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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.18.527صادرفي  28من جمادى األولى  24( 1441يناير )2020
بتطبيق أحكام املادة  40من القانون رقم  68.16املتعلق بالفنان
واملهن الفنية.

ويشترط لصحة مداوالت اللجنة حضور نصف أعضائها على األقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها باألغلبية ،وفي حالة تعادل األصوات يكون
صوت الرئيس مرجحا.

الباب الثاني

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  68.16املتعلق بالفنان واملهن الفنية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.116بتاريخ  21من ذي القعدة 1437
( 25أغسطس  ،)2016والسيما املادة  40منه،
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  13من جمادى
األولى  9( 1441يناير ،)2020
رسم م ــا ي ـلــي :

الباب األول
لجنة االعتماد
املادة األولى
تتكون لجنة االعتماد التي يعهد إليها بمنح االعتماد ألطراف
املفاوضة الجماعية املشار إليهم في املادة  42من القانون رقم 68.16
املشار إليه أعاله من :

شروط وضع االعتماد
ومدته وشروط تجديده
املادة الرابعة
يقدم االعتماد املشار إليه في املادة  40من القانون رقم 68.16
السالف الذكر بناء على طلب من أطراف املفاوضة الجماعية املشار
إليهم في املادة  42من نفس القانون ،الذين يرغبون في إجراء املفاوضة
الجماعية ،مرفقا بالوثائق املحددة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة
بالثقافة.
تودع طلبات االعتماد من قبل أطراف املفاوضة الجماعية
الراغبين في الحصول على اعتماد لدى مديرية الفنون بوزارة الثقافة
والشباب والرياضة مقابل وصل.

 -ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة ،رئيسا ؛

يتم إيداع الطلبات أعاله في الفترة املمتدة من فاتح يوليوز إلى متم
أغسطس من كل سنة.

 -ممثل عن األمانة العامة للحكومة ؛

ويتم اإلعالن عن نتائج مداوالت لجنة االعتماد في متم شهر
أكتوبر من كل سنة.

 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛ ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتجارة والصناعة ؛ ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالشغل.ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في استطالع
رأيه للمساهمة في أعمال اللجنة على سبيل االستشارة.
املادة الثانية
تتولى املصالح املعنية التي تكلفها السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة
بمهام كتابة لجنة االعتماد ،إعداد الترتيبات الالزمة الجتماعات
اللجنة وإعداد جدول أعمالها ووضع تقارير ومحاضر عن أشغالها،
وتوقع هذه املحاضر من لدن جميع األعضاء الحاضرين.
املادة الثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على األقل وكلما
دعت الضرورة لذلك ،وترفق الدعوة بجدول أعمال اللجنة.

املادة الخامسة
تحدد مدة صالحية االعتماد في ثالث سنوات.
ويتم تجديد االعتماد املذكور املمنوح ألحد أطراف املفاوضة
الجماعية املشار إليهم في املادة  42من القانون رقم  68.16السالف
الذكر ملدة مماثلة وحسب نفس الكيفيات والشروط املنصوص عليها
في هذا املرسوم بناء على طلب يقدمه الطرف املعني قبل تاريخ انقضاء
مدة االعتماد بثالثة أشهر على األقل.
املادة السادسة
يتعين على أطراف املفاوضة الجماعية املعنية الحاصلة على
االعتماد إشعار لجنة االعتماد فورا بكل التغييرات التي طرأت على
املعايير التي منح االعتماد أو تم تجديده على أساسها.
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املادة السابعة

في حالة رفض منح االعتماد أو تجديده من قبل لجنة االعتماد يبلغ
هذا القرار معلال للطرف املعني داخل أجل شهر من تاريخ صدوره.
املادة الثامنة
يسحب االعتماد بعد تأكد لجنة االعتماد من أن الطرف الحاصل
على االعتماد لم يعد يستوفي الشروط التي منح االعتماد على أساسها.
كما يسحب االعتماد كذلك ،في حالة ما إذا ثبت للجنة قيام الطرف
املعني بأفعال تدليسية أو بإخالل خطير في تنفيذ التزاماته.
تقوم اللجنة ،قبل اتخاذ قرار السحب ،باالستماع للطرف املعني
أو ملمثله القانوني.
املادة التاسعة
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وبعد االطالع على قرار الوزير األول رقم  3.29.08الصادر على في
 26من جمادى اآلخرة  30( 1429يونيو  )2008بتعيين موظفين أعضاء
في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة ؛
وعلى قرارات رئيس الحكومة رقم  3.91.12و 3.189.16
و  3.89.17الصادرة على التوالي في  6ذي الحجة  22( 1433أكتوبر )2012
و  19من ذي الحجة  21( 1437سبتمبر  )2016و  20من شعبان 1438
( 17ماي  )2017بتعيين موظفين أعضاء في اللجنة الوطنية للنظر
في الطعون املتعلقة بالضريبة ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين موظفو املديرية العامة للضرائب اآلتية أسماؤهم ،أعضاء
في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة :

تبلغ لجنة االعتماد قرار سحب االعتماد إلى األطراف املعنية داخل
أجل خمسة عشر ( )15يوما من تاريخ صدوره.

 -السيد كسيمي عزيز ،املتصرف من الدرجة األولى ؛

املادة العاشرة

 -السيدة فتوح نادية ،املتصرفة من الدرجة األولى ؛

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية،
إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحرر بالرباط في  28من جمادى األولى  24( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالثقافة والشباب والرياضة،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
اإلمضاء  :الحسن عبيابة.

قرار لرئيس الحكومة رقم  3.3.20صادر في  19من جمادى األولى 1441
( 15يناير   )2020بتعيين موظفين أعضاء في اللجنة الوطنية
للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة.
رئيس الحكومة،
بناء على املادة  226من املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب
املادة  5من قانون املالية رقم  43.06للسنة املالية  2007الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.06.232بتاريخ  10ذي الحجة 1427
( 31ديسمبر  )2006؛

 السيدة خزيمة فاطمة ،املتصرفة من الدرجة الثانية ؛ السيدة الحسناوي نزهة ،املتصرفة من الدرجة الثانية.املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من جمادى األولى  15( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة رقم    2912.19صادر في  27من ربيع األول 1441
( 25نوفمبر  )2019بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث
باملعهد الوطني لعلوم اآلثاروالتراث.
وزيرالثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بالتعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  )2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادة  36منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.10.623الصادر في  21من ذي القعدة 1432
( 19أكتوبر  )2011بإعادة تنظيم املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث،
والسيما املادة  19منه ؛
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وباقتراح من مجلس املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث ؛
وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق،
قرر ما يلي :

الباب األول
أحكام عامة
املــادة األولى
تحدد وتنظم هياكل التعليم والبحث باملعهد الوطني لعلوم اآلثار
والتراث ،املسمى بعده ب «املعهد» وفقا لألحكام الواردة بعده.

الباب الثاني
هياكل التعليم باملعهد
املــادة 2
تتكون هياكل التعليم باملعهد من الشعب التالية :
 شعبة آثار ما قبل التاريخ ؛ -شعبة آثار ما قبل اإلسالم ؛
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 حصرحاجياتها من األساتذة الباحثين واملوظفين ووسائل التجهيزوالتسييروعرضها على مجلس املعهد ؛
 إبداء الرأي بخصوص حركية أساتذة الشعبة ؛ تقديم اقتراحات حول تحسين جودة تدريس الوحدات وتطويرالبحث داخل الشعبة ؛
 اقتراح اتفاقيات مع الشركاء املختصين لتطوير البحث العلميوالتدريس داخل الشعبة ،وذلك بتنسيق مع إدارة املعهد ؛
 إبداء الرأي حول مشاريع االتفاقيات املقترحة على املعهد ؛ إبداء الرأي حول مشاريع البحث ذات الصلة باختصاصاتالشعبة.
املادة 4
ينتخب رئيس الشعبة ملدة ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة ،من قبل نظرائه من األساتذة الباحثين املرسمين بأغلبية
األصوات.

 -شعبة اآلثار اإلسالمية ؛

يتولى الرئيس تسيير الشعبة ،وتناط به املهام التالية :

 -شعبة األنثروبولوجيا والتراث الالمادي ؛

 -تنسيق األعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل الشعبة ؛

 -شعبة التحافة ؛

 -السهر على االستخدام األمثل لجميع الوسائل املتاحة للشعبة ؛

 -شعبة الترميم والصيانة ؛

 -ضمان التواصل وتبادل املعلومات داخل الشعبة.

   -شعبة املخطوطات.
وتشتمل كل شعبة على مجموعة من الوحدات املرتبطة فيما بينها،
وتضم أساتذة باحثين ينتمون للشعبة بحكم تخصصهم.
املادة 3

يعد رئيس الشعبة تقريرا عن أنشطة التعليم والبحث ويعرضه
على أعضاء الشعبة عند نهاية كل سنة دراسية ،وترسل نسخة منه
إلى مجلس املعهد.

 -السهرعلى تطبيق برامج التعليم والبحث ذات الصلة بالشعبة ؛

يمكن لرئيس الشعبة االستعانة بأستاذ للنيابة عنه في حال تعذر
حضوره ،كما يمكن له تشكيل مجموعات عمل ،كلما اقتضت الحاجة
ذلك ،قصد دراسة مواضيع محددة.

 -املشاركة في تنظيم وتوزيع مهام التدريس بين أساتذة الشعبة ؛

املادة 5

 وضع مشروع البرنامج السنوي الخاص باألنشطة العلمية للشعبةوعرضه على مجلس املعهد ؛

تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثالث مرات في
السنة على األقل ،لدراسة جدول األعمال املحدد من لدن الرئيس
باقتراح من األعضاء.

تضطلع الشعبة باالختصاصات التالية :

 إبداء الرأي بخصوص إنشاء املسالك ذات الصلة بمجاالتواختصاصات الشعبة ؛
 اقتراح إنشاء املسالك ذات الصلة بمجاالت واختصاصات الشعبة ؛ -السهرعلى السيرالعادي للوحدات واملسالك ذات الصلة بالشعبة ؛

ويعتبر االجتماع صحيحا بحضور نصف عدد األعضاء على األقل،
وفي حالة عدم توفر شرط النصاب ،يتم عقد اجتماع ثان بعد ثمانية
أيام دون التقيد بشرط النصاب.
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الباب الثالث

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين.

هياكل البحث باملعهد

يتولى عضو من الشعبة ،يتم اختياره من قبل نظرائه ،تحرير
محضر عن كل اجتماع ،والذي يتم إرسال نسخة منه من قبل رئيس
الشعبة إلى مدير املعهد.
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املادة 9
تتكون هياكل البحث باملعهد من :

وتحدد كيفيات سير الشعبة في نظام داخلي.
املادة 6
يحدث لدى املعهد مجلس الشعب ،يتكون من :

 فريق البحث ؛ مختبر البحث ؛ -مركز الدراسات في الدكتوراه.

 -مديراملعهد ،رئيسا ؛

الفصل األول

 -املديراملساعد املكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث ،عضوا ؛

فريق البحث
املادة 10

 الكاتب العام ،عضوا ؛ رؤساء الشعب ،أعضاء ؛ منسقي املسالك ،أعضاء ؛ مديرمركزالدكتوراه ،عضوا ؛ أساتذة باحثين و/أو شخصيات أخرى عند االقتضاء.املادة 7
يتولى مجلس الشعب املهام التالية :
 -تنسيق أنشطة الشعب ؛

يشكل فريق البحث الوحدة األساس لنظام البحث ،ويتخذ املعهد
كمقر له.
يحدث فريق البحث بمقرر ملدير املعهد ،وذلك ملدة أربع ()4
سنوات قابلة للتجديد على أساس ملف مقدم من لدن املسؤول عن
الفريق ونظام داخلي مصادق عليه من قبل مجلس املعهد.
يتشكل فريق البحث حول موضوع للبحث يندرج ضمن
اختصاصات املعهد ،ويتألف على األقل من ثالثة أساتذة باحثين
دائمين باملعهد وطلبة يحضرون شهادة الدكتوراه.
املادة 11

 اقتراح الوحدات واملسالك ؛ إبداء الرأي في توجيه الطلبة ؛ إبداء الرأي في طلبات البحث ؛ تنسيق األعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل املعهد ؛ السهرعلى االستخدام األمثل لجميع الوسائل املتاحة للمعهد ؛ ضمان التواصل وتبادل املعلومات ما بين مختلف الشعب.املادة 8
يجتمع مجلس الشعب مرة في الشهر ،وكلما اقتضت الحاجة إلى
ذلك ،وفق الكيفيات املحددة في النظام الداخلي.

يسير فريق البحث أستاذ باحث يمارس عمله بشكل دائم باملعهد
وينتمي إلطار أساتذة التعليم العالي .وفي حالة عدم توفره ،يعوض
بأستاذ مؤهل من املعهد.
وينتخب املسؤول عن فريق البحث من بين أعضاء فريق البحث
خالل مدة االعتماد وفق النظام الداخلي لفريق البحث املنصوص
عليه في املادة   10أعاله.
املادة 12
يمكن لفريق البحث أن يضم أساتذة باحثين من مؤسسات أخرى
كأعضاء منتسبين في حدود عضوين على األكثر.
ال يمكن ألستاذ باحث االنتماء إال لفريق بحث واحد في حين يمكنه
أن يكون عضوا منتسبا ألحد الفرق أو املختبرات.
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املادة 13
يتضمن ملف إنشاء فريق البحث املشار إليه في املادة  10أعاله
مخطط عمل يمتد ألربع ( )4سنوات ،ويتمحور حول العناصر التالية :
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 موضوعات ومحاور البحث املزمع تطويرها من طرف املختبر؛ البرنامج املستقبلي املتعلق بالبحث العلمي والتكوين بالبحثوتقويم نتائج البحوث ؛

 -موضوعات ومحاور البحث املزمع تطويرها من قبل الفريق ؛

 -الشراكة على املستوى الوطني أو الدولي أو هما معا ؛

 البرنامج املستقبلي املتعلق بالبحث العلمي والتكوين بالبحثوتقويم نتائج البحوث ؛

 املؤهالت العلمية للمختبر؛ -اسم املسؤول وأسماء أعضاء مختبرالبحث وكذا سيرتهم الذاتية ؛

 -الشراكة على املستويين الوطني أو الدولي أو هما معا ؛

 -النظام الداخلي ملختبرالبحث مصادق عليه من طرف األعضاء.

 املؤهالت العلمية للفريق ،خاصة من حيث اإلنتاج العلميواملهارات املكتسبة ؛
 اسم املسؤول وأسماء أعضاء فريق البحث وكذا سيرتهم الذاتية ؛ النظام الداخلي لفريق البحث مصادق عليه من طرف أعضاءالفريق.
املادة 14
يقدم مسؤول فريق البحث تقريرا سنويا عن أنشطة فريقه إلى
مدير املعهد .كما يقدم له تقييما ألعمال الفريق كل أربع ( )4سنوات
للتحقق من بلوغ األهداف املسطرة.
يجدد اعتماد فريق البحث بقرار ملدير املعهد على أساس تقارير
تقييم أنشطته ،وبعد استطالع رأي مجلس املعهد.

