكيماهليتعني على  18-8
 مبوافقة الطرفني.أو من اهليةة أبمر  إجراء حتقيقمتديد هذا األجل بسبب 

 .كوسيط ابلرتاضي  النزاعاتيف  البتاملعمول هبا يف احملاكم، وجيوز هلا  التقيد ابملسارر ية منيةة التحكيماهلتعفى  18-9

 .كون ابللرة الفرنسيةيتم التحكيم يف مدينة الدار البيضاء و ي 18-10
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 القانون املطبق – 19املادة 

 .تااللتزاماتنفيذ عن مكان برض النظر  مبا يف ذلك االلتزامات التكميلية وذلك لقانون املرريبلختضع هذه االتفاقية 

 اتفاقية االخنراط يف التغيري – 20املادة 

ملقاصة مبجرد اب النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقةيف  تريري كلمع   مطابقتهامن أجل هذه االتفاقية  بنود تريريجيوز لررفة املقاصة 
 حيز التنفيذ. ادخوهل

 التدقيق – 21املادة 

بعد إخبار العضو  ررفة املقاصة، جيوز لاملتعلقة مبراقبة أنشطة املقاصة من النظام العام وعالوة على املهام 34ربقا ملقتضيات املادة  21-1
طابقة أنشطة العضو لبنود هذه االتفاقية. وميكن لررفة املقاصة أن تعهد إىل األشخاص الذين يتوفرون ملهمة تدقيق املكلف ابملقاصة، القيام مب

 هبذه املهمة. الالزمة القيامعلى الوسائل 

 السيما الولوج إىللتمكينه  التدقيق املذكورة كل شخص يتوىل مهمة  غرفة املقاصة ومع يلتزم العضو املكلف ابملقاصة ابلتعاون مع 21-2
 الالزمة هلذه املهمة. على مجيع املعلومات االرالعو  همقرات

هبا الالزمة اليت خيربهم مسبقا  اختاذ تدابري السالمة التدقيق مبهمة األشخاص الذين يعهد إليهم القيام غرفة املقاصة أو كما تتقيد  21-3
 .املكلف ابملقاصة العضو

 حّرر يف نسختني أصليتني.

 XXXالدار البيضاء يف 

 عن

 غرفة املقاصة

 عن

 العضو املكلف ابملقاصة
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 اتفاقية مقاصة بين عضو مكلف بالتداول وعضو مكلف بالمقاصة
 

 حنن املوقعان أسفله:

املتعلق  42.12رقم  ن  القانون 55 املادة ألحكام ابملالية ربقا السلطة احلكونية املكلفة عتدد ن  رف امل ابلتداولالعضو املكلف  ،......
  ، (2014ناي  20) 1435رجب  20بتاريخ  1.14.96الصادر بتنفيذه الظهري الشفيف رقم  ،ألدوات املاليةل ابلسوق اآلجلة

 ...، بصفتهبصفة قانونية وميثلها…. نقفها يفو  …. قدره يف السجل التجاري للدار البيضاء حتت رقم ......، بفأمسال نقيدة…شفكةك
...،  

 "العضو املكلف ابلتداول"،ب  أدانه إليهاملشار 

  من جهة،

 و 

 رقم السالف الذكف ن  القانون 56 املادة ألحكام ابملالية ربقا السلطة احلكونية املكلفة عتدد ن  رف املالعضو املكلف ابملقاصة  ،......
 ...،بصفة قانونية وميثلها…. نقفها يفو  …. قدره يف السجل التجاري للدار البيضاء حتت رقم ......، بفأمسال نقيدة…شفكةك  42.12
  ،بصفته ...

 "عضو مكلف ابملقاصة"،ب  أدانه إليهاملشار 

 من جهة أخرى،

 "؛الطرفني " أدانهسديان ي

 : ة األوىلاملاد

فق و العالقة بني العضو املكلف ابلتداول والعضو املكلف ابملقاصة  تنظم، 42.12 رقم السالف الذكفن  القانون  70ملادة ألحكام اربقا 
 ."النظام العام"أدانه باملشار إليه  لغففة املقاصة ابلنظام العام امللحقلندوذج ذا اهل ربقاقاصة املاتفاقية بنود 

 الغرض:  2ة املاد

 سيدا:هذه االتفاقية العالقة بني العضو املكلف ابلتداول والعضو املكلف ابملقاصة، والتنظم 

 املعانالت على األدوات املالية اآلجلة؛ املتعلقة مبقاصة املكلف ابلتداول والعضو املكلف ابملقاصة العضووواجبات حقوق  -

 ؛هانش أو وديعة ضدان كلرلب وسداد   اليت يتم وفقها شفوطال -

 احلساب؛ كيفيات نسك -

 أجفة العضو املكلف ابملقاصة. -
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 تعاريف:  3ة املاد

 .النظام العامو  42.12القانون السالف الذكف رقم  يف املنصوص عليهاملدلول  هذه االتفاقية يف يفاد ابلعبارات الواردة

 لتـأويلا: 4ة املاد

 ا.توقيع الطففني عليه عند عدلاجلاري هبا ال لنصوص التشفيعية والتنظيدية املشار إليها يف هذه االتفاقية النصوص التشفيعية والتنظيديةاب يفاد

 العضو املكلف ابملقاصة واجبات:  5ة املاد

يفسل العضو  .نعانلة يقوم العضو املكلف ابملقاصة بتسجيلها يف حساب العضو املكلف ابلتداول نوضوع إشعار نعانلة كلتكون   1-5
  .عد تقديفعلى أب تنفيذ األنف اتريخالذي يلي  عدل البورصةيوم  يفاملكلف ابملقاصة هذا االشعار إىل العضو املكلف ابلتداول 

يتوفف ي الذالعضو املكلف ابلتداول  أن يطلب ن العضو املكلف ابملقاصة جيب على  النظام العام،ن   12ربقا ملقتضيات املادة  2- 5
 .، نبالغ لتغطية تلك الوضعيات املفتوحةجلةاآلالية املدوات األوضعيات نفتوحة على على 

يوم عدل  يفالعضو املكلف ابملقاصة  ن  رف لعضو املكلف ابلتداول ل ضدان التسليم ووديعة وديعة الضدان األولية إرجاعيتم  5-3
 الوضعيات املفتوحة.إمتام  اتريخ الذي يلي البورصة

 ابلتداول العضو املكلف واجبات:  6ة املاد

  تفاقية.االيوقع نعه هذه الذي كلف ابملقاصة املعضو ال لدىنعانالته  ابلتداول مبقاصةاملكلف  العضو يقوم 6-1

  .وسيطا ضاننا للوفاء إزاء العضو املكلف ابملقاصةاملقدنة للتسجيل لدعانالت ل لنسبةاب ابلتداول العضو املكلف عتربي 6-2

 قاصةابملطلبها العضو املكلف ي اليتبالغ يؤدي املأن  لنظام العامن  ا 12ملقتضيات املادة  ربقا جيب على العضو املكلف ابلتداول 6-3
 .جلةاآلالية املدوات األعلى  املفتوحة لتغطية الوضعيات

 املكلف ابملقاصة. لعضوااليت يطلعه عليها نسبقا بتشغيل حسابه  املفتبطةوالعدوالت  املصاريف مجيعابلتداول املكلف  العضويؤدي  6-4

 العضو املكلف ابلتداول إخالل:  7ة املاد 

 ن  قبل العضو املكلف ابلتداول: التالية حالة إخالل إحدى الوضعياتميك  أن تشكل  7-1

  التسليم أو األداء يف اآلجال احملددة لكل نبلغ أو أصل نستحق لغففة املقاصة بفسم الوضعيات املفتوحة املسجلة ابسم العضو عدم
 ؛املكلف ابلتداول

  ن  هذه االتفاقية؛ 2-5للبند وفًقا األخفى التغطيات و ودائع الضدان ورلبات اهلانش  دفععدم 
 ف ابلتداول.التسوية أو التصفية القضائية للعضو املكل 

 .غففة املقاصة التبليغ هبا على الفور، يتعني على العضو املكلف ابملقاصة اإلخالل إحدى وضعيات ثبوت عند 7-2
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الشفوط  فقو االلتزانات تنفيذ املكلف ابلتداول عند اإلخالل  العضو وضعيات الذي ميسكجيب على العضو املكلف ابملقاصة  7-3
 املنصوص عليها يف النظام العام.

 لتداول.العضو املكلف اب إخالل األخفى عند اتودائع الضدان ورلبات اهلانش والتغطي جيوز للعضو املكلف ابملقاصة حتقيق 4-7

 كيفيات مسك احلساب:   8ة املاد

 :السيدا، املسجلة املعانالتبفسم عدة حساابت  العضو املكلف ابلتداولن  طلب ب يفتح العضو املكلف ابملقاصة

  ابلتداول؛حساب وضعية لتسجيل ونقاصة وضعيات العضو املكلف 
 لوضعياتاذه هب األداءات املفتبطةو والضداانت  اتحساب تغطية لتسجيل التغطي. 

 املكلف ابملقاصة أجرة العضو:  9دة املا

 أجفة تقدر ب... املالية اآلجلة،األدوات  املعانالت املنفذة يف سوق نقاصةنقابل  ملقاصةاملكلف اب لعضول لتداولاملكلف ابعضو ال يدفع

 العضو املكلف ابملقاصة إخالل:  10ة املاد
 : ابملقاصةن  قبل العضو املكلف  التالية حالة إخالل إحدى الوضعياتميك  أن تشكل  10-1

  عدم التسليم أو األداء يف اآلجال احملددة لكل نبلغ أو أصل نستحق لغففة املقاصة بفسم الوضعيات املفتوحة املسجلة ابسم العضو
 ابملقاصة؛املكلف 

  ؛األخفى تطلبها غففة املقاصة أو املسامهة يف صندوق الضدان يف اآلجال احملددةالتغطيات و ودائع الضدان ورلبات اهلانش  دفععدم 
 ابملقاصةتسوية أو التصفية القضائية للعضو املكلف ال. 

ي يفغب نقل ذالعضو املكلف ابلتداول غففة املقاصة ابلعضو املكلف ابملقاصة ال ربخي، ثبوت إحدى وضعيات اإلخالل عند 10-2
 وضعياته إليه.

 كتمان السر:   11ة املاد
 السف املهين. لواجب    يف إرار هذه االتفاقية  اإلخبار هبا اليت متختضع املعلونات  11-1
املتعلق 09.08 لقانون رقماألحكام  ربقايف إرار هذه االتفاقية  التوصل هبايتم  ذات رابع شخصيعاجلة أي بياانت مبالطففان  يلتزم 11-2

ن   22بتاريخ  1.09.15 بتنفيذه الظهري الشفيف رقم ، الصادرحبداية األشخاص الذاتيني جتاه نعاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي
 (.2009فربايف  18) 1430صفف 

شخص  كلخبار هبا  اإلأو  إتالفهاأو  ذات رابع سفي السيدا تغيريها ةنعلون كل  الالزنة حلداية التدابريالطففان ابختاذ مجيع  يلتزم 11-3
 بذلك. له غري نفخص

 مدة االتفاقية:  12ة املاد
 لطففني.ل ن  اتريخ توقيعها ن  قبل املدثلني القانونيني ابتداءتدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ  12-1

 .بعدهلشفوط احملددة ا ء االتفاقية ربقوميك  إهنا .االتفاقية غري حمددة تكون ندة 12-2
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 فسخ االتفاقية:  13ة املاد

 لعدم التنفيذ الفسخ  13-1

ابتداء ن  اتريخ ( يونا 15)مخسة عشف  وضعيته داخل أجل دون تسويةالواردة يف هذه االتفاقية،  لتزاناتلالالطففني  أحدخمالفة يف حالة 
 التعويضاتإلخالل جبديع ا دونتفسخ االتفاقية  ،ابلتوصلفسالة نضدونة نع إشعار تبليغ الطف  املتضفر الطف  األخف ابملخالفة املعنية ب

 هبا مبوجب هذه االتفاقية.املطالبة للطف  املتضفر  ميك  اليت

 سحب رخصة االعتماد عندالفسخ  13-2

السالف  ن  القانون 64ملادة حكام األ ربقا ابملالية السلطة احلكونية املكلفة صادر ع  اعتداد أحد الطففني بقفار رخصة يؤدي سحب
يرتتب ع  هذا  ال السحب حيز التنفيذ. هذا اتريخ دخول قفار إشعار نسبق، عند وأ دون إجفاءاتإىل فسخ االتفاقية  42.12 رقم الذكف
 كيفدا كان نوعه لفائدة الطف  املعين.احلق يف أي تعويض   الفسخ

 آاثر فسخ االتفاقية 3 -13

 وكذا ذات الطابع السفياملعلونات  ،ابتداء ن  اتريخ الفسخ( 1واحد ) شهفبطلب ن  أحد الطففني داخل أجل إرجاع يتم  13-3-1
 .االتفاقية إرار هذه يفاليت مت إرساهلا ن  لدنه واملواد واألدوات أو غريها  الواثئق مجيع

وفق  تااللتزانايذ تنفالعضو املكلف ابلتداول عند فسخ االتفاقية  وضعيات الذي ميسكجيب على العضو املكلف ابملقاصة  31-3-2
 الشفوط املنصوص عليها يف النظام العام.

 القوة القاهرة:  14ة املاد

   .املنصوص عليها يف هذه االتفاقية تنفيذ التزاناهتدا املسؤولية ع  عدميف حالة القوة القاهفة، ال يتحدل الطففان  14-1

يتم إعفاء الطف  املتضفر ن  تنفيذ التزاناته يف حدود حالة القوة القاهفة املصفح هبا بواسطة رسالة نضدونة نع اإلشعار ابلتوصل  14-2
( أايم ابتداء ن  اتريخ وقوع احلدث. يتم أيضا إعفاء الطف  اآلخف ن  تنفيذ التزاناته يف حدود 5الطف  اآلخف داخل أجل مخسة ) إىل

 حالة القوة القاهفة املصفح هبا.

ز ة القوة القاهفة، جيو حبدوث حال التبليغن  اتريخ استالم ابتداء ( يونا، 30إذا استدفت حالة القوة القاهفة لفرتة تزيد ع  ثالثني ) 14-3
     ات.بدون إجفاءاالتفاقية فسخ يطلب أن  ألحد الطففني

نظيدية تلك احلاالت اليت أقفهتا النصوص التشفيعية والت العفضي احلدث لقوة القاهفة أولة اايفاد حسب ندلول هذه االتفاقية حب 14-4
 .املغفبية االجتهادات القضائيةاجلاري هبا العدل وكذا 

 حسن النية:  15ة املاد

 يتفق الطففان على أداء التزاناهتدا حبس  نية.
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 البطالن:  16ة املاد

حكم حائز صدور  ثفإأو بند أو أكثف ن  هذه االتفاقية ابرل أو أصبح ابرال إثف تغيري نصوص تشفيعية أو تنظيدية  إذا ثبت أن 16-1
 تظل ابقي البنود سارية املفعول.، لقوة الشيء املقضي به

تلزم هذه البنود و   البنود حتت رائلة البطالن املشار إليها أعاله.أو  البند لتغيرياملشرتكة هتدا إرادوفق  نية الطففان حبس يتفاوض  16-2
 ن  اتريخ إقفارها. ابتداء طففنيال

 توقيع عليها ن  لدن الطففني.بعد ال املفعول ةسارياملتفق عليها، وتصبح تضدنت البند أو البنود  االتفاقية إذا يف يتم إقفار التغيري 16-3

 أدلة اإلثباتاالتفاق على :  17ة املاد

تعترب  ،تم تبادهلايورقية أو إلكرتونية  الت، على دعانةفاساملأو  بياانت الفبط املعلونايتكل الواثئق أو السجالت أو أن  يتفق الطففان على 
 .التواصل القائم بينهداأدلة إثبات على 

 التوطني:  18ة املاد

 يتفق الطففان ن  أجل تنفيذ بنود هذه االتفاقية توجيه نفاسالهتدا إىل املقف املشار إليه أعاله. 1- 18

 بتغيري املقف. على الفور الطف  اآلخفتبليغ جيب  2- 18

 الصلح:  19ة املاد

نكلف  شخص لىعنزاعه رف  بعفض  كليلتزم   تنفيذ االتفاقية وقبل اللجوء إىل أي نسطفة قضائية، عدم التدك  ن حالة يف  1- 19
 ابلصلح يتوىل على األقل نهام نديف داخل شفكته.

ا ن  أايم ( يون15مخسة عشف ) أجل داخل املذكوري  أعاله املكلفني ابلصلح بطلب ن  الطف  املبادر جيتدع األشخاصأن  جيب 19-2
 .الصلحرلب اجتداع  رسالة ن  اتريخ استالمابتداء  العدل

 .الصلح إىل املبادر الطف  جدول األعدال ن  لدن حيدد 19-3

 قيدة تعاقدية.املتفق عليها ن  لدن الطففني  لقفاراتيكون ل 19-4

 .ع  االتفاقية ةنستقل هذه القفاراتعترب ت 19-5

 .بطلب ن  الطف  املبادر، يتم الشفوع يف إجفاء التحكيم عند انصفام األجل املذكورإذا تعذر الصلح  19-6

 التحكيم:  20ة املاد

ملنصوص عليها يف املواد ا التحكيموفق نسطفة  هااالتفاقية أو تنفيذ بتأويل يتعلقنزاع  كليف   ت، يتم البالصلح نسطفةفشل  عند 20-1
 .املدنية املسطفة قانون ن  327.70إىل  306ن  

داخل أجل كده حمالطف  اآلخف إىل تعيني  ابلتوصلرسالة نضدونة نع إشعار  بواسطة ويدعو، كدهحم بتعينياملبادر  الطف  يقوم 20-2
 التوصل.ن  اتريخ ابتداء ( أايم 10عشفة )
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 .دار البيضاءلاب، يتم تعيينه أبنف ن  احملكدة التجارية عند انتهاء األجل املشار إليه أعاله كدهحمالطف  اآلخف  إذا مل يعني 20-3

ة رائسة يتحدل نسؤولي كم اثل حم لتعيني ،اتريخ تعيينهدا ابتداء ن يونا ( 15مخسة عشف ) داخل أجلكدان احملجيب أن جيتدع  20-4
 .يةيةة التحكيداهل

أبنف ن   ينهتعييتم ، وإذا تعذر ذلك، األول لتعيني احملكم الثال  جتداعاال اتريخ ابتداء ن  ( أايم8مثانية )أجل مينح للدحكدني  20-5
 كدني أو كليهدا.أو ن  أحد احمل املبادر لدار البيضاء بطلب ن  الطف ابرئيس احملكدة التجارية 

 ىلإ يستدعى. و كم الثال احمل تعينيابتداء ن  اتريخ  ( يونا15مخسة عشف ) داخل أجل ية اجتداعها األوليةة التحكيداهل تعقد 20-6
 .الطففان بدعوة ن  الفئيسأيضا االجتداع 

 التحكيم املنورة هبا واجلدول الزنين لسري إجفاءات نسطفة التحكيم. نهدةورقة حول    تعد اهليةة التحكيدية 20-7

هلا. وميك  اتريخ انعقاد أول اجتداع  ابتداء ن ( 120وعشفي  يونا ) نائةأجل داخل إصدار قفارها  يةيةة التحكيداهليتعني على  20-8
 مبوافقة الطففني. أون  اهليةة إجفاء حتقيق أبنف  هذا األجل بسببمتديد 

 .ابلرتاضي كوسيط  النزاعات يفالبت املعدول هبا يف احملاكم، وجيوز هلا  التقيد ابملسارف ية ن يةة التحكيداهلتعفى  20-9

 .كون ابللغة الففنسيةيتم التحكيم يف ندينة الدار البيضاء و ي 20-10

 القانون املطبق:  21ة املاد

 .تااللتزاناتنفيذ ع  نكان وذلك بغض النظف  التكديلية تمبا يف ذلك االلتزانا لقانون املغفيبلختضع هذه االتفاقية 

 يف االتفاقية التغيري:  22ة املاد

ملقاصة اب املتعلقةالتنظيدية النصوص التشفيعية و يف  تغيري كلنع   نطابقتهان  أجل هذه االتفاقية بنود  تغيري ابتفاق نشرتكجيوز للطففني 
 حيز التنفيذ. امبجفد دخوهل

 حّفر يف نسختني أصليتني.

 XXX، يف الدار البيضاء

 ع 

 العضو املكلف ابلتداول

 ع 

 العضو املكلف ابملقاصة
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))1)()بتغيير)وتتميم) 000) )0)أغسطس) 6)محرم) )).75)))ص د3)في) قرا3)لوزير)التعليم)الع لي)والشحث)العلمي)واالبتك 3)3قم)

قرا3)وزير)التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)الع لي)والشحث)العلمي)3قم)8).70)))الص د3)في)))جم دى)األولى)001) 

)9)ين ير)9)1)()ب ملص دقة)على)دفتر)الضوابط)الشيداغوجية)الوطنية)لدبلوم)دكتو3)في)الطب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ،

في  الصادر   2174.18 رقم  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

2 جمادى األولى 1440 )9 يناير 2019( باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الطب، كما وقع 

تغييره وتتميمه ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ 18 ماي 2022،

قرر ما يلي ׃

املادة األولى

الوطنية  التربية  وزير  بقرار  امللحق  الطب  في  دكتور  لدبلوم  الوطنية  البيداغوجية  الضوابط  دفتر  مقتضيات  وتتمم  تغير 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2174.18 الصادر في 2 جمادى األولى 1440 )9 يناير 2019( املشار إليه أعاله، 

كما هو محدد بامللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من السنة الجامعية 2023-2022.

التاريخ  في الطب قبل هذا  بانتظام لتحضير دبلوم دكتور  غير أن طلبة السنوات الخامسة والسادسة والسابعة املسجلين 

يظلون خاضعين ألحكام قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2174.18 السالف الذكر.

وحرر بالرباط في 6 محرم 1444 )4 أغسطس 2022(.

اإلمضاء ׃ عبد اللطيف ميراوي.

*

*  *
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 ((76.(( 3قم) واالبتك 3) العلمي) والشحث) الع لي) التعليم) لوزير) قرا3)

وتتميم بتغيير) ()(1(( أغسطس) (0(  (000 محرم) (6 في)  ص د3)

الع لي) والتعليم) املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) وزير) قرا3)

 والشحث)العلمي)3قم)8).75)))الص د3)في)))جم دى)األولى)001)

)9)ين ير)9)1)()ب ملص دقة)على)دفتر)الضوابط)الشيداغوجية)

الوطنية)لدبلوم)دكتو3)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي رقم 2175.18 الصادر في 2 جمادى األولى 1440 

)9 يناير 2019( باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 

لدبلوم دكتور في الصيدلة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ 

18 ماي 2022،

قرر ما يلي ׃

املادة األولى

الوطنية  البيداغوجية  الضوابط  دفتر  مقتضيات  وتتمم  تغير 

الوطنية  التربية  وزير  بقرار  امللحق  الصيدلة  في  دكتور  لدبلوم 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2175.18 الصادر 

إليه أعاله، كما هو  2019( املشار  يناير   9( 1440 2 جمادى األولى  في 

محدد بامللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من السنة 

الجامعية 2023-2022.

وحرر بالرباط في 6 محرم 1444 )4 أغسطس 2022(.

اإلمضاء ׃ عبد اللطيف ميراوي.

*
*  *
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000) ) )م 13) )1)) 1))بعش 0) في) 9)). ).))ص د3)  مرسوم)3قم)

املدعو) للعق 3) اإلدا3ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 3يخ) بتحديد)

لقي دة) الترابي) ب لنفوذ) اقع) الو تنسيت«) نمروا0) »امردول)

تغزوت)بدائرة)تنغير)بإقليم)تنغير،)الج 3ي)على)ملك)الجم عتي0)

السالليتي0)ت غي )املش 0)وايت)بويحي .

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي ׃

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 17 أبريل 2023 وتتواصل في األيام املوالية 

»امردول  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 

تنغير،  بإقليم  تنغير  بدائرة  تغزوت  بقيادة  الواقع  تنسيت«،  نمروان 

للجماعتين  اململوك  هكتارا،   2067 التقريبية  مساحته  البالغة 

السالليتين تاغيا املشان وايت بويحيا.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده ׃

للجماعتين   861 رقم  اإلداري  والتحديد  أمكر  جبل  ׃  شماال   -

السالليتين تاغيا املشان وايت بويحيا ؛

- شرقا ׃ األرا�سي الساللية لحارة اليمين وأشطاط ؛

- جنوبا ׃ جبل صاغرو ؛

- غربا ׃ أسيف نتكيط وحرفوش.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  تغزوت،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1444 )3 مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف ׃

وزير  الداخلية،

اإلمضاء ׃ عبد الوافي لفتيت.

000) ) )م 13) )1)) 1))بعش 0) في) ) ). ).))ص د3)  مرسوم)3قم)
املدعو) للعق 3) اإلدا3ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 3يخ) بتحديد)
اقع)ب لنفوذ)الترابي)لقي دة)واد)إسلي)بدائرة) »جشل)قسو«)الو
أحواز))وجدة)الجنوبية)بعم لة)وجدة)-)أنج د،)الج 3ي)على)ملك)

الجم عة)الساللية)توابنة.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي ׃

املادة األولى

املوالية  األيام  في  وتتواصل   2023 ماي   8 يوم  من  ابتداء  تباشر، 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »جبل قسو«، 
 الواقع بقيادة واد إسلي بدائرة أحواز وجدة الجنوبية بعمالة وجدة -

للجماعة  اململوك  هكتارا،   61 التقريبية  مساحته  البالغة  أنجاد، 
الساللية تواشنة.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده ׃

 ،02/12249 وعدد   02/27151 عدد  التحفيظ  مطلبي  ׃  شماال   -
التحديد اإلداري عدد 155 قطعة 12 ؛

اإلداري التحديد   ،02/27151 عدد  التحفيظ  مطلب  ׃  شرقا   - 
رقم 155 قطعة 12، الرسم العقاري عدد 02/132919 ؛

- جنوبا ׃ الرسم العقاري عدد O/1035 ؛

العقاري والرسم   ،02/12249 عدد  التحفيظ  مطلب  ׃  غربا   - 
عدد 2/10843.

نصوص)خ صة
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املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 

الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التاسعة صباحا بمقر قيادة واد إسلي، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1444 )3 مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف ׃

وزير  الداخلية،

اإلمضاء ׃ عبد الوافي لفتيت.

000) ) )م 13) )1)) 1))بعش 0) في) 0 ). ).))ص د3)  مرسوم)3قم)

املدعو) للعق 3) اإلدا3ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 3يخ) بتحديد)

إسلي) واد) لقي دة) الترابي) ب لنفوذ) اقع) الو تغيالست«) »جشل)
الج 3ي) أنج د،) (- وجدة) بعم لة) الجنوبية) وجدة) أحواز) بدائرة)

على)ملك)الجم عة)الساللية)توابنة.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي ׃

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 10 ماي 2023 وتتواصل في األيام املوالية عند 

املدعو »جبل تغيالست«،  للعقار  التحديد اإلداري  االقتضاء، عملية 

 الواقع بقيادة واد إسلي بدائرة أحواز وجدة الجنوبية بعمالة وجدة -

للجماعة  اململوك  هكتارا،   474 التقريبية  مساحته  البالغة  أنجاد، 

الساللية تواشنة.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 

عند االقتضاء، ويحده ׃

عقاري  رسم  م،   10 عمومية  طريق  مختلفة،  أمالك  ׃  شماال   -
عدد 02/126317 قطعة 1 ؛

02/132647 عدد  العقاريين  الرسمين  مختلفة،  أمالك  ׃  شرقا   - 
وعدد O/23241 ؛

- جنوبا ׃ واد تغيالست ؛

- غربا ׃ أمالك مختلفة، طريق عمومية 10 م .

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التاسعة صباحا بمقر قيادة واد إسلي، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1444 )3 مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف ׃

وزير  الداخلية،

اإلمضاء ׃ عبد الوافي لفتيت.

000) ) )م 13) )1)) 1))بعش 0) في) 6 ). ).))ص د3)  مرسوم)3قم)
املدعو) للعق 3) اإلدا3ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 3يخ) بتحديد)
إسلي) واد) لقي دة) الترابي) ب لنفوذ) اقع) الو تغم ست«) »جشل)
الج 3ي) أنج د،) (- وجدة) بعم لة) الجنوبية) وجدة) أحواز) بدائرة)

على)ملك)الجم عة)الساللية)توابنة.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي ׃

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 12 ماي 2023 وتتواصل في األيام املوالية عند 
تغماست«،  »جبل  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء، 
 الواقع بقيادة واد إسلي بدائرة أحواز وجدة الجنوبية بعمالة وجدة -

للجماعة  اململوك  هكتارات،   103 التقريبية  مساحته  البالغة  أنجاد، 
الساللية تواشنة.
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يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده ׃

- شماال ׃ أمالك مختلفة، مجرى املاء ؛

- شرقا ׃ أمالك مختلفة ؛

 2/19979 عدد  العقاريين  الرسمين  مختلفة،  أمالك  ׃  جنوبا   -
التحفيظ  مطلب   ،1 قطعة   02/138282 وعدد  و 2،   1 قطعة 

عدد O/14078 قطعة 2 ؛

- غربا ׃ أمالك مختلفة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التاسعة صباحا بمقر قيادة واد إسلي، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1444 )3 مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف ׃

وزير  الداخلية،

اإلمضاء ׃ عبد الوافي لفتيت.