الفصل الثاني
مختبر البحث
املادة 15

املادة 17
يسير مختبر البحث أستاذ باحث يمارس عمله بشكل دائم باملعهد
وينتمي إلطار أساتذة التعليم العالي .وفي حالة عدم توفره ،يعوض
بأستاذ مؤهل من املعهد.
وينتخب املسؤول عن مختبر البحث من بين أعضاء مختبر البحث
خالل مدة االعتماد وفق النظام الداخلي ملختبر البحث املنصوص
عليه في املادة  16أعاله.
املادة 18
تحدث لدى مختبر البحث هيئة علمية من أجل التقييم ،تتكون
من أعضاء مختلف فرق البحث املكونة له ،أو من شخصيات علمية
وطنية أو دولية وكذا من ممثلين عن الوسط السوسيو -اقتصادي.
تحدد تشكيلة هذه الهيئة العلمية بوضوح في النظام الداخلي
ملختبر البحث.
املادة 19
يقدم املسؤول عن مختبر البحث تقارير سنوية عن أنشطة املختبر
إلى مجلس املعهد ،كما يقدم له تقييما ألعمال املختبر كل أربع ()4
سنوات للتحقق من بلوغ األهداف املسطرة.

يحدث مختبر البحث من ثالث فرق للبحث على األقل ،تكون
معتمدة مسبقا.

املادة 20

يساهم مختبر البحث في أنشطة التكوين أو التأطير من أجل البحث
أو هما معا ،كما يتولى أنشطة البحث والتنمية استجابة ملتطلبات
القطاع السوسيو-اقتصادي.

يجدد اعتماد مختبر البحث بقرار ملدير املعهد على أساس تقارير
تقييم أنشطته املعدة من طرف هيئته العلمية ،وبعد استطالع رأي
مجلس املعهد.

املادة 16

الفصل الثالث

يحدث مختبر البحث بمقرر ملدير املعهد وذلك ملدة أربع ()4
سنوات قابلة للتجديد على أساس ملف مقدم من لدن مسؤول املختبر
ونظام داخلي مصادق عليه من طرف مجلس املعهد.

مركز الدراسات في الدكتوراه

يتضمن ملف إنشاء مختبر البحث مخطط عمل يمتد ألربع ()4
سنوات يتمحور حول :

املادة 21
يتوفر املعهد على مركز الدراسات في الدكتوراه املسمى بعده
ب «املركز» ويشتغل على محاور للبحث موضوعاتية أو متعددة
التخصصات ارتباطا بمهام واختصاصات املعهد.
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املادة 22

تحدد مهام املركز فيما يلي :
 اختيارطلبة سلك الدكتوراه وفق معاييرواضحة ومحددة في دفترالضوابط البيداغوجية ؛
 استقبال طلبة سلك الدكتوراه وتأمين تأطير علمي لهم في هياكلالبحث املعتمدة لدى املعهد ؛
 اإلشراف على التكوينات التكميلية لطلبة الدكتوراه لتمكينهممن إعداد مشاريع مهنية وتيسير اندماجهم في الحياة العملية
وفقا لدفترالضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه ؛
 توحيد الفرق البيداغوجية وفرق البحث من أجل تقاسم الوسائلوالرؤى بخصوص عرض التكوين في الدكتوراه باملعهد ؛
 اقتراح الطلبة لالستفادة من منح الدكتوراه ؛ تنسيق أنشطة املركز مع مجلس املعهد ومجالس املؤسساتاألعضاء في املركز؛
 السهرعلى عرض تكوينات في سلك الدكتوراه مرتبطة بتخصصاتاملعهد واملتعلقة بعلوم اآلثاروالتراث ؛
 عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي أو البحثالوطنية أو الدولية الستقبال طلبة سلك الدكتوراه أو ضمان
تكوينات لفائدتهم.
عالوة على املهام السالفة الذكر ،يوفر املركز للطلبة بسلك
الدكتوراه ما يلي:
 االنفتاح الفكري على التخصصات األخرى ؛ إمكانية إجراء دورات تدريبية بالوسط املنهي ؛ إمكانية تبادل التجارب بين طلبة الدكتوراه وطنيا ودوليا ؛ إطارا للتعاون مع أكبرعدد ممكن من الباحثين ؛ إمكانية تنظيم محاضرات وندوات ولقاءات علمية لتكثيفالتبادالت الوطنية والدولية ؛
 إمكانية إشراك القطاع السوسيو -اقتصادي في البحوث التيهم بصدد إنجازها.
املادة 23
يعين مدير املركز من لدن مدير املعهد باقتراح من مسؤولي هياكل
البحث ملدة أربع ( )4سنوات  قابلة للتجديد مرة واحدة ،ويتولى املهام
التالية :
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 تأمين سير املركز وتنسيق مجموع أنشطته والسهر على حسنسيرها ؛
 تنسيق عمل مختبرات البحث من أجل ترشيد استعمال املواردوتوحيد التوجهات فيما يتعلق بعروض تكوين الدكتوراه الخاص
باملعهد ؛
 السهرعلى تطبيق واحترام مقتضيات دفترالضوابط البيداغوجيةالوطنية لسلك الدكتوراه باملعهد ؛
 ضمان احترام وتطبيق النظام الداخلي للمعهد داخل املركز؛ السهرعلى تنفيذ تكوين سلك الدكتوراه باملركز؛ ضمان تنظيم تكوينات تكميلية ؛ االضطالع بمهمة كتابة مجلس املركز؛ السهرعلى احترام ميثاق األطروحات ؛ السهرعلى التدبيراألمثل للموارد املخصصة للمركز؛ اقتراح مناقشة األطروحات على مدير املعهد ،وذلك بعد موافقةاملشرف على األطروحة وكذا رئيس وأعضاء لجنة مناقشة
األطروحة ؛
 تقديم تقرير سنوي عن أنشطة املركز لكل من مجلس املركزومجلس املعهد .كما يقدم هذا التقريرإلى مديراملعهد بعد موافقة
مجلس املركزعليه.
املادة 24
يتشكل مجلس املركز من :
 مديراملعهد ،رئيسا ؛ مديراملركز؛ املديراملساعد املكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث ؛ رؤساء الشعب ؛ مسؤولي هياكل البحث املعتمدة واملنخرطة باملركز؛ ممثلين اثنين ( )2عن طلبة الدكتوراه ينتخبهما الطلبة ملدة سنتينقابلتين للتجديد مرة واحدة ؛
 شخصيتين من خارج املركز يتم تعيينهما من قبل مدير املعهدباقتراح من مدير املركز وفقا لكفاءتهما في املجال العلمي
والسوسيو -اقتصادي أو هما معا ملدة أربع ( )4سنوات.
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املادة 25
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 -لجنة األطروحات ؛

يسهر مجلس املركز على :

 -اللجنة املكلفة بالتكوينات التكميلية اإلجبارية ؛

 -تنظيم مسطرة انتقاء الطلبة املرشحين للتسجيل في الدكتوراه ؛

 -اللجنة البيداغوجية.

 التأطيرالعلمي والبيداغوجي للطلبة وفق التكوينات املعتمدة ؛ توزيع اإلمكانات املخصصة للمركز؛ اقتراح املرشحين لالستفادة من منح الدكتوراه ؛ احترام ميثاق األطروحات ؛ املصادقة على تقاريراملركز؛ اعتماد نظام داخلي للمركزوتغييره وتتميمه عند االقتضاء ؛ تتبع مختلف أنشطة املركزبتنسيق مع إدارة املعهد.املادة 26
تحدث داخل مجلس املركز اللجن الدائمة التالية :

يحدد تأليف واختصاصات هذه اللجن وكيفية سيرها في النظام
الداخلي للمركز.
املادة 27
تتكون لجنة تقييم البحث الذي تنجزه هياكل البحث املحددة
في املادة  9أعاله من أربعة أساتذة للتعليم العالي أو ،في حالة تعذر
ذلك ،أساتذة مؤهلين يعينهم مجلس املعهد يكون أحدهم على األقل
من خارج املعهد .ويرأس هذه اللجنة مدير املعهد.
املادة 28
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من ربيع األول  25( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :الحسن عبيابة.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.19.100صادرفي  2جمادى اآلخرة  28( 1441يناير )2020
بإخراج قطعة أرضية ،متأصلة من متروك مسلك عمومي يخترق
امللك املسمى «دومين توالل» ،ذي الرسم العقاري عدد ،K/521
من امللك العمومي للدولة وضمها إلى ملك الدولة الخاص بعمالة
مكناس.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاتح يوليو
 )1914بشأن امللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل
الخامس منه ؛

مرسوم رقم  2.20.25صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة
مركز الطالحة بجماعة سبع روا�ضي بإقليم موالي يعقوب
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛

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

وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املادة األولى

وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛

رسم ما يلي :
تخرج من امللك العمومي للدولة وتضم إلى ملك الدولة الخاص
القطعة األرضية املتأصلة من متروك املسلك العمومي الذي يخترق
امللك املسمى «دومين توالل» ،ذي الرسم العقاري عدد ،K/521
الكائنة بجماعة توالل بعمالة مكناس ،مساحتها ثالثة آالف وأربعمائة
وسبعة وخمسون مترا مربعا ( 3457م ،)2املعلم عليها بلون أحمر في
التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/5000املرفق بأصل هذا املرسوم
واملحددة حدودها باإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله :
أرقام األوتاد

X

Y

B.26

480726.7200

364417.0200

B.27

481095.2800

364320.4600

B.32

480732.8800

364424.9000

B.35

481101.2900

364328.1400

املادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  2جمادى اآلخرة  28( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  28مارس  2018؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة سبع روا�ضي خالل
الفترة املمتدة من  19فبراير إلى  19مارس  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة سبع روا�ضي املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  18أبريل  2019؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدارسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  25أكتوبر  2019؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على التصميم رقم  63/AUFوالنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة مركز الطالحة بجماعة سبع روا�ضي بإقليم موالي يعقوب
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
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املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة سبع روا�ضي تنفيذ ما جاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
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رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على التصميم رقم  01/2018والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة مركز جماعة أيت امحمد بإقليم أزيالل وباإلعالن أن في ذلك
منفعة عامة.
املادة الثانية

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

مرسوم رقم  2.20.26صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة
مركز جماعة أيت امحمد بإقليم أزيالل وباإلعالن أن في ذلك
منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  31ماي  2018؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أيت امحمد خالل الفترة
املمتدة من فاتح فبراير إلى فاتح مارس  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة أيت امحمد املجتمع خالل دورته
العادية املنعقدة بتاريخ  7ماي  2019؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدارسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  10أكتوبر  2019؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،

يسند إلى رئيس مجلس جماعة أيت امحمد تنفيذ ما جاء في هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

مرسوم رقم  2.20.27صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /166أ املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «الجنادرة أوالد مو العيد» الكائن
بتراب قبيلة أحمر الزرارات بقيادة الخوالقة بدائرة الكنتور
بإقليم اليوسفية.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعل ــى القـ ــرار الــوزيـ ــري الصـ ــادر ف ــي  21م ــن ذي القع ــدة 1351
( 18مارس  )1933اآلذن بتحديد ثالثة عقارات مشتركة بين الجماعات
كائنة بتراب قبيلة أحمر الزرارات (الشماعية) ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
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وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  6ديسمبر 1933
املعد من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في
الفصل الثاني من الظهير الشريف املذكور ،وملحقي محضر التحديد
املؤرخين في  15فبراير  1935و  2أبريل  1952؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بآسفي بتاريخ فاتح أكتوبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي املدعو «الجنادرة أوالد مو العيد» القطعتين األولى والثانية  
موضوع التحديد اإلداري عدد /166أ ،ما عدا :
 الرسوم العقارية املحصورة داخل التحديد والواردة أرقامهابالشهادة املذكورة ؛
 التعرض املتبادل الناتج عن التداخل الجزئي مع مطلبي التحفيظعددي /6503م (القطعة  )6و /6492م (القطعة  )6؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر  ،ما عدا مطلب
التحفيظ التأكيدي عدد ( 6498القطع  )7 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1؛
وعلى التصميم املحين للعقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف
املشار إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير )1924
على تحديد العقار الجماعي املدعو «الجنادرة أوالد مو العيد» التابع
للجماعة الساللية أوالد مو العيد للجنادرة الواقع بتراب قبيلة أحمر
الزرارات بقيادة الخوالقة بدائرة الكنتور بإقليم اليوسفية.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية أوالد مو العيد
للجنادرة العقار الجماعي املدعو «الجنادرة أوالد مو العيد» ،مساحته
اإلجمالية  1719هكتارا و  43آرا و  85سنتيارا واملبينة حدوده بخط
أخضر في التصميم املحين املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل
هذا املرسوم.

عدد 18 - 6856خآلا ىدامج 18ج (1( 18اربف ((13 (13

املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.28صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /166س املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «الجنادرة أوالد علي» الكائن بتراب
قبيلة أحمر الزرارات بقيادة الخوالقة بدائرة الكنتور بإقليم
اليوسفية.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  21من ذي القعدة  18( 1351مارس  )1933
اآلذن بتحديد ثالثة عقارات مشتركة بين الجماعات كائنة بتراب قبيلة
أحمر الزرارات (الشماعية) ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  8ديسمبر  1933املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
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وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بآسفي بتاريخ فاتح أكتوبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي املدعو «الجنادرة أوالد علي» القطعتين األولى والثانية  
موضوع التحديد اإلداري عدد /166س ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر  ؛
وعلى التصميم املحين للعقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «الجنادرة أوالد علي» التابع للجماعة
الساللية أوالد علي للجنادرة الواقع بتراب قبيلة أحمر الزرارات
بقيادة الخوالقة بدائرة الكنتور بإقليم اليوسفية.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية أوالد علي للجنادرة
العقار الجماعي املدعو «الجنادرة أوالد علي» ،مساحته اإلجمالية
 1458هكتارا و  44آرا و  37سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر
في التصميم املحين املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا
املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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مرسوم رقم  2.20.29صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /350أ املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «النشيرات» الكائن بتراب قبيلة
البحاترة الشمالية بقيادة  سوق آيير  بدائرة  حرارة  بإقليم
آسفي.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  7ذي الحجة  27( 1374يوليو  )1955
اآلذن بتحديد ثالثة عقارات جماعية كائنة بتراب قبيلة البحاترة
الشمالية بدائرة عبدة آسفي (ناحية مراكش) ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  18يونيو  1957املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بآسفي بتاريخ  7أغسطس  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي املدعو «النشيرات» موضوع التحديد اإلداري عدد /350أ
التابع للجماعة الساللية النشيرات ،ما عدا الرسم العقاري عدد
/1485ز (القطع  )1-2-3املحصور داخل التحديد اإلداري :
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى التصميم املحين للعقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
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الجريدة الرسمية
رسم ما يلي :
املادة األولى

يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «النشيرات» التابع للجماعة الساللية
النشيرات الواقع بتراب قبيلة البحاترة الشمالية بقيادة سوق آيير
بدائرة حرارة بإقليم آسفي.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية النشيرات العقار
الجماعي املدعو «النشيرات» ،مساحته اإلجمالية  1223هكتارا
و  78آرا و  69سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املحين
املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
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وعلى القرار الوزيري الصادر في  7ذي الحجة  27( 1374يوليو  )1955
اآلذن بتحديد ثالثة عقارات جماعية كائنة بتراب قبيلة البحاترة
الشمالية بدائرة عبدة آسفي (ناحية مراكش) ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  18يونيو  1957املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بآسفي بتاريخ  7أغسطس  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي املدعو «العويسات» موضوع التحديد اإلداري عدد /350ب،
ما عدا :

وقعه بالعطف :

 الرسمين العقاريين عدد  23/1025و عدد /13250ج املحصورينداخل التحديد اإلداري ؛

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

 التعرض الناتج عن التداخل الجزئي مع مطلب التحفيظ عدد/14244ج (القطعة  )3؛

وزيرالداخلية،

مرسوم رقم  2.20.30صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /350ب املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «العويسات» الكائن بتراب قبيلة
البحاترة الشمالية بقيادة  سوق آيير  بدائرة  حرارة  بإقليم
آسفي.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛

 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى التصميم املحين للعقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «العويسات» التابع للجماعة الساللية
العويسات الواقع بتراب قبيلة البحاترة الشمالية بقيادة سوق آيير
بدائرة حرارة بإقليم آسفي.
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الجريدة الرسمية

املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية العويسات العقار
الجماعي املدعو «العويسات» ،مساحته اإلجمالية  808هكتارات
و  63آرا و  34سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املحين
املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.31صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /350س املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «الطواجنة» الكائن بتراب قبيلة
البحاترة الشمالية بقيادة  سوق آيير  بدائرة  حرارة  بإقليم
آسفي.
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وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  18يونيو  1957املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بآسفي بتاريخ  7أغسطس  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي املدعو «الطواجنة» موضوع التحديد اإلداري عدد /350س،
ما عدا التعرض املتبادل الناتج عن التداخل الجزئي مع مطلب
التحفيظ عدد /16165ج :
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى التصميم املحين للعقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :

رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  7ذي الحجة  27( 1374يوليو  )1955
اآلذن بتحديد ثالثة عقارات جماعية كائنة بتراب قبيلة البحاترة
الشمالية بدائرة عبدة آسفي (ناحية مراكش) ؛

املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «الطواجنة» التابع للجماعة الساللية
الطواجنة الواقع بتراب قبيلة البحاترة الشمالية بقيادة سوق آيير
بدائرة حرارة بإقليم آسفي.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية الطواجنة العقار
الجماعي املدعو «الطواجنة» ،مساحته اإلجمالية  740هكتارا
و  22آرا و  84سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املحين
املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
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الجريدة الرسمية
املادة الثالثة

يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية
إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي املدعو «بالد جماعة العرب» موضوع التحديد اإلداري
عدد  ،261ما عدا الرسم العقاري عدد /86934م (القطعتين  1و  )2؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ،ما عدا
مطالب التحفيظ التأكيدية أعداد /12070 :م/12071 ،م/12072 ،م
و /12078م ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛

مرسوم رقم  2.20.34صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم  261املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «بالد جماعة العرب» الكائن بتراب
قبيلة العرب بقيادة فروكة بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  3ربيع اآلخر  24( 1366فبراير )1947
في تعيين تاريخ عمليات تحديد عقار مشترك بين الجماعات كائن بتراب
قبيلة العرب (شيشاوة) ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  13ماي  1947املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بشيشاوة بتاريخ  30سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :

وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على تحديد
العقار الجماعي املدعو «بالد جماعة العرب» التابع للجماعة الساللية
العرب الواقع بتراب قبيلة العرب بقيادة فروكة بدائرة مجاط بإقليم
شيشاوة.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية العرب العقار
الجماعي املدعو «بالد جماعة العرب» ،مساحته اإلجمالية 2758
هكتارا و  85آرا و  8سنتيارات واملبينة حدوده بخط أخضر في
التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.35صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /327أ املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «تزات» الكائن بتراب قبيلة مزوضة
بقيادة امزوضة  -الزاوية النحلية بدائرة  مجاط بإقليم
شيشاوة.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  4ذي الحجة  26( 1371أغسطس )1952
في األمر بتحديد ثمانية عقارات جماعية واقعة بقبيلة «مزوضة»
املراقبة املدنية مللحقة ايمنتانوت ناحية مراكش ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  17أبريل  1953املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بشيشاوة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي املدعو «تزات» موضوع التحديد اإلداري عدد /327أ ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «تزات» التابع لفرقة اندوران الواقع
بتراب قبيلة مزوضة بقيادة امزوضة  -الزاوية النحلية بدائرة مجاط
بإقليم شيشاوة.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك فرقة اندوران العقار الجماعي املدعو
«تزات» ،مساحته اإلجمالية  59هكتارا و  94آرا و  00سنتيارا واملبينة
حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى
أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.36صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /327ب 1
املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «تكانت ايميل» الكائن بتراب
قبيلة مزوضة بقيادة امزوضة  -الزاوية النحلية بدائرة مجاط
بإقليم شيشاوة.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
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وعلى القرار الوزيري الصادر في  4ذي الحجة  26( 1371أغسطس )1952
في األمر بتحديد ثمانية عقارات جماعية واقعة بقبيلة «مزوضة»
املراقبة املدنية مللحقة ايمنتانوت ناحية مراكش ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  14أبريل  1953املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بشيشاوة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي املدعو «تكانت ايميل» موضوع التحديد اإلداري عدد
/327ب  1؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على تحديد
العقار الجماعي املدعو «تكانت ايميل» التابع لفرقة آيت تحناوين
الواقع بتراب قبيلة مزوضة بقيادة امزوضة  -الزاوية النحلية بدائرة
مجاط بإقليم شيشاوة.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك فرقة آيت تحناوين العقار الجماعي
املدعو «تكانت ايميل» ،مساحته اإلجمالية  18هكتارا و  61آرا و 00
سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر
التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
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املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.37صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /327ب  2املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «توريت» الكائن بتراب قبيلة مزوضة
بقيادة امزوضة  -الزاوية النحلية بدائرة  مجاط بإقليم
شيشاوة.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  4ذي الحجة  26( 1371أغسطس )1952
في األمر بتحديد ثمانية عقارات جماعية واقعة بقبيلة «مزوضة»
املراقبة املدنية مللحقة ايمنتانوت ناحية مراكش ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  15أبريل  1953املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
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وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بشيشاون بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «توريت» موضوع التحديد اإلداري عدد /327ب  2؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛

مرسوم رقم  2.20.38صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /327ب  3املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «ايغرارن اليت اكديد» الكائن بتراب
قبيلة مزوضة بقيادة امزوضة  -الزاوية النحلية بدائرة مجاط
بإقليم شيشاوة.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛

وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف
املشار إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير )1924
على تحديد العقار الجماعي املدعو «توريت» التابع لفرقتي آيت ليلهار
وآيت تحناوين الواقع بتراب قبيلة مزوضة بقيادة امزوضة  -الزاوية
النحلية بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك فرقتي آيت ليلهار وآيت تحناوين العقار
الجماعي املدعو «توريت» ،مساحته اإلجمالية  167هكتارا و  96آرا
و  00سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر
التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
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وعلى القرار الوزيري الصادر في  4ذي الحجة  26( 1371أغسطس )1952
في األمر بتحديد ثمانية عقارات جماعية واقعة بقبيلة «مزوضة» املراقبة
املدنية مللحقة ايمنتانون ناحية مراكش ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  13أبريل  1953املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بشيشاون بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «ايغرارن اليت اكديد» موضوع التحديد اإلداري عدد
/327ب  3؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛

وزيرالداخلية،

وعلى تصميم العقار املحدد ؛

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :
املادة األولى

يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «ايغرارن اليت اكديد» التابع لفخدة
ايت اكديد الواقع بتراب قبيلة مزوضة بقيادة امزوضة  -الزاوية
النحلية بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك فخدة ايت اكديد العقار الجماعي املدعو
«ايغرارن اليت اكديد» ،مساحته اإلجمالية  747هكتارا و  50آرا
و  00سنتيارا ،املبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر
التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.39صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /327س املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «ايغرارن الزناكة» الكائن بتراب قبيلة
مزوضة بقيادة امزوضة  -الزاوية النحلية بدائرة  مجاط
بإقليم شيشاوة.
رئيس الحكومة،
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وعلى القرار الوزيري الصادر في  4ذي الحجة  26( 1371أغسطس )1952
في األمر بتحديد ثمانية عقارات جماعية واقعة بقبيلة «مزوضة»
املراقبة املدنية مللحقة ايمنتانوت ناحية مراكش ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  10أبريل  1953املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بشيشاوة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «ايغرارن الزناكة» موضوع التحديد اإلداري عدد /327س ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف
املشار إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير )1924
على تحديد العقار الجماعي املدعو «ايغرارن الزناكة» التابع لفخدة
ايزناكن الواقع بتراب قبيلة مزوضة بقيادة امزوضة  -الزاوية النحلية
بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة.

بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املادة الثانية

وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛

يصنف نهائيــا ضمــن أم ــالك فخ ــدة ايزناكــن العق ــار الجم ــاعــي
املدعو «ايغرارن الزناكة» ،مساحته اإلجمالية  406هكتارات و  96آرا
و  00سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر
التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
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الجريدة الرسمية

املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.40صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /327د   -أو
املتعلقة بالعقار الجماعي املدعو «ايغرارن (د)  -بونيزل (أو)»
الكائن بتراب قبيلة مزوضة بقيادة امزوضة  -الزاوية النحلية
بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  4ذي الحجة  26( 1371أغسطس )1952
في األمر بتحديد ثمانية عقارات جماعية واقعة بقبيلة «مزوضة»
املراقبة املدنية مللحقة ايمنتانوت ناحية مراكش ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  14أبريل  1953املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
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وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بشيشاوة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «ايغرارن (د)  -بونيزل (أو)» موضوع التحديد اإلداري عدد
/327د  -أو ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على تحديد
العقار الجماعي املدعو «ايغرارن (د)  -بونيزل (أو)» التابع لفخدة ايت
بايعقوب  -تغروت الواقع بتراب قبيلة مزوضة بقيادة امزوضة -
الزاوية النحلية بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك فخدة ايت بايعقوب  -تغروت العقار
الجماعي املدعو «ايغرارن (د)  -بونيزل (أو)» ،مساحته اإلجمالية 435
هكتارا و  57آرا و  00سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم
املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.41صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /327ف املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «ايدازن» الكائن بتراب قبيلة مزوضة
بقيادة امزوضة  -الزاوية النحلية بدائرة  مجاط بإقليم
شيشاوة.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى القرار الوزيري الصادر في  4ذي الحجة  26( 1371أغسطس )1952
في األمر بتحديد ثمانية عقارات جماعية واقعة بقبيلة «مزوضة» املراقبة
املدنية امللحقة ايمنتانوت ناحية مراكش ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  15أبريل  1953املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بشيشاوة بتاريخ  18سبتمبر  2019وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «ايدازن» موضوع التحديد اإلداري عدد /327ف ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ،ما عدا مطلب
التحفيظ التأكيدي عدد /16231م ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على تحديد
العقار الجماعي املدعو «ايدازن» التابع لفرقتي آيت بايعقوب  -تغروت
وآيت بايعقوب  -تالكتر الواقع بتراب قبيلة مزوضة بقيادة امزوضة -
الزاوية النحلية بدائرة مجاط بإقليم شيشاوة.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك فرقتي آيت بايعقوب  -تغروت وآيت
بايعقوب  -تالكتر العقار الجماعي املدعو «ايدازن» ،مساحته اإلجمالية
 904هكتارا و  14آرا و  00سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في
التصميم املرفق بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.43صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم /428ب املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «السحيمية» الكائن بالنفوذ الترابي
لقيادة آيت اوفال بدائرة ميدلت بإقليم ميدلت.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
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الجريدة الرسمية

وعل ــى امل ــرسـ ــوم رق ــم  2.00.324الص ــادر ف ــي  7محـ ــرم 1421
( 12أبريل  )2000بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة آيت أوفلة
بقيادة آيت أوفلة بدائرة ميدلت بإقليم خنيفرة ؛
وحيث أنه قد تم تحديد العقار الجماعي املشار إليه أعاله في
التاريخ املحدد ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  4أكتوبر  2000املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بميدلت بتاريخ  6فبراير  2019املتعلقة بالتحديد اإلداري عدد
/428ب وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ( )8من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924والتي تثبت
من أجل املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «السحيمية» التابع للجماعة الساللية ايت اوفلة ،ماعدا :
 الرسم العقاري عدد  42/5821املحصور جزئيا داخل التحديداإلداري املذكور في حدود مساحة  30هكتارا و 9آرات و 4سنتيارات ؛
 الرسم العقاري عدد  42/3366املحصور جزئيا داخل التحديداإلداري املذكور في حدود مساحة  43هكتارا و 73آرا و 68سنتيارا ؛
 التعرض املتبادل الناتج عن التداخل الجزئي مع مطلب التحفيظعدد  42/1422؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور أعاله طبقا للشروط وداخل اآلجال املحددة
في الفصل  6من الظهير املؤرخ في  18فبراير  1924املذكور ،ما عدا
مطلب التحفيظ التأكيدي عدد  42/3910؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «السحيمية» التابع للجماعة الساللية
ايت اوفلة الواقع بتراب قبيلة ايت اوفلة بقيادة ايت اوفال بدائرة
ميدلت بإقليم ميدلت.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية ايت اوفلة العقار
الجماعي املدعو «السحيمية» ،مساحته اإلجمالية  198هكتارا و  11آرا
و  95سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر
التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.44صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم  424املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «أسكا أجدي» الكائن بالنفوذ الترابي
لقيادة آيت اوفال بدائرة ميدلت بإقليم ميدلت.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
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الجريدة الرسمية