000) ) )م 13) )1)) 1))بعش 0) في) 9 ). ).))ص د3)  مرسوم)3قم)
املدعو) للعق 3) اإلدا3ي) التحديد) عملية) افتت ح) ت 3يخ) بتحديد)
إسلي) واد) لقي دة) الترابي) ب لنفوذ) اقع) الو (»( املعد0) »جشل)
الج 3ي) أنج د،) (- وجدة) بعم لة) الجنوبية) وجدة) أحواز) بدائرة)

على)ملك)الجم عة)الساللية)توابنة.

رئيس الحكومة،
ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي ׃

املادة األولى

2023 وتتواصل في األيام املوالية  15 ماي  تباشر، ابتداء من يوم 
املعدن  املدعو »جبل  للعقار  اإلداري  التحديد  االقتضاء، عملية  عند 
بعمالة  الجنوبية  وجدة  أحواز  بدائرة  إسلي  واد  بقيادة  الواقع   ،»2
اململوك  هكتارا،   29 التقريبية  مساحته  البالغة  أنجاد،   - وجدة 

للجماعة الساللية تواشنة.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده ׃

- شماال ׃ مجرى املاء ؛

- شرقا ׃ الرسم العقاري عدد 02/118648 ؛

- جنوبا ׃ أمالك مختلفة ؛

- غربا ׃ أمالك مختلفة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التاسعة صباحا بمقر قيادة واد إسلي، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

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

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1444 )3 مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف ׃

وزير  الداخلية،

اإلمضاء ׃ عبد الوافي لفتيت.

ملخص ت)قرا3ات)لرئيس)الحكومة)بنقل)وإعف ء)موثقي0

برسم)دو3ة)9))ين ير) )1)

من  25 في  صادر   3.08.23 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

املوثقة  بناني  صوفيا  السيدة  نقلت   )2023 فبراير   16(  1444 رجب 

فوزية  للسيدة  خلفا  البيضاء  بالدار  الشاغر  املكتب  إلى  باملحمدية 

سجيد.

*  *  *
من  25 في  صادر   3.09.23 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

املوثقة  الراجي  السيدة سميرة  نقلت   )2023 فبراير   16( 1444 رجب 

بتحناوت إلى املكتب الشاغر بمراكش خلفا للسيدة إلهام وراق.

*  *  *
من  25 في  صادر   3.10.23 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

املوثقة  حميش  ملياء  السيدة  أعفيت   )2023 فبراير   16(  1444 رجب 

بالرباط من مزاولة مهنة التوثيق، بناء على طلبها.
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االقتص د) ووزيرة) االجتم عية) والحم ية) الصحة) لوزير) مشترك) قرا3)

 (000 األولى) جم دى) من) ((( في) ص د3) (  76.(( 3قم) وامل لية)

))1)()يق�سي)ب ملص دقة)على)التعديالت)املدخلة) )6)ديسمبر)

املسم ة) املتش دل) التع و0) لجمعية) األس سية) النظم) على)

»تع ضدية)الجم 3ك)والضرائب)غير)املش برة«.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ووزيرة االقتصاد واملالية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى

اآلخرة 1383 )12 نوفمبر 1963( بسن نظام أسا�سي للتعاون املتبادل، 

كما تم تغييره وتتميمه، والسيما الفصل 8 منه ؛

األسا�سي  اإلجباري  بالتأمين  املتعلق   65.00 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ   1.02.296 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املرض  عن 

وتتميمه، تغييره  وقع  كما   ،)2002 أكتوبر   3(  1423 رجب  من   25 

وال سيما املادة 93 منه ؛

وعلى القانون رقم 64.12 القا�سي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات 

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 

تتميمه،  وقع  كما   ،)2014 مارس   6(  1435 األولى  جمادى   4 بتاريخ 

وال سيما املادة 12 منه ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الشغل والشؤون االجتماعية ووزير 
املالية رقم 359.67 الصادر في 29 ماي 1967 الذي تم بموجبه إصدار 

النظم األساسية النموذجية لجمعيات التعاون املتبادل ؛

والشؤون  الشغل  لوزير  املشترك  القرار  على  االطالع  وبعد 
 1388 رمضان   7 في  الصادر   6.69 رقم  املالية  ووزير  االجتماعية 
)28 نوفمبر 1968( الذي تمت بموجبه املصادقة على النظم األساسية 
لجمعية التعاون املتبادل املسماة »تعاضدية الجمارك والضرائب غير 

املباشرة« ؛

وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

قررا ما يلي ׃

املادة األولى

أعاله،  إليه  املشار  الشريف  الظهير  8 من  الفصل  تطبيقا ألحكام 
التعديالت  على  املشترك،  القرار  هذا  بأصل  ملحق  هو  كما  يصادق، 
املسماة  املتبادل  التعاون  لجمعية  األساسية  النظم  على  املدخلة 
مقرها  الكائن  املباشرة«،  غير  والضرائب  الجمارك  »تعاضدية 

االجتماعي ب 201، شارع بوردو، بوركون، الدار البيضاء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى األولى 1444 )6 ديسمبر 2022(.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء ׃ خالد ايت طالب.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء ׃ نادية فتاح.

 مقر3)لوالي)بنك)املغرب)3قم)0)))ص د3)في) )جم دى)األولى)000)

»Chari Money«(8))نوفمبر)))1)()بمنح)اعتم د)لشركة(

والي بنك املغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات 

 1.14.193 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها  في  املعتبرة 

املادتين 2014( وال سيما  )24 ديسمبر   1436 األول  ربيع  فاتح   بتاريخ 

26 و 34 منه ؛

»Groupe DISLOG« لدن  من  املقدم  االعتماد  طلب   وعلى 

بتاريخ 4 أكتوبر 2021 إلحداث مؤسسة أداء ؛

وعلى املعلومات التكميلية املقدمة بتاريخ 9 نوفمبر 2022 ؛

وبعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان بتاريخ 17 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي  ׃

املادة األولى

باملنطقة  مقرها  الكائن   ،»Chari Money« لشركة  اعتماد  يمنح 

الصناعية والد صالح بوسكورة، الدار البيضاء، بصفتها مؤسسة أداء 

لتقديم جميع خدمات األداء املنصوص عليها في املادة 16 من القانون 

املشار إليه أعاله رقم 103.12.

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى األولى 1444 )28 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء ׃ عبد اللطيف الجواهري.
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املحكمة)الدستو3ية

قرا3)3قم) ).19))م.د)ص د3)في)8)بعش 0)000))(ف تح)م 13) )1))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

إليها  املحال  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام  على  اطالعها  بعد 
في  العامة  بأمانتها  واملسجل  املجلس  هذا  رئيس  السيد  كتاب  رفقة 
و132  األولى(  )الفقرة   69 الفصلين  بأحكام  عمال   ،2023 فبراير   2
)الفقرة الثانية( من الدستور، واملادة 22 )الفقرة األولى( من القانون 
مطابقته  في  للبت  وذلك  الدستورية،  باملحكمة  املتعلق  التنظيمي 

للدستور ؛

نواب  عن  الصادرة  املالحظات  مذكرات  على  االطالع  وبعد 
املجموعة  وعن  الديمقراطية(  القوى  جبهة  )نواب  منتسبين  غير 
املدلى  الحكومة،  رئيس  السيد  وعن  والتنمية  للعدالة  النيابية 
املتعلق  التنظيمي  القانون  من   25 املادة  بمقتضيات  عمال  بها، 
و14   9 في  املذكورة  العامة  باألمانة  واملسجلة  الدستورية،  باملحكمة 

و15 فبراير 2023 ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 
في امللف ؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 
بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب،
من  16 بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

ذي  القعدة 1432 )14 أكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، الصادر 
 1436 14 من شعبان  بتاريخ   1.15.62 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)2 يونيو 2015( ؛

املتعلق بطريقة تسيير   085.13 التنظيمي رقم  القانون  وبناء على 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الحقائق،  لتق�سي  النيابية  اللجان 

رقم 1.14.125 بتاريخ 3 شوال 1435 )31 يوليو 2014( ؛

بتحديد شروط  املتعلق   64.14 رقم  التنظيمي  القانون  وبناء على 
وكيفيات ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع، الصادر 
 1437 23 من شوال  بتاريخ   1.16.108 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)28 يوليو 2016(، كما تم تغييره وتتميمه ؛

بتحديد  املتعلق   44.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
السلطات  إلى  العرائض  تقديم  في  الحق  ممارسة  وكيفيات  شروط 
بتاريخ   1.16.107 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العمومية 

23 من شوال 1437 )28 يوليو 2016(، كما تم تغييره وتتميمه ؛

بتاريخ  م.د   37/17 رقم  الدستورية  املحكمة  قرار  على  وبناء 
11 سبتمبر 2017، املتعلق بالنظام الداخلي ملجلس النواب ؛

وبناء على قراري املحكمة الدستورية رقمي 93/19 م.د و102/20 م.د 
الصادرين على التوالي في 9 يوليو 2019 و2 مارس 2020، املتعلقين بالنظام 

الداخلي ملجلس املستشارين ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

أوال):)فيم )يتعلق)ب الختص ص):

توجب  الدستور،  من   132 الفصل  من  الثانية  الفقرة  إن  حيث 
إلى  تطبيقه،  في  الشروع  قبل  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام  إحالة 
املحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، األمر الذي تكون معه 

هذه املحكمة مختصة بالبت في مطابقة هذا النظام للدستور ؛

ث ني ):)فيم )يتعلق)ب إلجراءات)املتشعة)إلقرا3)النظ م)الداخلي):

أن  امللف،  في  املدرجة  الوثائق  على  االطالع  من  يبين  إنه،  حيث 
النظام الداخلي ملجلس النواب، وضعه هذا األخير وأقره بالتصويت 
2023، وبعد ذلك، قام رئيس  30 يناير  في جلسته العامة املنعقدة في 
للبت في مطابقته للدستور،  إلى هذه املحكمة  النواب بإحالته  مجلس 
 132 الثانية من الفصل  69 والفقرة  وذلك كله طبقا ألحكام الفصل 
القانون  22 من  الفقرة األولى من املادة  من الدستور، ووفقا ألحكام 

التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية ؛

ث لث ):)فيم )يتعلق)ب ملوضوع):

إلى  10 و61 و68 و69 و174  في فصوله  يسند  الدستور  إن  حيث 
كيفيات  خاصة،  بصفة  تحديد،  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام 
ممارسة الفرق البرملانية للمعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور، 
وآجال ومسطرة اإلحالة إلى املحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح 
السيا�سي  انتمائه  عن  تخلى  النواب  بمجلس  عضو  كل  مقعد  بشغور 
الذي ترشح باسمه لالنتخابات، أو عن الفريق أو املجموعة البرملانية 
فيها  تنعقد  أن  يمكن  التي  والضوابط  والحاالت  إليها،  ينتمي  التي 
انعقاد  وضوابط  وكيفيات  علنية،  بصفة  الدائمة  اللجان  اجتماعات 
االجتماعات املشتركة بين مجل�سي البرملان سواء على مستوى الجلسات 
العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك قواعد تأليف وتسيير 
في إليها، وواجبات األعضاء  البرملانية واالنتساب  الفرق واملجموعات 
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والجزاءات  العامة،  والجلسات  اللجان  أعمال  في  الفعلية  املشاركة 

املطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، 

األقل، وتحديد  للمعارضة على  أو لجنتين  لجنة  رئاسة  مع تخصيص 

كيفيات مصادقة البرملان، املنعقد بدعوة من جاللة امللك، في اجتماع 

مشترك ملجلسيه، على مشروع مراجعة الدستور، الذي يعرضه امللك 

على البرملان ؛

هذه  على  املعروض  النواب  ملجلس  الداخلي  النظام  إن  وحيث 

املحكمة يتكون من 408 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء 

ملبادئ وقواعد  والثاني  تمهيدية،  بأحكام  تتعلق  منها ملقتضيات  األول 

تنظيم أجهزة املجلس وكيفيات سيرها، والثالث لسير أعمال املجلس، 

والرابع للتشريع، والخامس ملسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، 

والتعيينات  النواب  ملجلس  البرملاني  الديبلوما�سي  للعمل  والسادس 

الشخصية لتمثيله، والسابع للديمقراطية التشاركية، والثامن لعالقة 

السلوك  ملدونة  والتاسع  الدستورية،  املؤسسات  مع  النواب  مجلس 

واألخالقيات البرملانية، والعاشر ملراجعة النظام الداخلي للمجلس ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، تنص 

الداخليين،  لنظاميهما  وضعهما  في  املجلسين،  على  »يتعين  ׃  أنه  على 

مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرملاني.« ؛

وحيث إن »مراعاة التناسق والتكامل«، باعتبارها قيدا على مبدإ 

دستورية،  قاعدة  يعد  الداخلي،  نظامه  بوضع  مجلس  كل  استقاللية 

الداخلي  نظامهما  وضع  أثناء  بها  التقيد  البرملان  مجل�سي  على  يتعين 

أو بمناسبة تعديله، كما أنه يلزم املحكمة الدستورية بالتثبت من مدى 

في دستوريتها،  للبت  إليها  الداخلية  األنظمة  إحالة  بمناسبة  احترامه، 

وهو ما تحققت منه هذه املحكمة باالطالع على محضر اجتماع لجنة 

النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام  بشأن  البرملان  مجل�سي  بين  التنسيق 