وعلـ ــى املرس ــوم رقـ ــم  2.00.316الصـ ــادر ف ــي  7مح ـ ــرم 1421
( 12أبريل  )2000بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة آيت ازدك
بقيادة آيت أوفلة بدائرة ميدلت بإقليم خنيفرة ؛
وحيث أنه قد تم تحديد العقار الجماعي املشار إليه أعاله في
التاريخ املحدد ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  7يوليو  2000املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بميدلت بتاريخ  6فبراير  2019املتعلقة بالتحديد اإلداري عدد  424وفقا
ملقتضياتالفصلالثامن()8منالظهيرالشريفاملشارإليهأعالهالصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «أسكا أجدي» التابع للجماعة الساللية آيت ازدك ،ماعدا
التعرض املتبادل الناتج عن التداخل مع مطالب التحفيظ أعداد :
 ،42/3016 ،42/4038 ،42/3025 ،42/1133و  42/3017؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور أعاله طبقا للشروط وداخل اآلجال املحددة
في الفصل  6من الظهير املؤرخ في  18فبراير  1924املذكور ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «أسكا أجدي» التابع للجماعة الساللية
ايت ازدك الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ايت اوفال بدائرة ميدلت
بإقليم ميدلت.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية ايت ازدك العقار
الجماعي املدعو «أسكا أجدي» ،مساحته اإلجمالية  1023هكتارا 98
آرا و  15سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق
بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
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املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.45صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم  462املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «أحجمي التحتاني» الكائن بالنفوذ
الترابي لقيادة ايت ازدك بدائرة الريش بإقليم ميدلت.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.905الصادر في  26من صفر 1429
( 5مارس  )2008يق�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قيادة آيت
ازدك بدائرة الريش بإقليم الرشيدية ؛
وحيث أنه قد تم تحديد العقار الجماعي املشار إليه أعاله في
التاريخ املحدد ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  21أكتوبر 2008
املعد من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في
الفصل الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
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وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بميدلت بتاريخ  6فبراير  2019املتعلقة بالتحديد اإلداري عدد  462وفقا
ملقتضياتالفصلالثامن()8منالظهيرالشريفاملشارإليهأعالهالصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924والتي تثبت من أجل املصادقة
ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «أحجمي التحتاني» التابع للجماعة الساللية تعاللين ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور أعاله طبقا للشروط وداخل اآلجال املحددة
في الفصل  6من الظهير الشريف املؤرخ في  18فبراير  1924املذكور،
ماعدا مطالب التحفيظ التأكيدية أعداد ،42/6264 ،42/6317
،42/6253 ،42/6313 ،42/6308 ،42/6300 ،42/6307 ،42/6306
 42/6319 ،42/6304 ،42/6321 ،42/6260 ،42/6309؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على تحديد
العقار الجماعي املدعو «أحجمي التحتاني» التابع للجماعة الساللية
تعاللين الواقع بتراب قبيلة آيت عتو وآيت يحيى اخليفا وآيت ابراهيم
آيت حاحو وقصيرة عمر الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ايت ازدك
بدائرة الريش بإقليم ميدلت.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية تعاللين العقار
الجماعي املدعو «أحجمي التحتاني» ،مساحته اإلجمالية  9429هكتارا
و  86آرا و  59سنتيار واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق
بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

855

مرسوم رقم  2.20.46صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم  471املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «املو» الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة 
كرامة بدائرة الريش بإقليم ميدلت.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.32الصادر في  9صفر  5( 1430فبراير )2009
يق�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بالنفوذ الترابي لقيادة كرامة بدائرة
الريش بإقليم الرشيدية ؛
وحيث أنه قد تم تحديد العقار الجماعي املشار إليه أعاله في
التاريخ املحدد ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  27أكتوبر 2009
املعد من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في
الفصل الثاني من الظهير الشريف املذكور ؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بميدلت بتاريخ  31أغسطس  2016املتعلقة بالتحديد اإلداري
عدد  471وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ( )8من الظهير الشريف
املشار إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير )1924
والتي تثبت من أجل املصادقة ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «املو» التابع للجماعة الساللية آيت بنعلي ،الواقع بنفوذ
قيادة كرامة بإقليم ميدلت ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور أعاله طبقا للشروط وداخل اآلجال املحددة
في الفصل  6من الظهير املؤرخ في  18فبراير  1924املذكور ؛
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وعلى تصميم العقار املحدد ؛

وعلى املرسوم رقم  2.10.025الصادر في  8ربيع األول 1431

وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :

( 23فبراير  )2010يق�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة امسد
بقيادة ودائرة كلميمة بإقليم الرشيدية ؛

املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على تحديد
العقار الجماعي املدعو «املو» التابع للجماعة الساللية آيت بنعلي
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة كرامة بدائرة الريش بإقليم ميدلت.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية آيت بنعلي العقار
الجماعي املدعو «املو» ،مساحته اإلجمالية  4688هكتارا و  89آرا
و  39سنتيارا ،واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق
بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.

وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  27أبريل  2010املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور وملحق محضر التحديد املؤرخ في
 23يناير  2015؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية

املادة الثالثة

بالرشيدية بتاريخ  29يونيو  2018وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8

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

من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر في  12من رجب 1342

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.47صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم  476املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «اكدال نمسد بقعة  »1الكائن بتراب
قبيلة امسد بقيادة اغريس بدائرة كلميمة بإقليم الرشيدية.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛

( 18فبرير  )1924والتي تثبت ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «اكدال نمسد بقعة  »1التابع للجماعة الساللية امسد،
الكائن بقيادة غريس دائرة كلميمة بإقليم الرشيدية ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على التحديد
اإلداري املذكور أعاله طبقا للشروط واآلجال املنصوص  عليها بالفصل
السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ،ماعدا مطالب التحفيظ
للتعرض أرقام  14/35657 ،14/35646 ،14/35645 :و  14/35630؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «اكدال نمسد بقعة  »1التابع للجماعة
الساللية امسد الواقع بتراب قبيلة امسد بقيادة اغريس بدائرة
كلميمة بإقليم الرشيدية.
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املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية امسد العقار الجماعي
املدعو «اكدال نمسد بقعة  ،»1مساحته اإلجمالية  4302هكتارا
و  68آرا و  83سنتيار واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق
بمحضر التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
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وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  11ماي  2010املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور وملحق محضر التحديد املؤرخ في
 26يناير  2015؛
وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية

املادة الثالثة

بالرشيدية بتاريخ  29يونيو  2018وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8

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

من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر في  12من رجب 1342

وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

( 18فبرير  )1924والتي تثبت ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «اكدال نمسد بقعة  »2التابع للجماعة الساللية امسد ،ماعدا

وقعه بالعطف :

التعرض املتبادل الناتج عن التداخل مع مطالب التحفيظ أعداد :

وزيرالداخلية،

،14/35660 ،14/35635 ،14/35662 ،14/35663 ،14/35661

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

 14/35659؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على

مرسوم رقم  2.20.48صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم  478املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «اكدال نمسد بقعة  »2الكائن بتراب
قبيلة امسد بقيادة اغريس بدائرة كلميمة بإقليم الرشيدية.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.10.027الصادر في  9ربيع األول 1431
( 24فبراير  )2010يق�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة امسد
بقيادة ودائرة كلميمة بإقليم الرشيدية ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛

التحديد اإلداري املذكور أعاله وفقا للشروط واآلجال املنصوص  
عليها بالفصل السادس من الظهير  الشريف السالف الذكر ،ماعدا
مطلب التحفيظ التأكيدي عدد  14/35609 :؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على
تحديد العقار الجماعي املدعو «اكدال نمسد بقعة  »2التابع للجماعة
الساللية امسد الواقع بتراب قبيلة امسد بقيادة اغريس بدائرة
كلميمة بإقليم الرشيدية.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية امسد العقار الجماعي
املدعو «اكدال نمسد بقعة  ،»2مساحته اإلجمالية  5756هكتارا و  8آرات
و  78سنتيارا واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر
التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
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املادة الثالثة

يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم  2.20.50صادرفي  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير )2020
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري رقم  517املتعلقة
بالعقار الجماعي املدعو «امردول نتينوميرا» الكائن بتراب
قبيلة دار اميرة بقيادة فركلة بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية.
رئيس الحكومة،
بن ــاء عل ــى الظهي ــر الش ــريف الص ــادر ف ــي  12مـ ــن رجــب 1342
( 18فبراير  )1924املتعلق بسن نظام خاص لتحديد األرا�ضي
الجماعية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116
بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019وال سيما املادة 15
منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.249الصادر في  23من شعبان 1433
( 13يوليو  )2012يق�ضي بتحديد عقار جماعي يقع بتراب قبيلة
دار اميرة بقيادة تنجداد بدائرة كلميمة بإقليم الرشيدية ؛
وأن اإلجراءات السابقة والالحقة لهذه العملية املنصوص عليها
في الفصول  3و 4و 5و  7من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر
في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924قد تم إنجازها داخل اآلجال
القانونية ؛
وبعد االطالع على محضر التحديد املؤرخ في  8نوفمبر  2012املعد
من طرف اللجنة املكلفة بعملية التحديد واملنصوص عليها في الفصل
الثاني من الظهير الشريف املذكور وملحق محضر التحديد املؤرخ
في  23ماي  2017؛
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وعلى الشهادة املسلمة من طرف املحافظ على األمالك العقارية
بالرشيدية بتاريخ  30أغسطس  2017وفقا ملقتضيات الفصل الثامن ()8
من الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر في  12من رجب 1342
( 18فبرير  )1924والتي تثبت ما يلي :
 - 1أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل التحديد اإلداري للعقار
الجماعي «امردول نتينوميرا» موضوع التحديد اإلداري عدد ،517
ما عدا التعرض املتبادل الناتج عن التداخل الجزئي مع مطلب
التحفيظ عدد  14/36474في حدود مساحة  56هكتارا و  45آرا
و  83سنتيارا ؛
 - 2أنه لم يتم إيداع أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري املذكور وفقا للشروط واآلجال املنصوص عليها
بالفصل السادس من الظهير الشريف السالف الذكر ؛
وعلى تصميم العقار املحدد ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يصادق وفقا ملقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف املشار
إليه أعاله الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  )1924على تحديد
العقار الجماعي املدعو «امردول نتينوميرا» التابع للجماعة الساللية
اميرا الواقع بتراب قبيلة دار اميرة بقيادة فركلة بدائرة تنجداد
بإقليم الرشيدية.
املادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أمالك الجماعة الساللية اميرا العقار الجماعي
املدعو «امردول نتينوميرا» ،مساحته اإلجمالية  4714هكتارا و  78آرا
و  3سنتيارات واملبينة حدوده بخط أخضر في التصميم املرفق بمحضر
التحديد املضاف إلى أصل هذا املرسوم.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  97.20صادر في
 11من جمادى األولى  7( 1441يناير  )2020بنسخ قرار وزير 
االقتصاد واملالية رقم  2254.14الصادرفي  18من شعبان 1435
( 16يونيو  )2014يتعلق باعتماد  مقاولة التأمين وإعادة 
التأمين «شركة تأمين النقل».
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.238بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  ،)2002كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10
بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس  )2014؛
وبعد االطالع على قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي رقم  P/EA/2.19الصادر في  14من ربيع األول 1441
( 12نوفمبر  )2019بمنح االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين
«شركة تأمين النقل»،
قرر ما يلي :
املادة األولى
ينسخ قرار وزير االقتصاد واملالية رقم  2254.14الصادر في
 18من شعبان  16( 1435يونيو  )2014يتعلق باعتماد مقاولة التأمين
وإعادة التأمين «شركة تأمين النقل».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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وعلى القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10
بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس  ،)2014وال سيما املادتين 15
و  19منه ؛
وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
رقم  01/AS/19الصادر في  2يناير  2019بتطبيق بعض أحكام القانون
رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب قرار
وزير االقتصاد واملالية رقم  366.19بتاريخ  24من شعبان 1440
( 30أبريل  ،)2019وال سيما املادة  6منه ؛
وبناء على طلب منح االعتماد املقدم بتاريخ  18يونيو  2019من
طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين «شركة تأمين النقل» ؛
وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ  11يوليوز  2019؛
وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ  12شتنبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد مقاولة التأمين وإعادة التأمين «شركة تأمين النقل» الكائن
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء ،6 ،التل (الكولين) ،سيدي معروف،
ملزاولة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين التالية ،املنصوص
عليها في البنود  7و  10و  11و  29من املادة  6من منشور رئيس هيئة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19املشار إليه
أعاله :
 - 7عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية ؛
 - 10عمليات تأمين هياكل العربات البرية ؛

وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020

 - 11عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة
عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل
والدفاع والرجوع ؛

قرارملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم P/EA/2.19
صادرفي  14من ربيع األول  12( 1441نوفمبر  )2019بمنح االعتماد 
ملقاولة التأمين وإعادة التأمين «شركة تأمين النقل».

 - 29عمليات إعادة التأمين بالنسبة ألصناف عمليات التأمين
التي اعتمدت من أجلها وكذا بالنسبة لألخطار موضوع الضمان ضد
عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون
رقم  17.99املشار إليه أعاله.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
بناء على القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.238بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  ،)2002كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما املادتين 161
و  165منه ؛

املادة الثانية

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  12( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :حسن بوبريك.
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الجريدة الرسمية

قرارملجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم P/PS/1.19
صادر في  3ربيع األول ( 1441فاتح نوفمبر  )2019باملصادقة على
التعديالت املدخلة على النظام األسا�سي للشركة التعاضدية
للتقاعد املسماة «الصندوق املنهي املغربي للتقاعد».
مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
بناء على القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.14.10بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس ،)2014
وال سيما املواد  15و  19و  63و  64و  67منه ؛
وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
رقم  1/PS/16بتاريخ  10نوفمبر  2016بتحديد الئحة الوثائق املطلوب
تقديمها لدعم طلب املصادقة على النظام األسا�سي ملؤسسة للتقاعد
املصادق عليه بقرار وزير االقتصاد واملالية رقم  3646.16الصادر في
 22من ربيع األول  22( 1438ديسمبر  )2016؛
وبعد االطالع على قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي رقم  P/PS/1.18الصادر في  4جمادى األولى 1439
( 22يناير  )2018باملصادقة على النظام األسا�سي للشركة التعاضدية
للتقاعد املسماة «الصندوق املنهي املغربي للتقاعد» ؛
وبناء على طلب املصادقة على التعديالت املدخلة على النظام
األسا�سي ،املقدم من لدن الصندوق املنهي املغربي للتقاعد بتاريخ
 19أبريل  2019؛
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3152.19صادرفي  23من ربيع اآلخر 1441
( 20ديسمبر   )2019بتتميم القرار رقم  2284.02الصادر في
 14من ذي القعدة   17( 1423يناير   )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في
الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 2أكتوبر  2019؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
قرر ما يلي :

وبعد استطالع رأي لجنة التقنيين املجتمعة بتاريخ  11يوليو  2019؛
وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ  12سبتمبر ،2019
قرر ما يلي :
املادة األولى
يصادق على التعديالت املدخلة على النظام األسا�سي للشركة
التعاضدية للتقاعد املسماة «الصندوق املنهي املغربي للتقاعد» ،امللحق
بأصل هذا القرار.
املادة الثانية

املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
«  -أوكرانيا :
».......................................................................................................

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ربيع األول ( 1441فاتح نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :حسن بوبريك.