معه  يكون  مما  اإلحالة،  بهذه  واملرفق   ،2022 أكتوبر   11 في  املؤرخ 

تنص على مراعاة  التي  الدستورية  بالقاعدة  تقيد  قد  النواب  مجلس 

الداخلي  لنظامه  وضعه  عند  أعاله  إليها  املشار  والتكامل  التناسق 

املعدل، املحال إلى هذه املحكمة لفحص دستوريته ؛   

وحيث إنه، يبين من فحص مواد النظام الداخلي املعروض، مادة مادة، 

للدستور  بمطابقتها  أن صرحت  الدستورية  للمحكمة  إما مواد سبق  أنها، 

بموجب قرارها رقم 37/17 م.د املشار إليه أعاله، أو مواد معدلة للمالءمة 

في  وردت  ملواد  مماثلة  مواد  أو  القرار  هذا  في  الواردة  التفسيرات  مع 

 النظام الداخلي ملجلس املستشارين الذي صرحت هذه املحكمة بمطابقتها

للدستور طبقا للقرارين رقمي 93/19 م.د و102/20 م.د املشار إليهما أعاله، 

أو مواد مستحدثة، مطابقة للدستور أو ليس فيها ما يخالف الدستور مع 

مراعاة مالحظات املحكمة الدستورية بشأنها، أوغير مطابقة للدستور ؛

I.)-)فيم )يخص)املقتضي ت)التي)سشق)التصريح)بمط بقته )للدستو3):

التصريح  سبق  التي  الداخلي  النظام  مواد  مقتضيات  إن  حيث 

و17  و16  األخيرة(  )الفقرة  و15  و14  و3   1 ׃  هي  للدستور  بمطابقتها 

و18 و19 و20 و21 و22 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و32 و34 و36 

و38 و39 و40 و43 و44 و46 و50 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و59 

و60 و61 و63 و64 و65 و66 و67 و69 و70 و78 و80 و81 و82 و83 

و85 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و98 و99 و100 و105 و107 

و109 و111 و112 و116 و122 و124 و125 و127 و129 و131 و133 

و134 و135 و137 و139 و140 و147 و148 و149 و150 و151 و152 

و153 و154 و155 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 

و165 و166 و167 و170 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 

و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و192 

و193 و194 و196 و198 و199 و200 و203 و206 و207 و208 و209 

و210 و212 و214 و215 و219 و221 و222 و223 و224 و225 و226 

و228 و229 و230 و231 و232 و236 و237 و239  و240 )الفقرتان 

و263  و262  و261  و250  و249  و244  و243  و242  والثانية(  األولى 

و264 و265 و267 و268 و269 و271 و276 و277 و279 و280 و282 

و291  األولى(  )الفقرة  و290  و289  و288  و287  و286  و285  و284  

و292 و295 و296 و297 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 

األولى(  )الفقرة  و313  و312  و311  و310  و309  و308  و307  و306 

األولى(  )الفقرة  و324  األخيرة(  )الفقرة  و321  و319  و317  و315 

و325 و326 و330 و331 و332 و335 و338 و339 و340 و341 و343 

)الفقرات األولى والثانية والثالثة واألخيرة( و345 و346 و350 و353 

و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و364 و365 و366 

و368 )الفقرتان األولى والثانية( و369 و370 و371 و372 و373 و374 

و375 و376 و377  و392 و393 و394 و395 و396 و397 و398 و400 

و402 و403 و405 و406 و407 و408 ؛

وحيث إن مبنى ومعنى هذه املواد وترقيمها الجديد، سبق فحصها 

مجال  فال  وبالتالي  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام  في  البت  بمناسبة 

بمطابقتها  التصريح  سبق  التي  مقتضياتها  دستورية  فحص  إلعادة 

املحكمة  قرارات  تكتسيها  التي  املطلقة  للحجية  مراعاة  للدستور، 

الدستورية بمقت�سى الفقرة األخيرة من الفصل 134 من الدستور؛

II.)-)فيم )يخص)مقتضي ت)املواد)املعدلة):

حيث إنه، يبين من االطالع على التعديالت املدخلة على بعض مواد 

أنها أعيدت صياغتها  إلى املحكمة الدستورية،  الداخلي املحال  النظام 

على ضوء التفسيرات واملالحظات التي وردت بشأنها بمقت�سى القرار 

رقم 37/17 م.د املشار إليه أعاله، وهي املواد ׃ 5 )الفقرة األولى( و24 

و35 و51 و71 و87 و126 و128 و141 و142 و189 و213 و327 ؛
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إعماال  تمثل،  املواد  هذه  ملقتضيات  املعدلة  الصيغة  إن  وحيث 
ملا قضت به املحكمة الدستورية في قرارها املذكور أعاله، مما تصبح 

معه املواد املذكورة في صيغتها املعدلة، مطابقة للدستور ؛

III.)-)فيم )يخص)مقتضي ت)املواد)املم ثلة)ملواد)سشق)التصريح)
م.د) (93/19 3قمي) القرا3ين) بمقت�سى) للدستو3) بمط بقته )
و102/20)م.د)الص د3ين)عن)املحكمة)الدستو3ية)املتعلقي0)

ب لنظ م)الداخلي)ملجلس)املستش 3ين):

حيث إنه، يبين من فحص مقتضيات املواد التالية׃ 23 و266 و274 
و268(  و267  و254   20( املواد  ومعناها  مبناها  في  تماثل  أنها  و275، 
التصريح  سبق  التي  املستشارين  ملجلس  الداخلي  النظام  في  الواردة 
بمطابقتها للدستور وبالتالي فال مجال إلعادة فحصها من جديد مراعاة 
بمقت�سى  الدستورية  املحكمة  قرارات  تكتسيها  التي  املطلقة  للحجية 

الفقرة األخيرة من الفصل 134 من الدستور ؛

IV.)-)فيم )يخص)املواد)املستحدثة)املط بقة)للدستو3):

حيث إنه، يبين من فحص مقتضيات املواد׃ 2 )الفقرة الثانية( و4 
الثانية والثالثة واألخيرة( و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 13  )الفقرات 
و33 و37 و41 و42 )املقاطع الستة األولى( و45 و48 و49 و54 و62 و68 
و75 و77 و79 و95 و97 و101 و102 و103 )الفقرة األولى( و104 و106 
)الفقرة الثانية( و108 و110 و113 )الفقرة الثانية( و114 و115 و117 
و145  و138  و130  الثانية(  )الفقرة  و123  و121  و120  و119  و118 
و146 و156 و168 و169 )الفقرتان األولى والثانية( و171 و190 و197 
و201 و202 و204 و205 و211 و217 و227 و233 و234 و235 و238 
و241 و245 و246 و247 و248 و251 و252 و253 و254 و255 و256 
و278  و273  و270  واألخيرة(  الثانية  )الفقرتان  و260  و259  و257 
و281 و293 و294 و298 و318 و320 و322 و323 و328 و329 و333 
)املقطعان  و334 و336 و337 و342 و344 و347 و348 و349 و351 
و354  و352  األخيرة(  والفقرة  األولى،  الفقرة  من  والثاني  األول 
و381  و379  و378  و367  و363  واألخيرة(  والثالثة  الثانية  )الفقرات 
و383 و384 و385 و386 و387 و388 )الفقرة األولى( و389 )الفقرتان 

األولى والثانية( و390 و399 و401 و404 أنها مطابقة للدستور ؛

يخ لف) م ) فيه ) ليس) التي) املستحدثة) املواد) يخص) فيم ) (- (.V
املحكمة) وتفسيرات) مالحظ ت) مراع ة) مع) الدستو3)

الدستو3ية)بشأنه ):

في)بأ0)املواد)))(الفقرة)األولى()و)7)و 7)و70)و76)و80)و) ) 
و95))و6)))و8)))و1)))و)7) : 

حيث إن هذه املواد نصت على إضافة عبارات »مجموعة نيابية« 
»رؤساء  أو  نيابية«  مجموعة  »رئيس  أو  نيابية«  »مجموعات  أو 
املجموعات النيابية«، إلى جانب عبارة »الفريق« أو »الفرق النيابية«، 

حسب الحالة ؛

وحيث إن الدستور، أسند، من)جهة، في الفقرة الثالثة من الفصل 
69 منه، إلى النظام الداخلي تحديد القواعد املتعلقة بتأليف وتسيير 
الفصل  من  األولى  الفقرة  بمقت�سى  ورتب  البرملانية،  املجموعات 
املجموعة  عن  النواب،  مجلس  عضو  لتخلي  جزاًء  التجريد  منه،   61
البرملانية التي ينتمي إليها، مما يكون معه لهذه املجموعات وما أسند لها 
أو لرؤسائها من أدوار ومهام، بموجب املقتضيات املعروضة، أساس 
الفصلين 10  في  استخدم  لئن  فإنه  أخرى،  جهة) ومن) الدستور،  من 
الفقرتين  في  أيضا  استعمل  أنه  إال  املعارضة،  فرق  عبارة  منه  و69 
 60 األولى والثانية من الفصل العاشر وفي الفقرة الثانية من الفصل 
وفي الفقرة الثالثة من الفصل 69 وفي الفقرة األخيرة من الفصل 82 
حقوق  أن  منه  يستفاد  مما  اإلطالق،  بصيغة  املعارضة  عبارة  منه 
باقي  أيضا  تشمل  بل  فقط  البرملانية  الفرق  على  تقتصر  ال  املعارضة 
منتسبين،  غير  وبرملانيين  برملانية  مجموعات  من  املعارضة  مكونات 
وتبعا لذلك، ومع مراعاة هذا التفسير فإن إضافة عبارات »مجموعة 
نيابية« أو »مجموعات نيابية« أو »رئيس مجموعة نيابية« أو »رؤساء 
ليس  املعروضة،  املقتضيات  في  الحالة،  حسب  النيابية«  املجموعات 

فيه ما يخالف الدستور ؛ 

في)بـأ0)امل دة)0)(الفقرة)األولى():

حيث إن هذه املادة في فقرتها األولى نصت على أنه׃ »طبقا ألحكام 
كل  على  يمنع  النواب  ملجلس  التنظيمي  القانون  من  و20   17 املادتين 
نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان 
يتعلق  وصيغته،  طبيعته  كانت  كيفما  إشهار،  كل  في  النيابية  صفته 
بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما 

كانت طبيعة نشاطها.« ؛

القانون  من  األولى  املادة  من  األولى  الفقرة  مقتضيات  إن  وحيث 
نصت  إذ  مقاولة،  التعاونية  تعتبر  بالتعاونيات  املتعلق   112.12 رقم 
على وجه الخصوص على أن ׃ »التعاونية مجموعة تتألف من أشخاص 
بعض  إلى  بعضهم  ينضم  أن  اتفقوا  معا  هما  أو  اعتباريين  أو  ذاتيين 
املقاوالت  حكم  في  مندرجة  التعاونية  يجعل  مما  مقاولة.«،  إلنشاء 
بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  من   20 املادة  في  عليها  املنصوص 
النواب، ويكون معه إدراج املقت�سى املعروض، ملنتوجات أو سلع أو 
خدمات للتعاونيات ضمن املحظورات املتعلقة باستعمال أو السماح 
باستعمال اسم وبيان الصفة النيابية في اإلشهار، ليس فيه ما يخالف 

الدستور ؛

في)بأ0)امل دة)5)(الفقرة)األخيرة():

»يتحقق  أنه׃  على  نصت  األخيرة  فقرتها  في  املادة  هذه  إن  حيث 
مكتب املجلس من عدم تنافي هذا النشاط املنهي مع صفة نائب برملاني 
املحددة في هذا القانون التنظيمي، ويقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة في حالة وجود ذلك التنافي وفق ما هو مبين في املادة 12 من هذا
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النظام الداخلي.«، ليس فيه ما يخالف الدستور، علما أنه يعود لهذه 

املحكمة، في حالة وجود شك، أن تقرر ما إذا كان النائب املعني باألمر 

يوجد فعال في إحدى حاالت التنافي، طبقا للفقرة الثانية من املادة 18 

من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛

في)بأ0)امل دة)5))(الفقرة)األولى():

حيث إن هذه املادة في فقرتها األولى نصت على أنه׃ »تطبيقا ألحكام 

أعضاء  من  عضو  أي  متابعة  يمكن  ال  الدستور  من  و64   1 الفصلين 

مجلس النواب، وال البحث عنه، وال إلقاء القبض عليه، وال اعتقاله، 

وال محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خالل مزاولته 

الجامعة  الثوابت  في  يجادل  عنه  املعبر  الرأي  كان  إذا  عدا  ما  ملهامه، 

لألمة املغربية وهي الدين اإلسالمي والنظام امللكي، والوحدة الوطنية، 

واالختيار الديمقراطي، وكل ما يخل باالحترام الواجب للملك.« ؛

طبقا  منها،  نيابتهم  البرملان  أعضاء  يستمد  التي  األمة،  إن  وحيث 

للفقرة األولى من الفصل 60 من الدستور، تستند في حياتها العامة على 

الوطنية  والوحدة  السمح،  اإلسالمي  الدين  في  تتمثل  جامعة،  ثوابت 

متعددة الروافد، وامللكية الدستورية، واالختيار الديمقراطي، طبقا 

للفقرة الثالثة من الفصل األول من الدستور؛ 

املادة 15 في  من  األولى  الفقرة  في  ليس  لذلك،  تبعا  إنه،  وحيث 

تكييف  يؤول  أن  شريطة  الدستور،  يخالف  ما  املعدلة،  صيغتها 

إلى  في جميع الحاالت،  التي قد تكون موجبة لرفع الحصانة،  الوقائع 

نطاق الحصانة املوضوعية املقررة بموجب الفصل 64 من الدستور 

ألعضاء البرملان ؛

في)بأ0)امل دة))0)(املقطع)األخير():

حيث إن هذه املادة في مقطعها األخير نصت على أنه ׃ »يسهر مكتب 

املجلس على...׃ - التوثيق املادي واإللكتروني ألشغال املجلس.«، ليس 

فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة خصوصية التسجيالت املتعلقة 

بجلسات اللجان الدائمة التي تنعقد بصفة سرية طبقا ألحكام الفصل 

68 من الدستور ؛

في)بأ0)امل دة)07 :

حيث إن هذه املادة نصت على أنه׃ »يضع املكتب ميزانية املجلس 

بهذه  املرصودة  املالية  االعتمادات  لتسجيل  الحكومة  مع  وينسق 

امليزانية في امليزانية العامة للدولة.«، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع 

مراعاة أن دور مكتب املجلس يقتصر على اقتراح االعتمادات الخاصة 

بميزانية املجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع 

امليزانية العامة للدولة ؛

في)بأ0)امل دة)96 :