« – Master’s degree, pharmacy, qualification, master
« of pharmacy, délivré par Zaporizhzhia state medical
« University - Ukraine - le 30 juin 2018,
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الجريدة الرسمية

«يجب أن تقرن هاته الشهادة بتدريب مدته ستة أشهر ينجز لدى
«مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية) مقبول من
«طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب
«الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية».
املادة الثانية
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«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

«  -أوكرانيا :
»..........................................................................................................
« – Master’s degree pharmacy, pharmacist qualification

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3638.19صادرفي  23من ربيع اآلخر 1441
( 20ديسمبر   )2019بتتميم القرار رقم  2284.02الصادر في
 14من ذي القعدة   17( 1423يناير   )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في
الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 2أكتوبر  2019؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003

« master of pharmacy, délivré par Zaporizhzhia state
;« medical University - Ukraine - le 30 juin 2018
« – Master degree pharmacy, qualification pharmacist,
« master of pharmacy, délivré par national University of
; « pharmacy, Ukraine - le 27 juin 2018
« – Master degree pharmacy, délivré par national University
; « of pharmacy - Ukraine - le 30 juin 2017
« – Master’s degree, field of study "pharmacy", qualification
« of master of pharmacy, délivré par national University
; « of pharmacy - Ukraine - le 29 juin 2016
« – Qualification pharmacist, specialist pharmacy, délivrée
« par Dnipropetrovsk medical academy of the ministry of
« health of Ukraine - le 23 juin 2018,

«يجب أن تقرن الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر
«ينجز لدى مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية)
«مقبول من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة
«التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3639.19صادرفي  23من ربيع اآلخر 1441
( 20ديسمبر   )2019بتتميم القرار رقم  2284.02الصادر في
 14من ذي القعدة   17( 1423يناير   )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في
الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 2أكتوبر  2019؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
«  -فيدرالية روسيا :
».......................................................................................................
« – Qualification de spécialiste dans la spécialité
« « pharmacie », délivrée par l’Université d’Etat de chimie
« et de pharmacie de Saint-Pétersbourg - Fédération de
; « Russie - le 2 juillet 2018
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« – Qualification de spécialiste dans la spécialité « pharmacie »,
« délivrée par l’Académie d’Etat de chimie et de pharmacie
« de Saint-Pétersbourg - Fédération de Russie - le
; « 24 janvier 2017
« – Qualification de pharmacien dans la spécialité
« pharmacie, délivrée par l’Université d’Etat de médecine
; « de Volgograd - Fédération de Russie - le 13 juillet 2018
« – Qualification de pharmacien dans la spécialité
« pharmacie, délivrée par l’Université d’Etat de médecine
; « d’Astrakhan - Fédération de Russie - le 21 juin 2018
« – Qualification de pharmacien dans la spécialité pharmacie,
« délivrée par l’Université médicale de recherche de
; « Privoljski - Fédération de Russie - le 14 juin 2018
« – Qualification de pharmacien, spécialité «pharmacie»,
« délivrée par l’Académie d’Etat de pharmacie de
« Pyatigorsk - Fédération de Russie - le 24 juin 2005,

«يجب أن تقرن الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر
«ينجز لدى مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية)
«مقبول من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة
«التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3640.19صادرفي  23من ربيع اآلخر 1441
( 20ديسمبر   )2019بتتميم القرار رقم  2284.02الصادر في
 14من ذي القعدة   17( 1423يناير   )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة 1423
( 17يناير  )2003بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في
الصيدلة ،كما وقع تتميمه ؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 2أكتوبر  2019؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2284.02الصادر في  14من ذي القعدة  17( 1423يناير : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب
«والصيدلة ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب
«العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
«  -رومانيا :
».......................................................................................................
« – Titlul de farmacist, in domeniul de studii sanatate
« farmacie, délivré par Facultatea de farmacie, Universitatii
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3641.19صادرفي  23من ربيع اآلخر 1441
( 20ديسمبر  )2019بتغيير وتتميم القراررقم  305.03الصادر
في  21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل  شهادة الدكتوراه في طب األسنان،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 2أكتوبر  2019؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى

« de medicina si farmacie IULIU Hatieganu din Cluj-

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  305.03 الصادر في  21من  محرم   25( 1424مارس : )2003

« – Titlul de farmacist in domeniul sanatate, programul

« املادة األولى - .تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان
« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان ،الشهادة التالية مشفوعة
« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ،شعبة العلوم التجريبية
« أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

; « Napoca - Roumanie - le 29 octobre 2018

« farmacie, délivré par Facultatea de farmacie, Universitatii
« de medicina si farmacie "Grigore.T.Popa" din IASI,
« Roumanie - le 7 décembre 2017,

«يجب أن تقرن هاتين الشهادتين بتدريب مدته ستة أشهر ينجز
«لدى مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية) مقبول
«من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب
«الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية».
املادة الثانية

«.......................................................................................................
«  -فيدرالية روسيا :
».......................................................................................................
« – Qualification de médecin dans la spécialité stomatologie,
« délivrée par l’Université d’Etat de Jaroslav - Le Sage de
; « Novgorod - Fédération de Russie - le 29 juin 2015

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

« – Qualification de médecin dans la spécialité médecine
« dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de Jaroslav - Le
; « Sage de Novgorod - Fédération de Russie - le 29 juin 2017
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
1441  ربيع اآلخر2  الصادر في3337.19 والبحث العلمي رقم
) بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب2019  نوفمبر29(
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

« – Qualification de médecin dans la spécialité stomatologie,
« délivrée par l’Université d’Etat de Jaroslav -Le Sage de
« Novgorod - Fédération de Russie - le 29 juin 2017 ;

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 ؛2019  أكتوبر2

« – Qualification de médecin dans la spécialité médecine
« dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de médecine
« I.P.Pavlov de Riazan - Fédération de Russie - le 3 juillet
« 2017 ;

،وبعد استطالع رأي وزير الصحة
: قرر ما يلي
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
: )2003  مارس25( 1424   من  محرم21  الصادر في305.03  رقم
 تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان- .« املادة األولى
 الشهادة التالية مشفوعة،« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان
 شعبة العلوم التجريبية،« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
: « أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها
.......................................................................................................«

« – Qualification de médecin dans la spécialité médecine
« dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de médecine
« d’Astrakhan - Fédération de Russie - le 4 juillet 2017 ;

« – Qualification de médecin dans la spécialité stomatologie,
« délivrée par l’Académie d’Etat de médecine de Perm « Fédération de Russie - le 23 juin 2017 ;
« – Qualification de médecin dans la spécialité stomatologie,
« délivrée par l’Université d’Etat de Tchouvachie I.N.
« Oulyanov - Fédération de Russie - le 3 juillet 2017 ;
« – Qualification de médecine dentiste dans la spécialité
« stomatologie, délivrée par l’Université d’Etat de médecine
« de Kouban - Fédération de Russie - le 27 juin 2017 ;
« assorties d’un stage clinique de six mois : du 3 décembre
« 2018 au 30 juin 2019 dont trois mois au Centre de
« consultation et de traitement dentaires de Rabat et trois
« mois au Centre de santé bucco-dentaire, validé par la
« Faculté de médecine dentaire de Rabat - le 25 juillet 2019.»

:  أوكرانيا- «

املادة الثانية

».......................................................................................................
« – Qualification of dentist doctor of medicine, specialist
« dentistry, délivrée par Kharkiv national medical
« University - Ukraine - le 24 juin 2016 ;
« – Qualification dentist doctor of medicine dentistry,
« délivrée par Kharkiv national medical University « Ukraine - le 29 juin 2017 ;
« – Qualification dentist, doctor of medicine dentistry,
« délivrée par state establishment Dnipropetrovsk medical
« academy of health ministry of Ukraine - Ukraine - le
« 15 juin 2017 ;

.ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
.)2019  ديسمبر20( 1441  من ربيع اآلخر23 وحرر بالرباط في
. ادريس اعويشة: اإلمضاء

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
1441  من ربيع اآلخر23  صادرفي3642.19 والبحث العلمي رقم
305.03 ) بتغيير  وتتميم القرار رقم2019   ديسمبر20(
) بتحديد الئحة2003  مارس25( 1424  من محرم21 الصادرفي
.الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان

« – Qualification dentist doctor of medicine dentistry,
« délivrée par ukrainian medical stomatological academy « Ukraine - le 22 juin 2017 ;
« assorties d’un stage clinique de six mois : du 3 décembre
« 2018 au 30 juin 2019 dont trois mois au Centre de
« consultation et de traitement dentaires de Rabat et trois mois
« au Centre de santé bucco-dentaire, validé par la Faculté de
« médecine dentaire de Rabat - le 25 juillet 2019.»

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
،العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
)2003  مارس25( 1424  من محرم21  الصادر في305.03 العلمي رقم
،بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل  شهادة الدكتوراه في طب األسنان
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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«  -رومانيا :

املادة الثانية

».......................................................................................................

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3643.19صادرفي  23من ربيع اآلخر 1441
( 20ديسمبر   )2019بتغيير  وتتميم القرار رقم 305.03
الصادرفي  21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل  شهادة  الدكتوراه في طب األسنان،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 2أكتوبر  2019؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  305.03 الصادر في  21من  محرم   25( 1424مارس : )2003
« املادة األولى - .تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان
« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان ،الشهادة التالية مشفوعة
« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ،شعبة العلوم التجريبية
« أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :
«.......................................................................................................

« – Titlul medic dentist in domeniul sanatate specializarea
« medicina dentara, délivré par Facultatii de medicina
« dentara, Universitatea de medicina si farmacie «IULIU
« hatieganu» din Cluj-Napoca - Roumanie - le 20 octobre
; « 2016
« – Titlul medic dentist in domeniul sanatate specializarea
« medicina dentara, délivré par Facultatea de medicina
« dentara, Universitatii de medicina si farmacie Grigore
; « T.Popa din IASI - Roumanie - le 3 mai 2017
« assortis d’un stage clinique de six mois : du 3 décembre
« 2018 au 30 juin 2019 dont trois mois au Centre de
« consultation et de traitement dentaires de Rabat et trois mois
« au Centre de santé bucco-dentaire, validé par la Faculté de
»« médecine dentaire de Rabat - le 25 juillet 2019.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3644.19صادرفي  23من ربيع اآلخر 1441
( 20ديسمبر   )2019بتغيير  وتتميم القرار رقم 305.03
الصادرفي  21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
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« – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine
« dentaire, délivrée par la première Université d’Etat de
« médecine de Saint-Pétersbourg I.P Pavlova - Fédération

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 ؛2019  أكتوبر2
،وبعد استطالع رأي وزير الصحة

« de Russie - le 30 juin 2016 ;

: قرر ما يلي

« assorties d’un stage clinique de six mois au titre de
« l’année 2018/2019 au sein du Centre hospitalier universitaire

املادة األولى

« Ibn Rochd (Centre de consultations et de traitements
« dentaires) et à la délégation du ministère de la santé de
« la région du grand Casablanca, validé par la Faculté de
« médecine dentaire de Casablanca - le 30 septembre 2019. »

املادة الثانية
.ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
.)2019  ديسمبر20( 1441  من ربيع اآلخر23 وحرر بالرباط في

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
: )2003  مارس25( 1424   من  محرم21  الصادر في305.03  رقم
 تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان- .« املادة األولى
 الشهادة التالية مشفوعة،« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان
 شعبة العلوم التجريبية،« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
: « أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها
.......................................................................................................«

. ادريس اعويشة: اإلمضاء

:  فيدرالية روسيا- «
قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
1441  من ربيع اآلخر23  صادرفي3645.19 والبحث العلمي رقم
305.03 ) بتغيير  وتتميم القرار رقم2019   ديسمبر20(
) بتحديد الئحة2003  مارس25( 1424  من محرم21 الصادرفي
.الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
،العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
)2003  مارس25( 1424  من محرم21  الصادر في305.03 العلمي رقم
،بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل  شهادة الدكتوراه في طب األسنان
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

».......................................................................................................
« – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine
« dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de médecine
« d’Astrakhan - Fédération de Russie - le 4 juillet 2017 ;
« – Qualification de médecin-dentiste généraliste, dans
« la spécialité médecine dentaire, délivrée par l’Académie
« d’Etat de médecine de Nijni Novgorod - Fédération de
« Russie - le 29 juin 2016 ;
« – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine
« dentaire, délivrée par l’Académie d’Etat de médecine de
« Nijni Novgorod - Fédération de Russie - le 29 juin 2016 ;
« – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine
« dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de Jaroslav - Le
« Sage de Novgorod - Fédération de Russie - le 29 juin
« 2017 ;

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
1441  ربيع اآلخر2  الصادر في3337.19 والبحث العلمي رقم
) بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب2019  نوفمبر29(
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

« – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 ؛2019  أكتوبر2

« I.N.Oulyanov - Fédération de Russie - le 6 juillet 2015 ;

،وبعد استطالع رأي وزير الصحة

« dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de Jaroslav - Le
« Sage de Novgorod - Fédération de Russie - le 29 juin
« 2016 ;
« – Qualification de médecin, dans la spécialité stomatologie,
« délivrée par l’Université d’Etat de Tchouvachie
« – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine
« dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de Penza « Fédération de Russie - le 24 juin 2016 ;
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: قرر ما يلي

« – Qualification de médecin stomatologiste, en spécialité
« stomatologie, délivrée par l’Université nationale de

املادة األولى

« médecine M.Gorki de Donetsk - Ukraine - le 23 mai
« 2012 ;
« – Degree of specialist in the field of study dentistry,
« qualification of dentist, doctor of medicine, délivré par
« ukrainian medical stomatological Academy - Ukraine « le 24 juin 2016 ;
« assortis d’un stage clinique de six mois au titre de
« l’année 2018/2019 au sein du Centre hospitalier universitaire
« Ibn Rochd (Centre de consultations et de traitements
« dentaires) et à la délégation du ministère de la santé de
« la région du grand Casablanca, validé par la Faculté de
« médecine dentaire de Casablanca - le 30 septembre 2019.»

املادة الثانية
.ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
.)2019  ديسمبر20( 1441  من ربيع اآلخر23 وحرر بالرباط في

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
: )2003  مارس25( 1424   من  محرم21  الصادر في305.03  رقم
 تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان- .« املادة األولى
 الشهادة التالية مشفوعة،« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان
 شعبة العلوم التجريبية،« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
: « أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها
.......................................................................................................«
:  أوكرانيا- «
».......................................................................................................
« – Qualification dentist dentistry, délivrée par national
« Pirogov memorial medical University Vinnytsya « Ukraine - le 24 juin 2017 ;
« – Qualification

du

médecin

stomatologue,

docteur

« en médecine, en spécialité stomatologie, délivrée par

. ادريس اعويشة: اإلمضاء

« l’Université nationale de médecine de Kharkiv - Ukraine « le 25 juin 2015 ;

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
1441  من ربيع اآلخر23  صادرفي3646.19 والبحث العلمي رقم
305.03 ) بتغيير  وتتميم القرار رقم2019   ديسمبر20(
) بتحديد الئحة2003  مارس25( 1424  من محرم21 الصادرفي
.الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
،العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
)2003  مارس25( 1424  من محرم21  الصادر في305.03 العلمي رقم
،بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل  شهادة  الدكتوراه في طب األسنان
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
1441  ربيع اآلخر2  الصادر في3337.19 والبحث العلمي رقم
) بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب2019  نوفمبر29(
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 ؛2019  أكتوبر2
،وبعد استطالع رأي وزير الصحة

« – Qualification dentist doctor of medicine, dentistry,
« délivrée par Kharkiv national medical University « Ukraine - le 29 juin 2017 ;
« – Qualification of dentist doctor of medicine dentistry,
« délivrée par Kharkiv national medical University « Ukraine - le 24 juin 2016 ;
« – Qualification dentist, doctor of medicine dentistry,
« délivrée par state establishment Dnipropetrovsk medical
« Academy of health ministry of Ukraine - Ukraine - le
« 15 juin 2017 ;
« – Qualification of dental practitioner, doctor of medicine,
« specialist’s degree in the field of study dentistry, délivrée
« par Ivano-Frankivsk national medical University « Ukraine - le 24 juin 2016 ;
« – Qualification dentist doctor of medicine, dentistry,
« délivrée par Danylo Halytsky Lviv national medical
« University - Ukraine - le 13 juin 2017 ;
« – Qualification of dentist doctor of dental medicine,
« specialist degree in the field of study dentistry, délivrée
« par

Ivan

Horbachevsky

Ternopil

« University - Ukraine - le 23 juin 2016 ;

State

medical
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قرر ما يلي :
املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  305.03 الصادر في  21من  محرم   25( 1424مارس : )2003
« املادة األولى - .تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان
« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان ،الشهادة التالية مشفوعة
« بشهـ ــادة البكالوري ــا للتعلي ــم الثانـ ــوي ،شعب ــة العلـ ــوم التجريبيـ ــة
« أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :
«.......................................................................................................
«  -رومانيا :
».......................................................................................................
« – Titlul medic dentist in domeniul sanatate, specializarea
« medicina dentara, délivré par Facultatea de medicina
« dentara, Universitatti de medicina si farmacie GR T Popa
; « din IASI - Roumanie - le 30 mars 2016

« assorti d’un stage clinique de six mois au titre de l’année
« 2018/2019 au sein du Centre hospitalier universitaire
« Ibn Rochd (Centre de consultations et de traitements
« dentaires)  et à la délégation du ministère de la santé de
« la région du grand Casablanca, validé par la Faculté de
»« médecine dentaire de Casablanca - le 30 septembre 2019.
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر )2019
بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 2أكتوبر  2019؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه
أعاله رقم  305.03الصادر في  21من  محرم   25( 1424مارس : )2003
« املادة األولى - .تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان
« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان ،الشهادة التالية مشفوعة
« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ،شعبة العلوم التجريبية
« أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :
«.......................................................................................................
«  -إسبانيا  :
».......................................................................................................
« – Titulo universitario oficial de graduado en odontologia,
 « délivré par Universidad Rey Juan Carlos - Espagne»« le 2 juillet 2018.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3647.19صادرفي  23من ربيع اآلخر 1441
( 20ديسمبر   )2019بتغيير  وتتميم القرار رقم 305.03
الصادرفي  21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل  شهادة الدكتوراه في طب األسنان،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3648.19صادرفي  23من ربيع اآلخر 1441
( 20ديسمبر   )2019بتغيير  وتتميم القرار رقم 305.03
الصادرفي  21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر )2019
بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 2أكتوبر  2019؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 2أكتوبر  2019؛
وبعد استطالع رأي وزير الصحة،

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه
أعاله رقم  305.03الصادر في  21من  محرم   25( 1424مارس : )2003

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  305.03 الصادر في  21من  محرم   25( 1424مارس : )2003

« املادة األولى - .تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان
« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان ،الشهادة التالية مشفوعة
« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ،شعبة العلوم التجريبية
« أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

« املادة األولى - .تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان
« املطلوبة ملزاولة مهنة طبيب لألسنان ،الشهادة التالية مشفوعة
« بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ،شعبة العلوم التجريبية
« أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

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

«  -الجزائر :

«  -إسبانيا :

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

».......................................................................................................

«  -شهادة دكتور في طب األسنان املسلمة من وزارة التعليم العالي
«والبحث العلمي بالجزائرفي  9أكتوبر».2018

« – Titulo universitario oficial de graduado en odontologia,

املادة الثانية

« délivré par Universidad Rey Juan Carlos - Espagne - le
»« 11 juillet 2018.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3649.19صادرفي  23من ربيع اآلخر 1441
( 20ديسمبر   )2019بتغيير  وتتميم القرار رقم 305.03
الصادرفي  21من محرم  25( 1424مارس  )2003بتحديد الئحة
الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  305.03الصادر في  21من محرم  25( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  4135.19صادرفي  23من ربيع اآلخر 1441
( 20ديسمبر  )2019بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر   )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 2أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية ،الشهادة التالية في Optique et
: optométrie
- Grade académique de bachelier en optique-optométrie,
 délivré par l’Institut d’optique Raymond Tibaut - Belgiquele 25 juin 2012,
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ( الشعب العلمية)
أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 12يوليو  2019؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  570.04الصادر في  15من صفر  6( 1425أبريل : )2004
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :األمراض الجلدية :
«.........................................................................................................

وحرر بالرباط في  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  3089.19صادر في  21من جمادى األولى 1441
( 17يناير   )2020بتتميم القرار رقم  570.04الصادر في
 15من صفر  6( 1425أبريل  )2004بتحديد الئحة الشهادات
التي تعادل دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :األمراض
الجلدية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  570.04الصادر في  15من صفر  6( 1425أبريل )2004
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب،
تخصص  :األمراض الجلدية ،كما وقع تتميمه ؛

« -السينغال :
»...............................................................................................................
« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de dermatologie« vénéréologie, délivré par la Faculté de médecine, de
 « pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh - Anta« Diop de Dakar - Sénégal - le 5 décembre 2018, assorti
« d’une attestation d’évaluation des connaissances et
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine
» « et de pharmacie de Rabat - le 29 mai 2019.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من جمادى األولى  17( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد  6838بتاريخ
 15من ربيع اآلخر  12( 1441ديسمبر ( )2019الصفحة )11073
قرارلوزيراالقتصاد واملالية رقم  1663.19صادرفي  16من رمضان 1440
( 22ماي  )2019املتعلق بنسخ قرار وزير االقتصاد واملالية
رقم  2387.15الصادرفي  13من رمضان  30( 1436يونيو )2015
املتعلق باعتماد مقاولة التأمين وإعادة التأمين «زوريخ التأمينات
املغرب» وقرار وزير املالية والخوصصة رقم  55.06الصادر في
 5ذي الحجة  6( 1426يناير  )2006املتعلق باعتماد مقاولة
التأمين وإعادة التأمين «زوريخ شركة مغربية للتأمين».
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وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
رقم  P/EA/1.19الصادر بتاريخ  12نوفمبر  2019املتعلق بمنح
االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين «أليانز املغرب»،
قرر ما يلي :
............................................................................................................
يقرأ :
............................................................................................................
وبعد االطالع على مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط

بدال من :
............................................................................................................
وبعد االطالع على مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي رقم  P/EA/1.17الصادر بتاريخ  27يناير  2017بالترخيص
ملقاولة التأمين وإعادة التأمين «زوريخ التأمينات املغرب» باالستمرار
في مزاولة نشاطها بالتسمية الجديدة «أليانز املغرب» ؛

االجتماعي رقم  P/EA/1.17الصادر بتاريخ  27يناير  2017بالترخيص
ملقاولة التأمين وإعادة التأمين «زوريخ التأمينات املغرب» باالستمرار
في مزاولة نشاطها بالتسمية الجديدة «أليانز املغرب»،
قرر ما يلي :
............................................................................................................
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املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
النظام الداخلي
للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

والبت فيها ،ومسطرة وضع ميثاق األخالقيات واملصادقة عليه،
والتدابير املتخذة إزاء األعضاء في حاالت تنازع املصالح ،وقواعد
تدبير أشغال اللجان الجهوية ،وكيفيات تأليف اللجان املذكورة وعدد
أعضائها وتنظيمها وكيفيات سيرها ،وعدد اللجان الدائمة للمجلس

ديباجة
بناء على الدستور ،ال سيما الفصلين  161و 171منه ؛
وبناء على القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.17
بتاريخ  5جمادى اآلخرة  22( 1439فبراير  )2018؛
وبناء على املبادئ املتعلقة بمركز املؤسسات الوطنية لتعزيز
وحماية حقوق اإلنسان (املعروفة بمبادئ باريس) ،كما ضمنتها
الجمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها عدد  134/48الصادر بتاريخ
 20ديسمبر  1993؛
وبناء على مبادئ بلغراد حول العالقات بين البرملانات واملؤسسات
الوطنية للنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها ،كما أقرها مجلس
حقوق اإلنسان في دورته العشرين املنعقدة بجنيف من  18يونيو إلى
 6يوليو .2012

الباب األول
أحكام عامة

وأسماءها واختصاصاتها ومجال اشتغالها وتنظيم عملها ،وقواعد
تنظيم املجلس وكيفيات سيره ،والتدابير التي يجب اتخاذها في شأن
الحضور املنتظم ألعضاء املجلس في أشغال جميع أجهزته ،وتنظيم
واختصاصات الهيكلة اإلدارية الوظيفية للمجلس.
املادة 2
يقصد ،في مدلول هذا النظام الداخلي ،بما يلي   :
 القانون :القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطنيلحقوق اإلنسان ؛
 املجلس :املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛ الرئيسة :رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛ األمين العام :األمين العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ؛ الجمعية العامة :الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوقاإلنسان ؛

املادة األولى

 -املكتب :مكتب املجلس املؤلف بمقت�ضى املادة  49من القانون ؛

طبقا للمواد  9و( 16الفقرة األخيرة) و 23و 34و( 42الفقرة
األخيرة) و( 43الفقرة األخيرة) و( 45الفقرة األخيرة) و( 46الفقرة
األخيرة) و( 50الفقرة األخيرة) و 56و 62من القانون املتعلق بإعادة
تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،يحدد هذا النظام الداخلي،
بصفة خاصة ،إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها
ومعالجتها وتتبع مآلها من قبل املجلس ،وكيفية حماية ونشر املعطيات
املحصلة من قبل اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،وعدد أعضاء
كل آلية من اآلليات الوطنية وكيفيات اختيارهم واملصادقة على ذلك
وقواعد تنظيم وتسيير اآللية املذكورة ومسطرة انتخاب منسقها
أو منسقتها ،وشروط وكيفيات منح الجائزة الوطنية لحقوق اإلنسان،
ومسطرة تلقي الشكايات من قبل كل آلية وطنية ودراستها ومعالجتها

 اآلليات الوطنية :آليات الحماية املبنية على املعاهدات املحدثةباملجلس أو تلك التي يمكن إحداثها بناء على الفقرة األخيرة من
املادة  12من القانون :آلية الوقاية أو آلية التظلم.
املادة 3
طبقا للفقرة الثانية من املادة  2والفقرة األولى من املادة  4من
القانون ،يساهم املجلس في تعزيز منظومة حقوق اإلنسان والعمل
على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك
الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء ،ويمارس املجلس صالحياته بكل
استقاللية ،في جميع القضايا املتصلة بحماية واحترام حقوق اإلنسان
والحريات.
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الباب الثاني

الفرع الثاني

أجهزة املجلس

األمانة العامة

الفرع األول

املادة 5

رئيسة املجلس

يتولى األمين العام مساعدة رئيسة املجلس في مهامها ويمارس
االختصاصات املسندة إليه بموجب املواد ( 49الفقرة األخيرة) و 52
و ( 57الفقرة األولى) و( 59الفقرة األولى) من القانون.

املادة 4
تتولى رئيسة املجلس السلط والصالحيات الضرورية إلدارة
املجلس وتسيير شؤونه ،وتمارس االختصاصات املسندة إليها بموجب
املواد ( 11الفقرة األخيرة) و 14و( 18الفقرة األخيرة) و( 20الفقرتان
األولى والثانية) و( 21الفقرة األولى) و( 24الفقرة األخيرة) و 30و35
و( 36البند ج ،النقطة الثانية) و( 39الفقرتان الثانية واألخيرة) و43
(الفقرتان الثانية واألخيرة) و 45و 46و( 49الفقرة الثانية) و 51و52
(الفقرة األولى) و( 53الفقرة األخيرة) و( 54الفقرة األولى) و 55و57
و( 58الفقرة األولى) و( 59الفقرة األولى) من القانون.
وعالوة على االختصاصات املشار إليها في الفقرة السابقة :
 ترفع تقريرا سنويا بشأن حالة حقوق اإلنسان وحصيلة أنشطةاملجلس وآفاق عمله إلى جاللة امللك ؛
 تقدم تقريرا عن أعمال املجلس مرة واحدة في السنة على األقل،يكون موضوع نقاش من قبل البرملان ؛
 تقترح على مكتب املجلس إحداث لجان موضوعاتية مؤقتة تتولىدراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاص املجلس
وتقديم التوصيات املناسبة بشأنها ؛
 تعد مشروع التنظيم املالي واملحاسبي للمجلس وفق الكيفياتاملنصوص عليها في املادة ( 60الفقرة األولى) من القانون ؛
 تحيل حاالت انتهاك حقوق اإلنسان والقضايا ذات الطابع املحليأو الجهوي ،التي تتوصل بها إلى اللجان الجهوية ،قصد دراستها
وإصدارخالصات وتوصيات بشأنها ؛
 تشرف على تتبع أوضاع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وتوجيههم ؛ تشرف على مساعي وإجراءات الوساطة والصلح والحوار ،في نطاقمقتضيات املادة  10من القانون وفق الكيفيات املحددة فيها ؛
 تشرف على تدبيروتنسيق عمل اللجن الجهوية طبقا للقانون ؛ تحيط الجمعية العامة علما بمراحل تنفيذ االتفاقيات املبرمة معاملجلس.

كما يتولى عالوة على االختصاصات املشار إليها في الفقرة السابقة :
 تنسيق العمل اإلداري ألشغال اللجان الدائمة ولجان العملاملوضوعاتية ؛
 اإلشراف على تنسيق عمل مدراء اللجان الجهوية ؛ تسجيل اإلحاالت والشكايات الواردة على املجلس ؛ القيام بمهام كتابة مكتب املجلس ومهام مقرر اجتماعاتالجمعية العامة ومحرر محاضرها.