رئيس  منصب  شغور  »عند  ׃  أنه  على  نصت  املادة  هذه  إن  حيث 
إحدى اللجان الدائمة ألي سبب من األسباب، ينوب عنه نائبه األول 
اللجنة  لهذه  جديد  رئيس  انتخاب  يتم  الترتيب.  حسب  يليه  الذي  ثم 
الدورة  في  جلسة  أقرب  في  أو  الشغور  تاريخ  من  يوما   15 أجل  داخل 
وذلك  الدورات،  بين  الفاصلة  الفترة  خالل  الشغور  وقع  إذا  املوالية 
اللجنة.«،  هذه  رأس  على  السابق  الرئيس  انتداب  فترة  من  تبقى  ملا 
ليس فيه ما يخالف الدستور، مع إلزامية التقيد بعدم جواز الترشح 
والتشريع  والعدل  والحريات  اإلنسان  حقوق  لجنة  رئاسة  ملنصب 
إال لنائبة أو نائب من املعارضة من)جهة،)ومن)جهة)أخرى، بضرورة 
لرئاسة منصب رئاسة لجنة مراقبة  الترشح  في  باألسبقية  االحتفاظ 

املالية والحكامة للمعارضة ؛

في)بأ0)امل دة) 1))(الفقرة)الث نية():

قرر  »وإذا  ׃  أنه  على  الثانية  فقرتها  في  نصت  املادة  هذه  إن  حيث 
املكتب عقد جلسة عامة لعرض هذا التقرير، يمكن للحكومة حضور 
املرتبطة  واالستفسارات  التساؤالت  عن  لإلجابة  الجلسة  هذه 
بمضمونه، وتتم املناقشة وفق ما تقترحه ندوة الرؤساء ويقره مكتب 
الحكومة  تبليغ  شريطة  الدستور،  يخالف  ما  فيه  ليس  املجلس...«، 
بهذا  تدخلها  إعداد  من  تتمكن  حتى  معقول  أجل  داخل  التقرير  بهذا 

الخصوص ؛

في)بأ0)امل دة)16))(الفقرة)األولى():

حيث إن هذه املادة نصت في فقرتها األولى على أنه ׃ »... ويمكنها عقد 
اجتماعات علنية إما بمبادرة من رئيس املجلس أو بطلب من الحكومة 
مكتب  أو  نيابية  مجموعة  رئيس  أو  نيابي  فريق  رئيس  من  بطلب  أو 

اللجنة أو من ثلث أعضائها.« ؛

وحيث إنه، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور، يبقى 
مبدأ السرية أصال في عقد جلسات اللجان الدائمة للمجلس، والعلنية 
الداخلي  النظام  بموجب  وضوابطه  حاالته  تحدد  منه،  استثناًء 
األولى  الفقرة  تكون  ذلك،  بكل  املعروض  املقت�سى  وبتقيد  للمجلس، 

من هذه املادة غير مخالفة للدستور ؛

في)بأ0)امل دة) )))(الفقرة)األولى():

حيث إن هذه املادة نصت في فقرتها األولى على أنه ׃ »يمكن تأجيل 
اجتماعات اللجان الدائمة ملرة واحدة في نفس املوضوع بمبادرة من 
من  بطلب  أو  الحكومة  من  بطلب  أو  اللجنة  رئيس  أو  املجلس  رئيس 
رئي�سي فريقين نيابيين أو بطلب من رئيس فريق نيابي ورئيس مجموعة 
الدستور،  يخالف  ما  فيه  ليس  اللجنة.«،  وبعد موافقة مكتب  نيابية 
الطراد  ضمانا  التأجيل،  لطلبات  االستثنائي  الطابع  مراعاة  شريطة 

أعمال اللجان، فيما أسندته لها أحكام الدستور من اختصاصات ؛
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في)بأ0)امل دة) )))(الفقرة)األولى():

لكل  »يمكن  ׃  أنه  على  نصت  األولى  فقرتها  في  املادة  هذه  إن  حيث 
استطالعية  مهمة  لتقرير  مناقشتها  على  سنة  مرور  بعد  دائمة  لجنة 
ليس  التقرير.«،  بهذا  الواردة  التوصيات  مآل  بتتبع  تقوم  أن  معينة، 
نطاق  في  التتبع  هذا  ينحصر  أن  شريطة  الدستور،  يخالف  ما  فيه 
آلية  يشكل  وأال  الدائمة،  للجان  دستورا  املوكولة  الرقابية  األدوار 

رقابية قائمة الذات ؛

في)بأ0)امل دتي0) 0))و00) :

حيث إن هاتين املادتين نصتا، على إمكانية تشكيل مجموعة عمل 
موضوعاتية مؤقتة من طرف مكتب املجلس في بداية كل دورة أبريل 
املجلس  لحصيلة  ذاتي  تقييم  بإعداد  للقيام  تشريعية  سنة  كل  من 
السياسات  وتقييم  واملراقبة  بالتشريع  املرتبطة  املجاالت  في  وأدائه 
أجل  من  البدائل  اقتراح  بهدف  البرملانية،  والديبلوماسية  العمومية 
الفرق  أداء  على  التقييم  هذا  ينصب  أن  دون  البرملاني،  بالعمل  الرقي 

واملجموعات النيابية وكافة أعضاء املجلس ؛  

ضمن  أولى،  جهة) من) يندرج،  املادتين  هاتين  مؤدى  إن  وحيث 
إعمال مبادئ الحكامة الجيدة التي تعتبر من أسس النظام الدستوري 
للمملكة طبقا للفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور، ويروم 
تعتبر  التي  حديثة  دولة  مؤسسات  وتقوية  توطيد  ث نية،  جهة) من)
على  دستورية  قيمة  ذو  هدف  وهو  مرتكزاتها،  من  الجيدة  الحكامة 
النحو املنصوص عليه في الفقرة األولى من تصدير الدستور، ويتقيد 
من)جهة)ث لثة، بالطابع الذاتي لهذا التقييم الذي يلزم املجلس وحده، 
ملكتب  دستورا  املوكولة  باالختصاصات  3ابعة،  من)جهة) يمس،  ولم 
املجلس وباقي أجهزته، وليس من شأنه، بالصيغة املعروضة، من)جهة)
مهامهم  ممارسة  في  املجلس  أعضاء  استقاللية  من  يحد  أن  خ مسة، 
وبتقيدها  دستورا،  إليهم  املوكولة  والتقييمية  والرقابية  التشريعية 

بكل ذلك، فليس في املادتين املعروضتين ما يخالف الدستور ؛ 

في)بأ0)امل دة)69))(الفقرة)األخيرة():

حيث إن هذه املادة في فقرتها األخيرة نصت على أنه ׃ »يمكن لرئيس 
الجلسة أن يمنح الكلمة للحكومة في حال ما إذا كانت نقطة نظام تهم 
الدستور،  يخالف  ما  فيه  ليس  والحكومة.«،  املجلس  بين  العالقة 
بهذا  املجلس  لعضو  املمنوح  الزمني  التوقيت  نفس  الحكومة  منح  مع 

الخصوص ؛

في)بأ0)امل دة))9) : 

الدستور  ألحكام  »تطبيقا  أنه׃  على  نصت  املادة  هذه  إن  حيث 
وال سيما فصوله 71 و77 و82 ومراعاة مقتضيات هذا النظام الداخلي 
يخصص مكتب املجلس اجتماعا كل شهر على األقل يخصص لدراسة 

مواضيع مقترحات القوانين املحالة عليه من قبل أعضاء املجلس.

الدولة، مالية  بتوازن  يمس  بأنه  املجلس  ملكتب  تبين  مقترح   كل 

يقوم  الدستور  بفصول  املحددة  التشريع  مجاالت  في  يندرج  أو ال 

توصله  عند  الحق  املقترح  ولصاحب  بذلك،  كتابة  صاحبه  بإشعار 

صياغته  ضبط  أو  بسحبه  يقوم  أو  بمقترحه  ليتشبث  اإلشعار  بهذا 

وموضوعه وإعادته لهذا املكتب.« ؛

وحيث إن هذه املادة، في صيغتها املعروضة، تقيدت من)جهة)أولى، 

بنطاق أحكام  الفصل 77 من الدستور املتعلقة بالدفع بعدم القبول 

إمكانية،  من  للحكومة  خول  بما  ث نية،  جهة) من) تمس،  ولم  املالي، 

بمقت�سى الفصل 79 من الدستور، للدفع بعدم القبول التشريعي، ولم 

املخولة ألعضاء  التشريعية  املبادرة  ث لثة، قيدا على  من)جهة) تضع، 

البرملان بمقت�سى الفقرة األولى من الفصل 78 من الدستور، إذ يعود 

لحامل املبادرة التشريعية، في الصيغة املعروضة، التشبث بمقترحه، 

املجلس، ملكتب  وإعادته  وموضوعه،  صياغته  ضبط  أو  سحبه،   أو 

وملا تقيدت بكل ذلك، تكون املادة 191 غير مخالفة للدستور ؛ 

في)بأ0)امل دة)01))(الفقرت 0)الث لثة)والرابعة():

׃  أنه  الثالثة والرابعة نصت على  الفقرتين  في  املادة  حيث إن هذه 

التعديالت  لتقديم  املخصصة  الزمنية  املدة  الرؤساء  ندوة  »تحدد 

املسطرة  وفق  مناقشتها  وتجري  املالية  قانون  مشروع  على  املقترحة 

املبينة في املادة 215 من هذا النظام الداخلي.

يخصص لكل فريق ومجموعة نيابية وللنواب غير املنتسبين حصة 

وفي  العامة،  للجلسة  رفعوها  التي  التعديالت  لتقديم  إجمالية  زمنية 

حالة تجاوز هذه الحصة الزمنية يتم االكتفاء بطرح التعديل من قبل 

رئيس الجلسة للتصويت بعد االستماع لرأي الحكومة بشأنه.«، ليس 

فيه ما يخالف الدستور، طاملا لم يمس بحق التعديل املمنوح ألعضاء 

البرملان بموجب الفقرة األولى من الفصل 83 من الدستور ؛

(الفقرة) و91)) و 8)) األولى() (الفقرة) ((61 املواد) بأ0) في)

األخيرة()و68 )(الفقرة)الث لثة():

بخصوص  بالتوالي،  املقتضيات،  هذه  عليه  نصت  ما  إن  حيث 

املناقشة  تنظيم  في  الرؤساء  لندوة  املمنوحة  االقتراحية  األدوار 

ملشروع قانون باملوافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية، وترتيب جلسة 

الزمني،  الغالف  وتوزيع  الحكومة،  لعمل  املرحلية  الحصيلة  مناقشة 

ملناقشة  أو  الرقابة  ملتمس  مناقشة  في  تدخل  لكل  املخصص  سواء 

فيه  ليس  النواب،  مجلس  قبل  من  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير 

ما يخالف الدستور، إذ أن غاية ما يجوز لندوة الرؤساء، بخصوص 

الحاالت املشار إليها، هو تقديم اقتراحات وآراء في نطاق ما نصت عليه 

الفقرة األولى من املادة 132 من النظام الداخلي املعروض، التي سبق 

لهذه املحكمة أن صرحت بمطابقتها للدستور ؛
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في)بأ0)امل دة)0)  :

حيث إن هذه املادة نصت على أنه ׃ »يقوم مكتب املجلس بالتحقق 

مسبقا من كون األسئلة املوجهة إلى رئيس الحكومة تتعلق في طبيعتها 

ومداها بالسياسة العامة.«، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة 

من  التحقق  مجرد  إلى  األسئلة«  ومدى  »طبيعة  مدلول  ينصرف  أن 

كون السؤال ال يندرج في فئة األسئلة الشفوية أو الكتابية املوجهة إلى 

أعضاء الحكومة ؛

في)بأ0)امل دة))) )(الفقرة)الث لثة():

»يقتصر  ׃  أنه  على  نصت  الثالثة  الفقرة  في  املادة  هذه  إن  حيث 

من  لغيرهم  يمكن  وال  أعضائها  على  اللجان  هذه  اجتماعات  حضور 

يخالف  ما  فيه  ليس  االجتماعات.«،  هذه  حضور  املجلس  أعضاء 

الدستور، مع مراعاة أحكام املادة 8 من القانون التنظيمي رقم 085.13 

املتعلق بطريقة تسيير اللجان البرملانية لتق�سي الحقائق التي تنص على 

وجه الخصوص أنه يمكن ألعضاء لجان تق�سي الحقائق االستماع إلى 

كل شخص من شأن شهادته أن تفيد اللجنة ؛

في)بأ0)امل دة)0) )(الفقرت 0)الث نية)واألخيرة():

׃  أنه  على  نصتا  واألخيرة  الثانية  الفقرتين  في  املادة   هذه  إن  حيث 

الشأن  تدبير  في  الحكامة  تعتمد  مقاربة  كل  العمومية  بالسياسة  »يقصد 

قائمة  مشكلة  وحل  معالجة  بهدف  العمومية  السلطات  تتخذها  العام، 

هذه  »تحدد  ׃  أنه  وعلى  مستقبلية.«،  أو  راهنة  لتحديات  االستجابة  أو 

السياسة العمومية في شكل مشروع أو برنامج مندمج يتضمن اإلمكانيات 

والسلطات  له،  املؤطر  التشريعي  واإلطار  له،  املخصصة  واالعتمادات 

إطار  في  وذلك  به،  املستهدفة  والفئات  بتنفيذه  املكلفة  أو املؤسسات 

محددة  أهداف  بها  تقرن  والعمليات  التدابير  من  متناسقة  مجموعة 

ومؤشرات مرقمة لقياس النتائج املخطط لها.« ؛ 

وحيث إن إيراد هذا التعريف، حسب منظور مجلس النواب، ذي 

طبيعة إجرائية للسياسات العمومية، ليس فيه ما يخالف الدستور، 

إذ انصب من)جهة)أولى، على مجال السياسات العمومية والقطاعية 

التي يتداول مجلس الحكومة بشأنها، طبقا للفقرة األولى من الفصل 92 

من الدستور، واكت�سى تحديده من)جهة)ث نية، طابعا ملزما للمجلس 

تقييم  للبرملان  أسند  الذي  الدستور  من   70 للفصل  وفقا   وحده، 

أن  وطاملا  غير،  ال  التقييم  ألغراض  واتخذ  العمومية،  السياسات 

من  مقتضيات  على  ث لثة،  جهة) من) نص،  املعروض  الداخلي  النظام 

شأنها ضمان إخبار الحكومة بموضوع التقييم، على النحو الوارد في 

الفقرة الرابعة من املادة 327 منه ؛

في)بأ0)امل دة) 0 )(الفقرة)الرابعة():

حيث إن هذه املادة في الفقرة الرابعة نصت على أنه ׃ »يمكن ملكتب 

لالستفسار  امللتمس،  تقديم  لجنة  عن  ممثلين  إلى  االستماع  املجلس 

عن بعض املعطيات واملقترحات الواردة بامللتمس املقدم.«، ليس فيه 

ما يخالف الدستور، شريطة أن يكون من بين املمثلين عن لجنة تقديم 

امللتمس، وكيل لجنة تقديم امللتمس أو نائبه، طبقا للفقرتين الرابعة 

املتعلق   64.14 رقم  التنظيمي  القانون  من   6 املادة  من  والخامسة 

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في مجال 

التشريع كما تم تعديله، اللتين خولتا وكيل لجنة تقديم امللتمس صفة 

مجل�سي  لرئي�سي  ومخاطبا  املذكورة،  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق 

القيام  الوكيل  على  تعذر  إذا  مقامه  القيام  الوكيل  ولنائب  البرملان، 

بمهامه ألي سبب من األسباب ؛

في)بأ0)امل دة))5 )(املقطع)الث لث)من)الفقرة)األولى():

حيث إن هذه املادة في املقطع الثالث من الفقرة األولى نصت على 

العريضة،  تقديم  إلى ممثلين عن لجنة  أن تستمع  للجنة  »يمكن  ׃  أنه 

لالستفسار عن بعض املعطيات واملطالب املضمنة بالعريضة.«، ليس 

فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن يكون من بين املمثلين عن لجنة 

تقديم العرائض، وكيل لجنة تقديم العريضة أو نائبه، طبقا للفقرتين 

 44.14 رقم  التنظيمي  القانون  من   5 املادة  من  والخامسة  الرابعة 

املتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى 

السلطات العمومية كما تم تعديله، اللتين خولتا لوكيل لجنة تقديم 

ومخاطبا  املذكورة،  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  صفة  العريضة 

القيام  الوكيل  ولنائب  العريضة،  إليها  املوجهة  العمومية  للسلطات 

مقامه إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه ألي سبب من األسباب ؛

في)بأ0)امل دة)50 )(الفقرة)األولى():

حيث إن هذه املادة في الفقرة األولى نصت على أنه ׃ »تطبيقا ألحكام 

املادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى 

محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  تقرير  يعرض  القضائية،  للسلطة 

النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة 

الدستور،  العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.«، ليس فيه ما يخالف 

ما دامت،)من)جهة، ال تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة 

النقض لهذه التقارير وال حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنة املكلفة 

ومن)جهة)أخرى، يجب مراعاة متطلبات  بالتشريع بمجلس النواب، 

املالءمة في منطوق هذه الفقرة، مع التسمية الجديدة للجنة الدائمة 

لحقوق اإلنسان والحريات والعدل والتشريع، انسجاما مع ما ورد في 

املادة 86 من النظام الداخلي املعروض ؛
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في)بأ0)امل دة)81  :

للتقرير  املجلس  مكتب  إحالة  على  نصت  املادة  هذه  إن  حيث 

السنوي ألنشطة املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، على اللجنة 

الدائمة املختصة لدراسته ومناقشته ؛

5 من القانون التنظيمي املتعلق باملجلس الوطني  وحيث إن املادة 

للغات والثقافة املغربية، نصت، بصفة خاصة، على أن رئيس املجلس 

السنوي  التقرير  من  نسخة  يوجه  املغربية  والثقافة  للغات  الوطني 

الجريدة  في  »وينشر  النواب،  رئيس مجلس  إلى  املجلس  أنشطة  حول 

الرسمية، وفي جميع الوسائل املتاحة.« ؛

للغات  الوطني  املجلس  عن  الصادر  السنوي  التقرير  إن  وحيث 

اللغوية  السياسة  يهم  تقريرا  يعد  أنشطته،  املغربية، حول  والثقافة 

املختصة  الدائمة  اللجنة  السيما  للجميع،  يجوز  الوطنية،  والثقافية 

ذلك  يتم  أال  مراعاة  مع  اجتماعاتها،  إطار  في  ومناقشته،  مدارسته 

بحضور رئيس املجلس أو من يمثله، وبهذا القيد، فليس في هذه املادة 

ما يخالف الدستور ؛

في)بأ0)امل دة))8  :

 159 الفصل  ألحكام  »طبقا  ׃  أنه  على  نصت  املادة  هذه  إن  حيث 

يتم  الجيدة  والحكامة  للضبط  جديدة  هيئة  كل  تقدم  الدستور  من 

إقرار  تم  إذا  البرملان  إلى  أعمالها  عن  سنويا  تقريرا  بقانون  إحداثها 

ذلك في القوانين املنشئة لها.«، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة 

التقيد بنفس اإلجراءات املقررة لتقديم تقارير عن أعمال املؤسسات 

والهيئات املشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور ؛ 

في)بأ0)امل دة)88 )(الفقرة)األخيرة():

حيث إن هذه املادة في الفقرة األخيرة نصت على أنه ׃ »في حالة عدم 

التوصل بالرأي املطلوب من الهيئات املشار إليها في الفصول من 161 

إلى 170 من الدستور أو املحدثة بموجب الفصل 159 منه في اآلجال 

القانونية، تعتبر النصوص والقضايا املعروضة عليها أنها ال تثير لديها 

الحاالت  مراعاة  مع  الدستور،  يخالف  من  فيه  ليس  مالحظة.«،  أي 

التي تطلب فيها تلك املؤسسات والهيئات أجال إضافيا إلبداء رأيها طبقا 

للقوانين املنظمة لها ؛

في)بأ0)امل دة)89 )(الفقرة)األخيرة():

»...ويمكن  أنه׃  على  نصت  األخيرة  الفقرة  في  املادة  هذه  إن  حيث 

لرئيس املجلس بمبادرة منه أو بطلب من مكتب اللجنة أن يطلب من 

تلك املؤسسات والهيئات تقديم التفسيرات والتوضيحات الضرورية 

الدستور،  يخالف  ما  فيه  ليس  أعدتها.«،  التي  واآلراء  التقارير  بشأن 

مع مراعاة أال يترتب عن ذلك دعوة رئيس املؤسسة أو الهيئة للمثول 

شخصيا أمام اللجان الدائمة ؛

في)بأ0)امل دة))9  :

في  املجلس  رئيس  »يسهر  أنه׃  على  نصت  املادة  هذه  إن  حيث 

الدستورية  املؤسسات  في  قانونا  له  املوكولة  الشخصية  التعيينات 

وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية 

التمثيلية  مبادئ  مراعاة  على  التشاركية  والديمقراطية  واملستدامة 

استشارة  بعد  وذلك  والتعددية،  والتخصص  والتنوع  والتناوب 

أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واملجموعات النيابية.«، 

ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن هذه االستشارة تنسحب 

أيضا على التعيينات الشخصية املوكولة لرئيس املجلس قانونا في كل 

الفصل  بناء على  يتم إحداثها  هيئة جديدة للضبط والحكامة الجيدة 

159 من الدستور ؛

VI.)-)فيم )يخص)املواد)املستحدثة)غير)املط بقة)للدستو3):

في)بأ0)امل دتي0)8))و6 ) :

في الصيغة املعدلة املعروضة، نصتا  28 و136،  املادتين  حيث إن 

على التوالي على أنه ׃ »يتألف مكتب مجلس النواب من ׃

- الرئيس ؛

والنائب  الثاني،  والنائب  األول،  النائب  ׃  للرئيس  نواب  ثمانية   -

السادس،  والنائب  الخامس،  والنائب  الرابع،  والنائب  الثالث، 

والنائب السابع، والنائب الثامن ؛

- محاسبين اثنين ؛

- ثالثة أمناء.

ينتخب أعضاء املكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا 

62 من الدستور.«، وعلى أنه ׃ »يسند مكتب املجلس  ألحكام الفصل 

رئاسة املجموعة املوضوعاتية املؤقتة ألحد أعضائها كما يقوم بتعيين 

مقرر لها على أساس قاعدة التمثيل النسبي ومراعاة مبدأ التناوب.« ؛ 

وحيث إن الدستور أسند للنظام الداخلي ملجلس النواب، عالقة 

لحقوقها  املعارضة  ممارسة  كيفيات  تحديد  املعروضتين،  باملادتين 

مسطرة  في  الفعلية  باملشاركة  الخصوص،  وجه  على  املتعلقة، 

التشريع، وبمراقبة العمل الحكومي، وباملساهمة في اقتراح املترشحين 

وانتخاب أعضاء املحكمة الدستورية، وبالتمثيلية املالئمة في األنشطة 

بمهامها  للنهوض  الالزمة  الوسائل  على  وبالتوفر  للمجلس،  الداخلية 

للدفاع  البرملانية،  الدبلوماسية  في  الفاعلة  وباملساهمة  املؤسسية، 

10(، وبيان  )الفصل  الحيوية  للوطن ومصالحه  العادلة  القضايا  عن 

في الشهر لدراسة مقترحات  كيفيات تخصيص يوم واحد على األقل 

القوانين، ومن بينها تلك املقدمة من قبل املعارضة )الفقرة الثانية من 

الفصل 82( ؛ 
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أساس  على  أعضائه  بانتخاب  النواب،  مجلس  مكتب  إن  وحيث 
62 من  الفصل  للفقرة األخيرة من  لكل فريق، طبقا  النسبي  التمثيل 
عالقة  الدستور،  له  أسند  جماعية،  طبيعة  ذا  جهازا  يعد  الدستور، 
الخصوص،  وجه  على  متعلقة،  مهام  تدبير  املعروضتين،  باملادتين 
على  الدستورية،  باملحكمة  للعضوية  وبالترشح  والرقابة  بالتشريع 
النحو املقرر، في الفصول 67 )الفقرة الرابعة(، و78 )الفقرة الثانية(، 
األولى(،  )الفقرة  و85  األولى(،  )الفقرة  و82  الثانية(  )الفقرة  و81 
و92 )الفقرة األولى(، و130 )الفقرة األولى(، فضال عن مهام التسيير 
النظام  من   42 املادة  في  عليه  املنصوص  النحو  على  واملالي  اإلداري 

الداخلي املعروض ؛ 

منه،  و69   10 الفصلين  بمقت�سى  اعتبر،  ملا  الدستور،  إن  وحيث 
يتخلف ال  أن  ذلك،  عن  ترتب  حقوقا،  البرملانية  للمعارضة  خول   ما 

ما يحدده النظام الداخلي بشأن كيفيات ممارستها، عما سبق أن سنه 
مطردا  وسعيا  املعارضة  حقوق  من  للمكتسب  ضمانا  قواعد،  من 
إلى كفالة تلك الحقوق وضمان ممارستها في نطاق الدستور، السيما 
تقل  أال  في  املتمثل  أعاله،  بها  املستدل  األحكام  من  املستفاد  املبدأ، 
في  أو  املجلس  أجهزة  في تشكيل  للمعارضة، سواء  النسبة املخصصة 
الداخلية  واألنشطة  والرقابة  التشريع  في  أدوارها  مختلف  ممارسة 

للبرملان والديبلوماسية البرملانية عن نسبة تمثيليتها في املجلس ؛ 

ومدى  طبيعة  أيضا  تطال  الدستورية،  املحكمة  رقابة  إن  وحيث 
الشروط والكيفيات التي أقرها املجلس، بمناسبة وضع وتعديل نظامه 

الداخلي، ملمارسة املعارضة البرملانية لحقوقها املكفولة دستورا ؛

املعروضتين،  28 و136  للمادتين  املعدلتين   الصيغتين  إن  وحيث 
تخصيص  جهة،  من) تضمن،  قواعد  تحديد  من  التوالي،  على  خلتا، 
أن  بعد  املعارضة،  فرق  من  لنائب  أمين  أو  محاسب  ملنصب  الترشح 
كانت الفقرة األخيرة من املادة 23 من النظام الداخلي الساري املفعول 
تنص  على أنه ׃ »تقدم فرق املعارضة أسماء مرشحيها ملنصب محاسب 
لنائبة  إال  لهما  أو  ألحدهما  الترشيح  يحق  وال  واحد  أمين  و/أو  واحد 
أو نائب من املعارضة.«، ومن)جهة)أخرى، مما يكفل تمثيل املعارضة 
في منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة، بعد 
أن كانت الفقرة األولى من املادة 122 من النظام الداخلي النافذ تنص 
على أنه׃ »تتألف مجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة من ...مكتب 

يضم عضوين أحدهما من املعارضة.« ؛ 

أغفلتاه،  فيما  و136   28 املادتان  تكون  لذلك،  تبعا  إنه،  وحيث 
التي  الفرق  بواسطة  البرملانية،  املعارضة  تمثيل  تضمن  قواعد  من 
املجلس،  بمكتب  واألمين  املحاسب  منصبي  في  إليها،  االنتماء  اختارت 
ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة 
العمل املوضوعاتية املؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غير مطابقتين 

للدستور ؛ 

في)بأ0)امل دة)86 :

بالخارج«،  املغربية  الجالية  أدرجت »مجلس  املادة  إن هذه  حيث 
ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون 
اإلسالمية وشؤون الهجرة واملغاربة املقيمين في الخارج، و »املجلس 
اإلنسان«،  لحقوق  الوطني  »املجلس  و  القضائية«،  للسلطة  األعلى 
التمييز«،  أشكال  جميع  ومحاربة  باملناصفة  املكلفة  و »الهيأة 
لحقوق  الدائمة  اللجنة  اختصاص  ضمن  الوسيط«،  و »مؤسسة 
االقتصادي  »املجلس  و  والتشريع،  والعدل  والحريات  اإلنسان 
واالجتماعي والبيئي«، و »مجلس املنافسة« و »الهيئة الوطنية للنزاهة 
لألسرة  االستشاري  »املجلس  و  ومحاربتها«،  الرشوة  من  والوقاية 
والطفولة« ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات االجتماعية، 
و »املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي«، و »الهيئة العليا 
والتكوين  للتربية  األعلى  »املجلس  و  البصري«  السمعي  لالتصال 
والبحث العلمي« و »املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية« ضمن 