الفرع الثالث

الجمعية العامة
املادة 6
تتولى الجمعية العامة ممارسة اختصاصاتها وتعقد اجتماعاتها
خ ــالل شه ــور فبراي ــر ويــوني ــو وسبتمب ــر ،وف ــق الش ــروط والكيفي ــات
املنصوص عليها في املواد ( 21الفقرة األولى) و ( 42الفقرة األخيرة)
و  43و  48و  53و  54من القانون ،وفي هذا النظام الداخلي.
املادة 7
تدعو رئيسة املجلس الجمعية العامة لالنعقاد في الدورات العادية
أو االستثنائيةّ ،
وتوجه لهذه الغاية عبر كل الوسائل املتاحة ،وال سيما
منها وسائل االتصال الحديثة ،الدعوة لألعضاء ،مرفقة بجدول
األعمال خمسة عشر يوما على األقل قبل تاريخ انعقادها بالنسبة
للدورات العادية ،ويومين على األقل بالنسبة للدورات االستثنائية ؛
تنعقد دورات الجمعية العامة بحضور ما ال يقل عن ثلثي أعضائها
طبقا ألحكام املادة  54من القانون ،وفي حالة عدم اكتمال النصاب
القانوني ،توجه الرئيسة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور
خمسة عشر ( )15يوما ،ويكون هذا االجتماع قانونيا مهما كان
عدد الحاضرين .ال يطبق هذا النصاب في حال الدعوة لعقد دورات
استثنائية ،بحيث يكون االجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ؛
ويتعين أن يكون طلب عقد دورة استثنائية ،املقدم من قبل أغلبية
أعضاء املجلس ،مرفقا بجدول أعمال محدد.
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املادة 8

املادة 13

طبقا للفقرة األخيرة من املادة  54من القانون ،يتخذ املجلس
قراراته بالتوافق بين أعضائه ،وإذا تعذر ذلك فباألغلبية املطلقة
ألعضائه ،غير أنه في حالة اللجوء إلى التصويت على النظام الداخلي،
فإن ذلك يتم بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس.

تخبر رئيسة املجلس جاللة امللك بنتائج أشغال االجتماعات إثر
انتهائها ،ولها أن تنشر جزئيا أو كليا اآلراء والتوصيات والقرارات
املصادق عليها.

ويتم التصويت علنيا برفع اليد ،وفي حالة تعادل األصوات يعتبر
صوت الرئيسة مرجحا.
ال يصح أي تراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.
ال يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت
إال برسم نقطة نظام للتنبيه إلى خلل محتمل في هذه العملية.
املادة 9
تكون اجتماعات الجمعية العامة غير علنية .غير أنه يمكن لرئيسة
املجلس باتفاق مع أعضاء املكتب أن تقرر بصفة استثنائية ،فتحها
جزئيا للعموم أو نقل أشغالها مباشرة عبر املوقع اإللكتروني الرسمي
للمجلس أو بأية وسيلة اتصال أخرى.
املادة 10
تتكون الدورة من جلسة واحدة أو عدة جلسات عند االقتضاء.
يتم في بداية كل جلسة ضبط الئحة حضور األعضاء والتأكد من
توفر النصاب القانوني.
يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسة ،وكل انسحاب منها
ألي سبب من األسباب خالل انعقادها ال يؤثر على مشروعية النصاب
وذلك إلى حين انتهائها.
املادة 11
تتولى رئيسة املجلس تسيير الجلسات وتقوم بحصر قائمة
التدخالت ،وتقدر ،عند االقتضاء بعد موافقة أعضاء الجمعية
العامة ،املدة املخصصة لهذه التدخالت حسب طبيعة النقط املدرجة
في جدول األعمال وأهميتها ،ويمكن ألي عضو(ة) موافاة أعضاء
املجلس بمالحظاته كتابة سواء قبل الجلسة أو بعدها.

الفرع الرابع

مكتب املجلس
املادة 14
يتألف مكتب املجلس ،وفقا ملقتضيات الفقرة األولى من املادة 49
من القانون ،ويعقد اجتماعاته وفق الشروط والكيفيات املنصوص
عليها في املادة ( 49الفقرات الثانية والثالثة واألخيرة) من القانون،
وفي هذا النظام الداخلي  .
املادة 15
تنعقد اجتماعات املكتب بدعوة من رئيسة املجلس مرة كل شهر
على األقل ،وكلما اقت�ضى األمر ذلك.
يعقد املكتب اجتماعاته بمقر املجلس ،ما لم تقرر رئيسة املجلس
خالف ذلك  .
تضع رئيسة املجلس جدول أعمال املكتب ويمكن ألعضاء املكتب
اقتراح إدراج نقط في جدول األعمال ،وفي هذه الحالة تدرج النقط
املقترحة في االجتماع املوالي ،باستثناء إذا كانت حالة االستعجال
ضمن نقط جدول األعمال.
تتولى رئيسة املجلس تسيير اجتماعات املكتب ،ويمكن أن تنيب
عنها ،عند الضرورة ،األمين العام للمجلس ،أو أي عضو من األعضاء.
يتولى مكتب املجلس ممارسة مهام الجمعية العامة بتفويض منها
وال سيما خالل الفترات الفاصلة فيما بين الدورات.
ويتخذ املكتب قراراته بالتوافق ،وإذا تعذر ذلك فباألغلبية
املطلقة ألعضائه الحاضرين ،وفي حالة تعادل األصوات يعتبر صوت
رئيسة املكتب مرجحا.

الفرع الخامس

ال يمكن للمجلس أن يتداول إال في املسائل املدرجة في جدول
األعمال.

اللجان الدائمة

املادة 12

املادة 16

تعلن رئيسة املجلس عن اختتام الدورة ،بعد استنفاد مناقشة
ودراسة جميع النقط املدرجة في جدول األعمال.

تتولى اللجان الدائمة ممارسة الصالحيات املسندة إليها بمقت�ضى
الفقرة األولى من املادة  50من القانون ،ووفق برنامج عمل املجلس.
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تحدث باملجلس اللجان الدائمة التالية :
 اللجنة الدائمة املكلفة برصد انتهاكات حقوق اإلنسان وحمايتها ؛ اللجنة الدائمة املكلفة بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان وتعزيزالبناء الديمقراطي ؛
 اللجنة الدائمة املكلفة باملناصفة وعدم التمييز واألجيال الجديدةلحقوق اإلنسان ؛
 اللجنة الدائمة املكلفة بتنمية العالقات الدولية والشراكاتوالتعاون ؛
 اللجنة الدائمة املكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق اإلنسانفي السياسات العمومية ومالءمة التشريعات.
املادة 17
يناط بكل لجنة دائمة في مجال اختصاصها إنجاز الدراسات
واألعمال التي يعهد بها املكتب إليها ،طبقا ملداوالت الجمعية العامة.
املادة 18
تختص اللجنة الدائمة املكلفة برصد انتهاكات حقوق اإلنسان
وحمايتها برصد وتتبع حقوق اإلنسان على املستوى الوطني والجهوي،
مع مراعاة االختصاصات املسندة إلى باقي أجهزة املجلس في مجال
حماية حقوق اإلنسان والوقاية من انتهاكاتها.
املادة 19
تختص اللجنة الدائمة املكلفة بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان
وتعزيز البناء الديمقراطي ،باقتراح برامج ومشاريع تتعلق بالنهوض
بثقافة حقوق اإلنسان ،واملواطنة والسلوك املدني وعدم التمييز،
وبدعم القدرات ،وبإثراء الفكر والحوار في مجال حقوق اإلنسان،
كما تتولى تتبع البرامج واملشاريع املذكورة وتتبع عمليات املالحظة
املحايدة واملستقلة لالنتخابات.
املادة 20
تختص اللجنة الدائمة املكلفة باملناصفة وعدم التمييز واألجيال
الجديدة لحقوق اإلنسان برصد أوضاع املساواة بين الجنسين،
والسياسات املتعلقة بالتمييز اإليجابي واملناصفة ،والسياسات
املتعلقة بمكافحة التمييز والكراهية ،وأوضاع ممارسة الحقوق
الفئوية ال سيما الشباب واملسنين واملهاجرين والالجئين وفئات
األطفال واألشخاص في وضعية إعاقة ،ما لم تكن اختصاصا حصريا
لآلليتين املعنيتين.
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وتتولى اللجنة تتبع وتقييم ممارسة األجيال الجديدة لحقوق
اإلنسان ال سيما الحقوق البيئية وحقوق املستهلك واألخالقيات
املهنية وامللكية الفكرية واألعمال التجارية واألخالقيات البيولوجية.
املادة 21
تختص اللجنة الدائمة املكلفة بتنمية العالقات الدولية والشراكات
والتعاون باقتراح سبل تنمية عالقات التعاون والشراكة على املستويين
الوطني والدولي ،ال سيما مع منظومة األمم املتحدة واملنظومات
اإلقليمية لحقوق اإلنسان ،واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان،
واملنظمات األجنبية املعنية بحقوق اإلنسان.
املادة 22
تختص اللجنة الدائمة املكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية
في مجاالت حقوق اإلنسان واإلعمال الفعلي ملبادئ الدستور ومالءمة
التشريعات الوطنية ،مع االلتزامات االتفاقية للمملكة املغربية وتعهداتها،
والحكامة املحلية وتتبع إعمال املالحظات الختامية والتوصيات الصادرة
عن األجهزة واآلليات املتعلقة بحقوق اإلنسان بهذا الخصوص.
املادة 23
ال يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن ثالثة وال يزيد على ثمانية.
يتم تشكيل اللجان الدائمة في أول اجتماع بعد املصادقة على هذا
النظام الداخلي ،وفقا لترشيحات أعضائها ،وتقدم رئيسة املجلس
خالل االجتماع املذكور اقتراح رؤساء ومقرري وأعضاء كل لجنة
دائمة .تصادق الجمعية العامة على الئحة أعضاء اللجان.
يتعين على كل عضو أن ينضم إلى لجنة من اللجان الدائمة،
وال يحق له أن يكون عضوا في أكثر من لجنة.
املادة 24
إذا تعذر على رئيس اللجنة أو مقررها القيام بمهامه ،تعين رئيسة
املجلس ،بعد استشارة املكتب ،خلفا له ،إلى حين انعقاد اجتماع
اللجنة وتثبيت رئيسها أو مقررها.
املادة 25
تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها مرة كل شهرين على األقل ،وكلما
اقتضت الضرورة ذلك.
تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها ،بناء على جدول أعمال محدد،
بدعوة من رئيسها بمبادرة منه ،بعد إخبار رئيسة املجلس ،أو بطلب
منها ،بمقر املجلس.
توجه الدعوة بكل الوسائل املتاحة.
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املادة 26

الفرع السادس

تنعقد اجتماعات اللجان الدائمة ،بحضور األغلبية املطلقة
ألعضائها ،وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ،يوجه رئيس
اللجنة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور (ثمان وأربعين) 48
ساعة ،ويكون االجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

اللجان الجهوية

املادة 27
يتولى رؤساء اللجان الدائمة ،تسيير اجتماعاتها وفق الكيفيات
املنصوص عليها في املادتين ( 10الفقرتان الثانية واألخيرة) و 11من
هذا النظام الداخلي.
املادة 28
طبقا للفقرة األولى من املادة  50من القانون ،تكلف اللجان الدائمة
بإنجاز الدراسات واألعمال ،التي يعهد بها مكتب املجلس إليها طبقا
ملداوالت الجمعية العامة .ويتم التكليف املذكور في نطاق االختصاص
النوعي لكل لجنة دائمة.
ويمكن لكل لجنة دائمة ،بواسطة رئيسها ،أن ترفع إلى مكتب
املجلس ،أي اقتراح يندرج في مجال اختصاصها ،قصد اعتباره ،عند
االقتضاء بمناسبة إعداد البرنامج السنوي للمجلس.
املادة 29
يتم تحرير محضر موجز عقب انتهاء كل اجتماع للجنة الدائمة.
وينجز مقرر(ة) كل لجنة دائمة ،بمساعدة الطاقم اإلداري املوضوع
رهن إشارتها ،تقارير موجزة حول املواضيع والقضايا التي تدرسها
اللجنة الدائمة املعنية ،تنشر هذه التقارير بعد االطالع عليها من قبل
مكتب املجلس بالنشرة الداخلية للمجلس وموقعه اإللكتروني.
املادة 30
تتولى رئيسة املجلس ،بمساعدة األمانة العامة توفير ما تستلزمه
أعمال اللجان الدائمة من وسائل عمل وخبرة ،كما يضعان رهن إشارة
اللجان الدائمة املوارد البشرية واملالية الضرورية للقيام بمهامها.

املادة 32
تتألف اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان من رؤساء ومن أعضاء
يعينون ،طبقا للشروط والكيفيات املنصوص عليها ،في املادتين 45
(الفقرة األولى) و( 46الفقرتان األولى والثانية) من القانون ،وفي هذا
النظام الداخلي.
يشتغل رؤساء اللجان الجهوية تحت إشراف رئيسة املجلس
ويمثلونها لدى السلطات العمومية داخل االمتداد الترابي للجهة.
املادة 33
ال يقل عدد أعضاء اللجنة الجهوية ،إضافة إلى رئيسها ،عن خمسة
عشر ( )15وال يزيد عن واحد وعشرين ( ،)21منهم :
أ) ستة ( )6أعضاء يختارون من بين الجمعيات املهنية للقضاة،
والهيئات التمثيلية للمحامين واألطباء والصحفيين املهنيين ،ومن
املجلس العلمي األعلى ووسيط اململكة ،باقتراح من هذه املؤسسات ؛
ب) أعضاء يختارون من بين الجمعيات واملنظمات غير الحكومية
الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان ،على الصعيد الجهوي ؛
ج) شخصيات فاعلة في مجال حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها
على املستوى الجهوي.
يحدد عدد أعضاء كل لجنة جهوية ،وعدد األعضاء املشار إليهم
في البندين (ب) و(ج) بقرار لرئيسة املجلس ،بعد استشارة املكتب،
ورئيس اللجنة املعنية.
تسعى اللجان الجهوية في تركيبتها إلى تحقيق مبدأ املناصفة ،مع
مراعاة تمثيل مختلف األقاليم والعماالت املكونة للمجال الترابي.
املادة 34
تحدث لدى كل لجنة جهوية لحقوق اإلنسان ثالث لجان دائمة،

املادة 31

لجنة دائمة لحماية حقوق اإلنسان ،ولجنة دائمة للنهوض بحقوق

تطبق املقتضيات املتعلقة بتسيير اجتماعات اللجان الدائمة على
اللجان املوضوعاتية املؤقتة التي يصادق عليها مكتب املجلس باقتراح
من الرئيسة.