اختصاص اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة واالتصال ؛ 

مطابقة  في  بتها  أثناء  تستحضر،  الدستورية،  املحكمة  إن  وحيث 
األنظمة الداخلية ملجل�سي البرملان، ما يترتب عن أحكام الفقرة األولى 
إلى  الولوج  تسهيل  متطلبات  من  الدستور،  من  السادس  الفصل  من 
تفاديا  وانسجامها،  ووضوحها،  ومقروئيتها،  النظام،  هذا  قواعد 
لتضارب تأويل مقتضياتها، وتعطيل نفاذ مضامينها وحسن تطبيقها، 
من  قاعدة  تطبيق  أن  الخصوص،  وجه  على  للمحكمة،  تراءى  متى 
قواعد النظام الداخلي، في الصيغة املعروضة بها على هذه املحكمة، 

من شأنه أن يف�سي في وجه من أوجهه، إلى مخالفة الدستور ؛ 

النواب  ملجلس  الدائمة  للجان  أسند  الدستور،  إن  وحيث 
اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ورقابية، السيما بمقت�سى أحكام 
)الفقرة  و69  األخيرة(،  )الفقرة  و68  الثانية(،  )الفقرة   10 الفصول 
األولى(  )الفقرة  و83  والثانية(  األولى  )الفقرتان  و81  و80  الثالثة(، 

و102 منه ؛ 

يتم  القوانين،  مقترحات  أو  مشاريع  تقديم  كان  ملا  إنه،  وحيث 
والهيئات  املؤسسات  هذه  وكانت  إليها،  بادرت  التي  الجهات  قبل  من 
مما  معين،  وزير  لوصاية  وال  الرئاسية  للسلطة  خاضعة  غير  املعنية 
لجنة  أمام  للمثول  عنها،  مندوبين  أو  رؤسائها  استدعاء  معه  يحظر 
ملجل�سي  الدائمة  اللجان  أمام  يقدمون  الحكومة  أعضاء  وكان  دائمة، 
املؤسسات،  أو  الحكومية  للقطاعات  الفرعية  امليزانيات  البرملان 
التقارير السنوية لهذه املؤسسات والهيئات من قبل  وكانت مناقشة 
البرملان، ال تتم بحضور رؤساء الهيئات املذكورة، ترتب عن ذلك، أن 
ما نصت عليه هذه املادة من إدراج هذه املؤسسات ضمن اختصاصات 
اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه املحكمة، غير مطابق 

للدستور، ملا ينطوي عليه هذا اإلدراج من تعميم ؛ 
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في)بأ0)امل دة)58) :

املالية  لجنة  مكتب  »يقوم  أنه׃  على  نصت  املادة  هذه  إن  حيث 
ببرمجة  الحكومة  من  بطلب  أو  منه  بمبادرة  االقتصادية  والتنمية 
اجتماع للجنة تقدم خالله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب 
بعض  تنفيذ  وقف  أو  إضافية  اعتمادات  فتح  أو  للخزينة.  خصو�سي 

نفقات االستثمار.« ؛

القانون  من  و62  و60  األخيرة(  )الفقرة   26 املواد  إن  وحيث 
التنظيمي لقانون املالية، نصت على التوالي، بصفة خاصة، على أنه ׃ 
»يجوز في حالة االستعجال والضرورة امللحة وغير املتوقعة أن تحدث 
مراسيم  بموجب  للخزينة  خصوصية  حسابات  املالية  السنة  خالل 
طبقا للفصل 70 من الدستور، ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية 
بالبرملان مسبقا بذلك...«، وعلى أنه ׃ »طبقا للفصل 70 من الدستور، 
يمكن في حالة ضرورة ملحة، وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن 
اللجنتين  إخبار  ويتم  السنة.  أثناء  بمرسوم  إضافية  اعتمادات  تفتح 
املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.«، وعلى أنه ׃ »يجوز للحكومة 
أثناء السنة املالية وقف تنفيذ بعض نفقات االستثمار إذا استلزمت 
املكلفتين  اللجنتين  إخبار  ويتم  واملالية.  االقتصادية  الظروف  ذلك 

باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.« ؛

أنه  وحيث إنه يستفاد من أحكام القانون التنظيمي املستدل بها، 
التي عليها  في جميع هذه الحاالت، فإن اإلخبار يتم من قبل الحكومة 
القيام بذلك، مما تكون معه هذه املادة غير مطابقة للقانون التنظيمي 
لقانون املالية، فيما نصت عليه من مبادرة مكتب لجنة املالية والتنمية 
االقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خالله الحكومة عرضا، 

بخصوص الحاالت املشار إليها ؛ 

في)بأ0)امل دة) ) )(الفقرة)األخيرة():

»يقصد  ׃  أنه  على  نصت  األخيرة  الفقرة  في  املادة  هذه  إن  حيث 
للدولة،  الكبرى  االستراتيجية  الخيارات  العامة  السياسة  بمفهوم 

والتي تكت�سي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية.« ؛ 

الداخلي  النظام  مقتضيات  ضمن  ورد  التعريف  هذا  إن  وحيث 
املتعلقة باألسئلة الشفهية الشهرية املوجهة إلى رئيس الحكومة حول 
السياسة العامة، املتخذة عمال بأحكام الفقرة األخيرة من الفصل 100 

من الدستور ؛ 

5 )الفقرة الخامسة(، و49  وحيث إنه يستفاد من أحكام الفصول 
)الفقرة   103 والفصل  الثالثة(،  )الفقرة  و100  األولى(،  )الفقرة  و92 
العامة  السياسة  وإنفاذ  والتداول  إعداد  أن  جهة،  من) و137  األولى(، 
واملساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، 
والجماعات  الجهات  وإلى  الحكومة،  مجلس  وإلى  الوزاري  املجلس  وإلى 
الترابية األخرى، ومن)جهة)أخرى، أن السياسة العامة موضوع آللية 
رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة 
في  الحالة،  في هذه  يندرج،  به رئيس الحكومة، مما  يدلي  بشأن تصريح 

نطاق العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؛

من   69 الفصل  من  األولى  الفقرة  أحكام  كانت  لئن  إنه،  وحيث 
الداخلي،  نظامه  بوضع  النواب  مجلس  استقالل  تقر  الدستور، 
العامة،  للسياسة  تعريف  بوضع  االستئثار  له  يسوغ  ال  ذلك  فإن 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  بين  العالقة  يخص  بمجال  يتعلق 
الغير، دون سند من  يقيد  ما  الداخلي  النظام  يتضمن  أن  ينبغي  إذ ال 

الدستور أو القانون ؛  

313 غير  املادة  الفقرة األخيرة من  تكون  لذلك،  تبعا  إنه،  وحيث 
مطابقة للدستور ؛ 

في)بأ0)امل دة)6)  :

أنه׃  على  خاصة،  بصفة  التوالي،  على  نصت،  املادة  هذه  إن  حيث 
»يتضمن جدول أعمال الجلسة املخصصة لألسئلة املتعلقة بالسياسة 

العامة سؤالين محوريين في األق�سى ׃ 

أ. إذا تعلق األمر بوحدة املوضوع ׃

....

ب. إذا تعلق األمر بسؤالين في موضوعين مختلفين تنظم الجلسة 
على النحو التالي ׃

....

تسري نفس املقتضيات بالنسبة للسؤال الثاني.« ؛ 

الدستور، تنص،  100 من  الفصل  الفقرة األخيرة من  إن  وحيث 
األسئلة  على  األجوبة  »تقدم  ׃  أنه  على  املعروضة،   باملادة  عالقة 
لهذه  وتخصص  الحكومة،  رئيس  قبل  من  العامة  بالسياسة  املتعلقة 

األسئلة جلسة واحدة كل شهر،...« ؛ 

وحيث إنه، يستفاد من صريح هذه األحكام، أن األسئلة املتعلقة 
بالسياسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئيس الحكومة، وردت 
الجلسة  في  سؤالين  على  زاد  ما  يعني  ما  وهو  الجمع،  بصيغة  نصا 
 316 املادة  تكون معه  فأكثر، مما  أسئلة  ثالثة  أي  الواحدة،  الشهرية 
فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة املخصصة لألسئلة 
املتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في األق�سى، غير مطابقة 

للدستور ؛   

في)بأ0)امل دة))) )(الفقرت 0)األولى)والث نية():

حيث إن هذه املادة في الفقرتين األولى والثانية، نصتا، على التوالي 
أنه ׃ »تتألف لجان تق�سي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة 

نيابية. 

يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع املقاعد املتبقية.« ؛

بتسيير  املتعلق  التنظيمي  القانون  من  الخامسة  املادة  إن  وحيث 
اللجان النيابية لتق�سي الحقائق، نصت على أنه׃ »يعين أعضاء لجان 
تق�سي الحقائق من قبل مكتب املجلس املعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية 

النسبية للفرق واملجموعات البرملانية...« ؛
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املادة  من  والثانية  األولى  الفقرتان  عليه  نصت  ما  إن  وحيث 
الحقائق من ممثل عن كل فريق  تأليف لجان تق�سي  املعروضة، من 
القانون  من  الخامسة  املادة  أحكام  يخالف  برملانية،  ومجموعة 
غير  إليهما،  املشار  الفقرتان  معه  تكون  مما  إليه،  املشار  التنظيمي 
لتق�سي  النيابية  اللجان  بتسيير  املتعلق  التنظيمي  للقانون  مطابقتين 
توزيع  على  النسبي  التمثيل  مبدأ  تطبيق  من  قصرتاه  فيما  الحقائق، 

املقاعد املتبقية وحدها ؛

لهذه)األسش ب:

تق�سي ׃

أوال - تصرح أن ال مجال لفحص دستورية املواد ׃ 1 و3 و14 و15 
األخيرة( و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22  و23 و25 و26  )الفقرة 
و27 و29 و30 و31 و32 و34 و36 و38 و39 و40 و43 و44 و46 و50 
و52 و53 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و63 و64 و65 و66 و67 
و69 و70 و78 و80 و81 و82 و83 و85 و88 و89 و90 و91 و92 و93 
و122  و116  و112  و111  و109  و107  و105  و100  و99  و98  و94 
و124 و125 و127 و129 و131 و133 و134 و135 و137 و139 و140 
و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و157 و158 
و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و170 و172 
و173 و174 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و181 و182 و183 
و184 و185 و186 و187 و188 و192 و193 و194 و196 و198 و199 
و200 و203 و206 و207 و208 و209 و210 و212 و214 و215 و219 
و221 و222 و223 و224 و225 و226 و228 و229 و230 و231 و232 
و243  و242  والثانية(  األولى  )الفقرتان  و240  و239   و237  و236 
و244 و249 و250 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 
و269 و271 و274 و275 و276 و277 و279 و280 و282 و284 و285 
و295  و292  و291  األولى(  )الفقرة  و290  و289  و288  و287  و286 
و296 و297 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 
و317  و315  األولى(  )الفقرة  و313  و312  و311  و310  و309  و308 
و326  و325  األولى(  )الفقرة  و324  األخيرة(  )الفقرة  و321  و319 
)الفقرات  و330 و331 و332 و335 و338 و339 و340 و341 و343 
و355  و353  و350  و346  و345  واألخيرة(  والثالثة  والثانية  األولى 
و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و364 و365 و366 و368 
)الفقرتان األولى والثانية( و369 و370 و371 و372 و373 و374 و375 
و376 و377 و392 و393 و394 و395 و396 و397 و398 و400 و402 
و403 و405 و406 و407 و408 ، ألنه سبق للمحكمة الدستورية، أن 

صرحت بمطابقتها للدستور ؛

ث ني )- تصرح أن مقتضيات املواد׃ 2 )الفقرة الثانية( و4 )الفقرات 
الثانية والثالثة واألخيرة( و5 )الفقرة األولى( و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 
و13 و24 و33 و35 و37 و41 و42 )املقاطع الستة األولى( و45 و48 و49 
و51 و54 و62 و68  و71 و75 و77 و79 و87 و95 و97 و101 و102 و103 
)الفقرة األولى( و104 و106 )الفقرة الثانية( و108 و110 و113 )الفقرة 
)الفقرة و123  و121  و120  و119  و118   و117  و115  و114  الثانية( 

الثانية( و126  و128 و130 و138 و141  و142 و145 و146 و156 و168 

و169 )الفقرتان األولى والثانية( و171 و189 و190 و197 و201 و202 

و204 و205 و211  و213 و217 و227 و233 و234 و235 و238 و241 

و245 و246 و247 و248 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 

و259 و260 )الفقرتان الثانية واألخيرة( و270 و273 و278 و281 و293 

و294 و298 و318 و320 و322 و323 و327 و328 و329 و333 و334 

األول  )املقطعان  و351  و349  و348  و347  و344  و342  و337  و336 

)الفقرات  و354  و352  األخيرة(  والفقرة  األولى،  الفقرة  من  والثاني 

الثانية والثالثة واألخيرة( و363 و367 و378 و379 و381 و383 و384 

و385 و386 و387 و388 )الفقرة األولى( و389 )الفقرتان األولى والثانية( 

و390 و399 و401 و404، مطابقة للدستور ؛

)الفقرة  )الفقرة األولى( و4   2 - تصرح أن مقتضيات املواد׃  ث لث  

األولى( و5 )الفقرة األخيرة( و15 )الفقرة األولى( و42 )املقطع األخير( 

و106  الثانية(  )الفقرة  و103  و96  و84  و76  و74  و73  و72  و47 

و132  األولى(  )الفقرة  و123  األولى(  )الفقرة  و113  األولى(  )الفقرة 

و143 و144 و169 )الفقرة األخيرة( و191 و195 و216 و218 و220 

و240 )الفقرتان الثالثة والرابعة( و260 )الفقرة األولى( و272 و283 

)الفقرة  الثالثة( و314 و321  )الفقرة  األخيرة( و368  )الفقرة  و290 

الرابعة(  )الفقرة  و343  واألخيرة(  الثانية  )الفقرتان  و324  الثالثة( 

و351 )املقطع الثالث من الفقرة األولى( و354 )الفقرة األولى( و380 

ليس  و391،  األخيرة(  )الفقرة  و389  األخيرة(  )الفقرة  و388  و382 

املحكمة  وتفسيرات  مالحظات  مراعاة  مع  الدستور  يخالف  ما  فيها 

الدستورية بشأنها ؛

28 و86 و136 و258 و313  بأن مقتضيات املواد׃  - تصرح  3ابع  

غير  هي  والثانية(،  األولى  )الفقرتان  و321  و316  األخيرة(  )الفقرة 

مطابقة للدستور ؛

خ مس  - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 

النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

األربعاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

8 من شعبان 1444 )فاتح مارس 2023(.

اإلمضاءات ׃

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.     الحسن بوقنطار.     أحمد السالمي اإلدري�سي.     محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.     محمد األنصاري.     ندير املومني.

لطيفة الخال.     الحسين اعبو�سي.     محمد علمي.     خالد برجاوي.
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نظ م)موظفي)اإلدا3ات)الع مة

نصوص)خ صة

وزارة االقتصاد واملالية

قرا3)لوزيرة)االقتص د)وامل لية)3قم) ).))7)ص د3)في)1 )من)3جب)000) 

األهلية) امتح 0) تنظيم) كيفي ت) بتحديد) فبراير) )1)() ((((

املهنية)الخ ص)بمفت�سي)امل لية.

وزيرة االقتصاد واملالية،

ربيع من   13 في  الصادر   401.67 رقم  امللكي  املرسوم  على   بناء 

األول 1387 )22 يونيو 1967( بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات 

 الخاصة بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية، كما وقع

تغييره وتتميمه ؛

 1415 محرم   6 في  الصادر   2.93.807 رقم  املرسوم  وعلى 

التفتيش  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في  )16 يونيو 1994( 

العام للمالية، حسبما تم تغييره وتتميمه والسيما املادتين 11 و12 منه؛

وبعد استطالع رأي الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة 

باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

قررت ما يلي ׃

املادة األولى

لألهلية  امتحانا  التدريب،  مدة  انتهاء  عند  املالية  مفتشو  يجتاز 

املهنية.

يفتح هذا االمتحان بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملالية، وينشر 

 www.finances.gov.ma واملالية  االقتصاد  لوزارة  اإللكتروني  باملوقع 

ويعلق بمقر املفتشية العامة للمالية.

املادة 2

يشتمل امتحان األهلية املهنية على أربعة مكونات ׃

- املراقبة املستمرة للمعارف ؛

- اختبار كتابي ؛

- اختبار شفوي ؛

- تقييم األهلية العامة للمفتش املتدرب وسلوكه من طرف املفتش 

العامة  املفتشية  أعمال  وتسيير  بتنسيق  املكلف  للمالية  العام 

للمالية.

املادة 3

بمواد  املتعلقة  االختبارات  للمعارف،  املستمرة  املراقبة  تشمل 

التكوين األسا�سي وإعداد عرض، مع إبداء الرأي، حول ملف يتضمن 

دراسة حالة أو موضوع بحث ذو صلة باختصاصات املفتشية العامة 

للمالية.

من  بالتحقق  تسمح  بمراقبة  األسا�سي  للتكوين  وحدة  كل  تختتم 

مدى استيعاب مفتش املالية املتدرب للتكوين امللقن. وتشكل النقطة 

برسم  املمنوحة  النقط  معدل  األسا�سي  بالتكوين  املتعلقة  اإلجمالية 

وحدات التكوين األسا�سي. ويخصص للمعدل العام املحصل عليه في 

مختلف الوحدات املعامل ׃ 5.

يقدم العرض حول دراسة حالة أو موضوع بحث أمام لجنة مكونة 

من ثالثة مفتشين للمالية يعينهم املفتش العام للمالية املكلف بتنسيق 

وتسيير أعمال املفتشية العامة للمالية، ويخصص له املعامل ׃ 1.

املادة 4

يشتمل االختبار الكتابي على اختبارين ׃

- اختبار كتابي عام يتعلق بمجاالت اقتصادية أو مالية أو سياسية 

اختصاصات  ضمن  تدخل  وقضايا  وبمواضيع  اجتماعية،  أو 

الفرنسية أو  العربية  باللغة  يحرر  للمالية،  العام  التفتيش   هيئة 

)املدة׃ 5 ساعات، املعامل׃ 4( ؛

- اختبار كتابي خاص حول االفتحاص املالي واملحاسباتي، يهم مواد 

املحاسبة العامة والتحليل املالي وافتحاص الحسابات والرياضيات 

املالية )املدة׃ 5 ساعات، املعامل׃ 2(.

املادة 5

أساسا  تتناول  أسئلة  تليه  عرض  على  الشفوي  االختبار  يشتمل 

واالجتماعية،  واملالية  االقتصادية  امليادين  في  العمومية  السياسة 

وكذا مواد برنامج التكوين األسا�سي للمفتشين املتدربين. وتحدد مدة 

التحضير في 20 دقيقة ومدة العرض في 15 دقيقة )املعامل׃ 4(.

املادة 6

تمنح عن كل من املراقبة املستمرة للمعارف واالختبارات الكتابية 

والشفوية نقطة عددية تتراوح بين 0 و20.

تسلم نقطتا املراقبة املستمرة للمعارف في ظرف مختوم لرئيس 

في  عليها  املحصل  النقط  إلى  وتضاف  املهنية،  األهلية  امتحان  لجنة 

االختبارات الكتابية والشفوية.
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املادة 7

املراقبة  في  عليها  املحصل  العددية  النقط  مجموع  إلى  تضاف 
متعلقة  نقطة  والشفوية،  الكتابية  واالختبارات  للمعارف  املستمرة 
بتقييم األهلية العامة للمترشح وسلوكه، يمنحها املفتش العام للمالية 
تتراوح هذه  للمالية،  العامة  املفتشية  أعمال  بتنسيق وتسيير  املكلف 

النقطة بين 0 و20، ويخصص لها املعامل ׃ 4.

االمتحان  لجنة  رئيس  إلى  مختوم  ظرف  في  النقطة  هذه  وتسلم 
ويفتح  الكتابية،  االختبارات  بداية  قبل  أسفله،   10 املادة  في  املحددة 

الظرف املذكور بعد االختبار الشفوي.

املادة 8

في  يعتبر  وال  االستحقاق  حسب  املترشحين  االمتحان  لجنة  ترتب 
النهائي للقبول إال املترشحون الذين حصلوا على معدل عام  الترتيب 

يساوي 12 من 20 على األقل.

املادة 9

لجنة  من  باقتراح  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  تحصر 
األهلية  امتحان  في  املقبولين  للمترشحين  النهائية  القائمة  االمتحان 
إرجاع  إما  باملالية،  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  ويتم  املهنية. 
كانوا  إذا  األصلي  إطارهم  إلى  األهلية  امتحان  في  الراسبين  املتدربين 

ينتمون إلى اإلدارة، وإما إعفاؤهم إذا كانوا ال ينتمون إلى اإلدارة.

املادة 10

من  األقل،  على  أعضاء،   )5( خمسة  من  االمتحان  لجنة  تتألف 
بينهم رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة باملالية، وتضم 
العامة  للمالية املكلف بتنسيق وتسيير أعمال املفتشية  العام  املفتش 
للمالية، ومديرين اثنين بالوزارة املكلفة باالقتصاد واملالية ومفتشين 

للمالية ينتميان لدرجة ال تقل عن الدرجة املمتازة.

املادة 11

)3( أعضاء، على األقل،  الحراسة من ثالثة  أو لجان  تتألف لجنة 
للمالية،  العام  التفتيش  هيئة  إلى  ينتمي  رئيس،  بينهم  من  لجنة،  لكل 

يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة باملالية.

املادة 12

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ 
 1163.16 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  التاريخ  نفس  من  ابتداء 
الصادر في 10 رجب 1437 )18 أبريل 2016( بتحديد كيفيات تنظيم 

امتحان األهلية املهنية الخاص بمفت�سي املالية كما وقع تغييره.

املادة 13

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من رجب 1444 )21 فبراير 2023(.

اإلمضاء ׃ نادية فتاح.

قرا3)لوزيرة)االقتص د)وامل لية)3قم) ).))7)ص د3)في) ))من)بعش 0)000) 
مش 3تي) وبرامج) وإجراءات) بروط) بتحديد) م 13) )1)() (6(
توظيف)التقنيي0)من)الد3جتي0)الث لثة)والرابعة)بوزا3ة)االقتص د)

وامل لية.

وزيرة االقتصاد واملالية،

بناء على املرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 
)25 نوفمبر 2011( بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف 

في املناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.72 رقم  املرسوم  وعلى 
التقنيين  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  شأن  في   )2005 )2 ديسمبر 

املشتركة بين الوزارات، حسبما تم تغييره ؛

وبعد تأشيرة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال 
الرقمي وإصالح اإلدارة،

قررت ما يلي ׃

املادة األولى

تفتح مبارتا توظيف التقنيين من الدرجتين الثالثة والرابعة بقرار 
إلى  املصلحة  حاجيات  دعت  كلما  باملالية،  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

ذلك.

ويمكن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل 
تنظيم املباراة، ال سيما فيما يتعلق بإيداع طلبات الترشيح ومعالجتها 

وإجراء االختبارات.

املادة 2

يتضمن قرار فتح املباراة، وجوبا، ما يلي ׃

- شروط املشاركة في املباراة وال سيما الشهادات العلمية والتخصصات 
املطلوبة، وإن اقت�سى الحال الكفاءات واملهارات العلمية التي تتطلبها 

ممارسة الوظيفة املطلوب شغلها ؛

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- عدد املناصب املتبارى بشأنها وعند االقتضاء املناصب املحتفظ 
بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

عنوان  وكذا  إيداعها  وكيفية  الترشيحات  إليداع  املحدد  األجل   -
املصلحة املكلفة باستقبالها ؛

- الئحة مقرات العمل التي سيعين فيها املترشحون الناجحون، كلما 
كان ذلك في اإلمكان.

األقل،  على  يوما،   )15( عشر  خمسة  وجوبا،  القرار،  هذا  ينشر 
قبل آخر أجل إليداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة 
التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 
الوسائل  بكل  ونشره  تعميمه  يمكن  كما  واملالية،  االقتصاد  لوزارة 

األخرى املتاحة.
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املادة 3

تفتح مباراة توظيف التقنيين من الدرجة الثالثة في وجه املترشحين 
إحدى  طرف  من  املسلم  املتخصص  التقني  دبلوم  على  الحاصلين 
 2.86.325 رقم  للمرسوم  طبقا  املحدثة  املنهي  التكوين  مؤسسات 
عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(  1407 األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املحددة  لها  املعادلة  الشهادات  إحدى  أو  املنهي  التكوين  ملؤسسات 

قائمتها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 4

وجه  في  الرابعة  الدرجة  من  التقنيين  توظيف  مباراة  تفتح   
إحدى  طرف  من  املسلم  التقني  دبلوم  على  الحاصلين  املترشحين 
 2.86.325 رقم  للمرسوم  طبقا  املحدثة  املنهي  التكوين  مؤسسات 
عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(  1407 األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املحددة  لها  املعادلة  الشهادات  إحدى  أو  املنهي  التكوين  ملؤسسات 

قائمتها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 5

بوابة  على  املباراة  الجتياز  املقبولين  املترشحين  الئحة  نشر  يتم   
التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 
لوزارة االقتصاد واملالية، ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء الجتياز 

االختبارات.

املادة 6

بينهم  من  األقل،  على  أعضاء،   )3( ثالثة  من  املباراة  لجنة  تتألف   
رئيس يعينون بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باملالية، من بين موظفين 
ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة املتبارى بشأنها، ويختارون بناء على 

كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية في التخصصات املطلوبة.

خارج  من  آخرين  أعضاء  اللجنة  تضم  أن  االقتضاء  عند  ويمكن 
اإلدارة يتم اختيارهم بناء على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه من خبرة 

في مواد االختبارات.

املادة 7

 تتألف لجنة أو لجان الحراسة من ثالثة )3( أعضاء، على األقل، 
لكل لجنة، من بينهم رئيس، يعينون بقرار للسلطة الحكومية املكلفة 

باملالية.

املادة 8

تطبيقي،  أو  شفوي  واختبار  كتابي  اختبار  على  املبارتان  تشتمل 
تحدد مواضيعهما ومددهما ومعامالتهما، كما يلي ׃

املع ملاملدةاالختش 3ات

متعددة  اختيارات  ذات  أسئلة  على  يشتمل  ׃  الكت بي  االختش 3)

بالدرجة  املرتبطة  والوظائف  باملهام  تتعلق  أسئلة  أو  سؤال  أو 

املتبارى بشأنها أو لها عالقة بالتخصصات املطلوبة، أو بمواضيع 

اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية.

3ساعتان )2(

االختش 3)الشفوي)أو)التطشيقي ׃ تناقش فيه لجنة املباراة مع املترشح 

مواضيع وقضايا مختلفة، أو تخضعه الختبار تطبيقي في التخصص 

املهام ممارسة  على  قدرته  مدى  تقييم  بهدف  وذلك   املطلوب، 

أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املتبارى بشأنها.

ما بين 20 و 30

دقيقة
2

ويراعى في املواضيع املطروحة في إطار هذه االختبارات، املستوى 

املهام املطلوبة وكذا متطلبات ممارسة  التخصصات   العلمي وطبيعة 

أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املطلوب شغلها.

املادة 9

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

إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن 8 من 20 في االختبار الشفوي 

أو التطبيقي.

املادة 10

املترشحون  التطبيقي  أو  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل   

الحاصلون على معدل ال يقل عن 12 من 20 في االختبار الكتابي.

املادة 11

حدود  في  الناجحين،  املترشحين  الئحة  املباراة  لجنة  تحصر   

حسب  مرتبين  االنتظار،  والئحة  بشأنها،  املتبارى  املناصب  عدد 

االستحقاق، من بين املرشحين الحاصلين على معدل عام ال يقل عن 

12من 20، دون الحصول على نقطة إقصائية، مع مراعاة مقتضيات 

في  الصادر   2.11.621 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   12 املادة 

28 من ذي الحجة 1432)25 نوفمبر 2011(.

املادة 12

ذلك  في  بما  نهائية،  بصفة  املقبولين  املترشحين  الئحة  عن  يعلن   

الئحة االنتظار، مع مراعاة مقتضيات املادة 11 أعاله، بقرار للسلطة 

العمومي التشغيل  بوابة  على  ينشر  باملالية،  املكلفة   الحكومية 

ويعلق  للوزارة،  اإللكتروني  املوقع  وعلى   www.emploi-public.ma

بمقر الوزارة وباألماكن التي أجريت بها االختبارات.

املادة 13

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ 

 2869.12 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  التاريخ  نفس  من  ابتداء 

شروط  بتحديد   )2012 يوليو   17(  1433 شعبان  من   27 في  الصادر 

الثالثة  الدرجتين  من  التقنيين  توظيف  مباراتي  وبرامج  وإجراءات 

والرابعة بوزارة االقتصاد واملالية.

املادة 14

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1444 )6 مارس 2023(.

اإلمضاء ׃ نادية فتاح.