اإلنسان ،ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق اإلنسان بالسياسات
والبرامج الجهوية تكلف برصد وضعية حقوق اإلنسان والنهوض بها
وإنجاز التقارير واألعمال التي يعهد بها رئيس اللجنة الجهوية إليها.
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الباب الثالث

املادة 35
طبقا للمادة  44من القانون ،يتولى رؤساء اللجان الجهوية،

اآلليات الوطنية

تحت سلطة رئيسة املجلس ،تدبير أشغالها ،ويختصون إضافة

الفرع األول

لالختصاصات املسندة إليهم بموجب القانون وهذا النظام الداخلي

تأليف اآلليات الوطنية

بما يلي :

املادة 37

• عرض مقترح جدول أعمال االجتماعات العادية على رئيسة
املجلس قصد اعتماده ،وتوجيه الدعوات لعقد االجتماعات
العادية مرفقة بجدول األعمال املعتمد ،وتولي تسيير الجلسات
وفق الكيفيات املنصوص عليها في املادتين ( 10الفقرتان الثانية
واألخيرة) و 11من هذا النظام الداخلي ؛
• رفع تقاريرخاصة أودورية إلى رئيسة املجلس حول التدابيراملتخذة
بشأن معالجة الشكايات املندرجة في نطاق االختصاص الترابي

يدرج تأليف اآلليات الوطنية في جدول أعمال أول دورة للجمعية
العامة للمجلس ،ويتم تشكيل اآلليات الوطنية بعد املصادقة على هذا
النظام الداخلي ،داخل أجل ال يتعدى األشهر الثالثة املوالية لتنصيب
أعضاء املجلس.
يحدد عدد أعضاء كل آلية وطنية بقرار لرئيسة املجلس ،ويتعين
أن تضم كل آلية وطنية ثالثة أعضاء من املجلس على األقل.
تقدم رئيسة املجلس ،في بداية الجلسة املخصصة الختيار أعضاء

أو املوضوعي للجنة ؛
• السهر على تنفيذ برامج املجلس ومشاريعه على صعيد الجهة
بتعاون مع كافة الفاعلين املعنيين بحماية حقوق اإلنسان
والنهوض بها على صعيد الجهة ؛
• رصد أوضاع حقوق اإلنسان وتتبعها على صعيد الجهة والقيام
باإلخبار الفوري ألجهزة املجلس على الصعيد املركزي ،وإعداد
تقارير موضوعاتية حول قضايا حقوق اإلنسان على صعيد
الجهة ،تحت إشراف رئيسة املجلس.

اآلليات الوطنية ،أسماء األعضاء املقترحين لعضوية كل آلية وطنية.
ويشترط توقيع األعضاء املقترحين لعضوية اآللية الوطنية للوقاية
من التعذيب ،التزامهم في حال اختيارهم ،بممارسة مهامهم كامل
الوقت طيلة مدة انتدابهم.
تصادق الجمعية العامة على الئحة متضمنة لألسماء املقترحة
لعضوية كل آلية وطنية على حدة   .تتم املصادقة املشار إليها
في الفقرة السابقة بالتوافق بين أعضاء الجمعية العامة ،وإذا تعذر
ذلك باألغلبية املطلقة لألعضاء.

املادة 36
تعقد اللجان الجهوية اجتماعات عادية ثالث مرات في السنة
بدعوة من رئيس اللجنة ،ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية ،بدعوة
من رئيسة املجلس ،وتعقد االجتماعات في كلتا الحالتين على أساس
جدول أعمال محدد.

املادة 38
تعقد كل آلية وطنية أول اجتماع لها فور مصادقة الجمعية العامة
على اختيار أعضائها ،تحت إشراف رئيسة املجلس أو األمانة العامة.
يتم التذكير في بداية االجتماع بمقتضيات الفقرة الثانية من
املادة  21من القانون ،وكذا بمقتضيات هذه املادة من النظام الداخلي،

تنعقد االجتماعات العادية واالستثنائية للجنة الجهوية لحقوق

وتتلقى رئيسة املجلس ،إثر ذلك ،الترشيحات ملنصب منسق (ة) اآللية

اإلنسان ،بحضور ما ال يقل عن األغلبية املطلقة ألعضائها ،وفي حالة

الوطنية املعنية ،ثم تحصر قائمة املترشحين لشغل املنصب املذكور.

عدم اكتمال النصاب القانوني ،يوجه رئيس اللجنة ،حسب الحالة،

يختار أعضاء اآللية الوطنية املعنية منسقهم بواسطة رفع اليد،

دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور سبعة ( )7أيام ،ويكون

وتعلن رئيسة املجلس عن اسم املترشح الحاصل على أكبر عدد من

االجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

األصوات منسقا.
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الفرع الثاني

املادة 42

قواعد تنظيم تسيير اآلليات الوطنية

تضع اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،باقتراح من منسقها،
برنامج عمل توقعي ،على أساس فصلي ،يبلغ إلى رئيسة املجلس.

املادة 39
يتم تنظيم وتسيير اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،واآللية
الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل،
واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة،
وفق أحكام املادتين  20و( 21الفقرتان الثانية واألخيرة) من القانون،
وفي هذا النظام الداخلي.
املادة 40
يشرف منسق (ة) كل آلية وطنية على اجتماعاتها ويسهر على تسيير
أعمالها.
تعقد كل آلية وطنية اجتماعاتها بدعوة من منسقها ،بعد إخبار
رئيسة املجلس ،أو بدعوة منها ،وتعقد االجتماعات في كلتا الحالتين
على أساس جدول أعمال محدد.
يتعهد أعضاء كل آلية وطنية ،وكل من شارك في أشغالها أو دعي
من قبلها ،كتابة ،بالحفاظ على سرية املعلومات التي يطلعون عليها في
إطار عمل اآللية الوطنية املعنية.
تعتمد كل آلية وطنية توصياتها واقتراحاتها وخالصات أشغالها
بالتوافق ،وإذا تعذر ذلك فباألغلبية املطلقة ألعضائها ،ويحق لكل
عضو أن يطلب تذييل توصيات واقتراحات وخالصات أشغال اآللية
بملخص لرأيه الفردي في املوضوع.
تعين رئيسة املجلس طاقما إداريا متخصصا ملساعدة كل آلية
وطنية على القيام بمهامها ،ويحضر أعضاء األطقم املذكورة ،بهذه
الصفة اجتماعات اآللية الوطنية املعينين فيها ،ويشاركون في مختلف
أشغالها.
وملنسق كل آلية وطنية أن يطلب من رئيسة املجلس ،االستعانة،
عند االقتضاء ،بخبراء ،بناء على بنود مرجعية ودفاتر تحمالت
محددة.
املادة 41
تزاول اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،مهامها بكيفية
مستمرة ،وتعقد اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا
انتهاكات حقوق الطفل ،واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق
األشخاص في وضعية إعاقة ،اجتماعاتها مرة واحدة في األسبوع،
وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

وتضع اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات
حقوق الطفل ،واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص
في وضعية إعاقة ،باقتراح من منسق كل منها ،برنامج عمل على أساس
فصلي ،يتم اعتماده من لدن رئيسة املجلس.
املادة 43
تقوم العالقة بين اآلليات الوطنية على أساس التعاون والتشاور
واملساعدة املتبادلة عن طريق منسقيها ورئيسة املجلس.
إذا تبين إلحدى اآلليات الوطنية ،بمناسبة قيامها بمهامها ،وجود
عناصر أو قرائن تدل على أن حالة معينة تندرج ضمن اختصاص
إحدى اآلليتين األخريين ،فإنها تحيل الحالة إلى اآللية الوطنية
املختصة.
ويتولى مكتب املجلس التنسيق بين اآلليات في هذه الحالة األخيرة.

الباب الرابع
إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها
ومعالجتها وتتبع مآلها
الفرع األول

كيفية تلقي الشكايات وشروط قبولها ومسطرة دراستها
ومعالجتها وتتبع مآلها
املادة 44
تتم إجراءات تلقي الشكايات من قبل املجلس ولجانه الجهوية،
حسب الحالة ،ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها طبقا
للمواد  6و  7و  8و  9من القانون ،وفي هذا النظام الداخلي.
املادة 45
توجه الشكايات إلى رئيسة املجلس ،أو إلى رئيس اللجنة الجهوية،
من قبل األشخاص الذاتيين أو االعتباريين ،وبصفة فردية أو جماعية،
مباشرة من طرف املشتكي أو بواسطة من ينيبه عنه.
ويمكن توجيه الشكايات بواسطة البريد العادي أو املضمون
أو اإللكتروني أو إيداعها مباشرة بمقر املجلس أو اللجنة الجهوية
املعنية.
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املادة 46
يشترط لقبول الشكاية أن :
 تكون مكتوبة ،ويمكن تقديم الشكايات شفويا ،أو بأشكال بديلةعند االقتضاء ،وفي هذه الحالة ،يتعين تدوينها وتسجيلها من قبل
املصالح املختصة للمجلس أو للجنة الجهوية املعنية ،في محضر
خاص يوقع عليه املشتكي ،وتسلم له نسخة منه ؛

1

 تكون موقعة من طرف املشتكي أو من يمثله ؛ تتضمن البيانات املتعلقة بهويته :اسمه الشخ�صي واسمه العائليوعنوانه التام ،وإذا كان شخصا اعتباريا :بيان اسمه وطبيعته
وعنوان مقره االجتماعي وممثله القانوني ،وكل وسيلة اتصال
ممكنة ؛
 ترفق بالحجج والوثائق املثبتة لها ،إن كانت متوفرة لدى املشتكي؛ تبين املساعي التي سبق أن قام بها املشتكي لدى السلطاتاملختصة عند االقتضاء.
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تحيل رئيسة املجلس أو رؤساء اللجان الجهوية في حدود
اختصاصاتهم نسخة من الشكاية ،مرفقة بالوثائق املدلى بها من قبل
املشتكي ،إلى الجهات املعنية بموضوعها ،والتي تخبر املجلس بجميع
التدابير التي اتخذتها في موضوع الشكاية املعروضة عليها ،طبقا للفقرة
األخيرة من املادة  6من القانون.
للمجلس أو اللجنة الجهوية املعنية أن يو�صي الجهات املعنية ،قبل
البت في موضوع الشكاية ،باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض تالفي وقوع
ضرر للمشتكي ال يمكن جبره.
للمجلس أو اللجان الجهوية املعنية ،في إطار بحث ومعالجة وتتبع
الشكايات املحالة عليها ،أن تنظم جلسات استماع أو أن تطلب من
اإلدارات أو الهيئات العامة أو الخاصة املعنية ،تقديم تقارير أو بيانات
أو معلومات حول الشكايات التي يتولى النظر فيها ،طبقا للمادة  7من
القانون ،أو القيام بأعمال تحري بغرض التأكد من صحة الوقائع،
والوقوف على حقيقة الضرر الذي تعرض له املشتكي ،والتكييف
القانوني لطبيعة الضرر املذكور.
يتم إخبار املشتكي كتابة بمآل الشكاية ،بنفس الوسيلة التي وجهت
بها إلى املجلس أو اللجنة الجهوية املعنية ،ويمكن أن يتضمن اإلخبار
توصيات للمشتكي تتعلق بإرشاده إلى سبل االنتصاف التي يضمنها له
القانون.

ويسلم أو يوجه إلى املشتكي وصل استالم يتضمن تاريخ ورقم
تسجيل الشكاية ،وعنوان الوحدة اإلدارية املكلفة بمعالجة الشكاية،
وكيفية االتصال بها ،ومسطرة معالجة الشكاية ،واإلشارة إلى أنه
ال يترتب عن تقديم الشكاية أثر موقف ملساطر قضائية جارية.

الفرع الثاني

املادة 47

اإلجراءات الخاصة بجلسات االستماع

يتم التأكد من استيفاء الشكاية للشروط املتطلبة لقبولها،
وإال تتم دعوة املشتكي ،عن طريق رئيسة املجلس ،أو األمانة العامة
أو رئيس اللجنة الجهوية ،إلى استكمال ملفه.

املادة 48

ويتم التأكد من أن الشكاية تدخل في االختصاص النوعي للمجلس
كما ورد في الفقرة الثانية من املادة  8من القانون ،وإال يتم إشعار
املشتكي كتابة بعدم اختصاص املجلس ،مع توجيهه إلى الجهة املختصة
بالنظر في شكايته.
للمجلس أو اللجنة الجهوية املعنية ،أن يطلب من املشتكي اإلدالء
ببيانات تكميلية ،أو وثائق ومستندات إضافية ،للنظر في شكايته.
وللمجلس أو اللجنة الجهوية املعنية أن يتخذ مقررا معلال بحفظ
شكاية ،إذا ما تبين أن مبرراتها غير جدية أو منعدمة ،ويتم إشعار
املشتكي بذلك كتابة.
 - 1تقديم الشكايات بأشكال بديلة متاحة لألشخاص في وضعية إعاقة.

تجرى جلسات االستماع طبقا للمواد  7و( 18الفقرة األولى،
البند الثالث) و( 19الفقرة األولى ،البند الثالث) من القانون ،وفي هذا
النظام الداخلي.
املادة 49
تعين رئيسة املجلس ،بقرار ،منسق فريق االستماع وأعضاءه من
بين أعضاء وموظفي املجلس ،ويمكن لها أن تعين ،خبراء من خارج
املجلس أعضاء في الفريق املذكور ،عند االقتضاء.
يستدعى املشتكي أو من يمثله وكذا األطراف املعنية بموضوع
االنتهاك أو الشكاية والشهود والخبراء إلى املشاركة في جلسة استماع
إما بشكل منفرد أو بشكل جماعي ،وتوجه الدعوة لألطراف املذكورة
داخل أجل  5أيام على األقل قبل تاريخ عقد جلسة االستماع.
يتعهد أي شخص يشارك في جلسة االستماع كتابة باحترام سرية
اإلجراء وعدم اإلدالء بمحضر االستماع في نزاع معروض على القضاء.
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تكون جلسات االستماع سرية ،ويتم االستماع إلى األطفال
بحضور أولياء أمورهم ،ما لم يكونوا من املشتكى بهم ،كما يتم
االستماع إلى األشخاص في وضعية إعاقة باستعمال جميع وسائل
التواصل املناسبة املنصوص عليها في البندين األول والثاني من املادة
الثانية من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.2
توثق جميع جلسات االستماع في محاضر تتضمن أسماء األطراف
التي تم االستماع إليها وهوياتهم وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف،
وملخص أقوالهم أو شهاداتهم ،وتوقع هذه املحاضر من قبل منسق
اآللية الوطنية ومقررها عند االقتضاء أو من منسق فريق االستماع،
حسب الحالة.
يعد منسق فريق االستماع ،أو من ينتدبه لهذا الغرض من أعضاء
الفريق ،في أجل ال يتعدى  5أيام ،يبتدئ احتسابها من تاريخ انتهاء عقد
جلسة االستماع ،تقريرا مرفقا بالتوصيات املقترحة بشأن الحالة
موضوع االستماع ،وتعرض على رئيسة املجلس أو رئيس اللجنة
الجهوية أو منسق اآللية الوطنية حسب الحالة.

الفرع الثالث

إجراءات تلقي الشكايات من قبل اآللية الوطنية للتظلم
الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل،
واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة،
ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها
املادة 50
تتولى اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات
حقوق الطفل ،واآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص في
وضعية إعاقة ،تلقي الشكايات ودراستها ومعالجتها والبت فيها ،طبقا
ملقتضيات املادتين  18و 19من القانون ،ووفقا للشروط والكيفيات
املحددة في مقتضيات الفرعين األول والثاني من الباب الرابع
واملقتضيات الواردة في هذا الباب من هذا النظام الداخلي.
املادة 51
تتقيد اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات
حقوق الطفل بمبدأ مصالح الطفل الفضلى عند االضطالع بجميع
املهام املسندة إليها ،وتولي ،في مختلف مراحل معالجة الشكايات
ً
املندرجة في اختصاصها ،االعتبار الواجب آلراء الطفل وفقا لسنه
ونضجه.
 - 2نصت املادة الثانية (البندان األول و الثاني) من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أن "االتصال“
يشمل اللغات وعرض النصوص ،وطريقة برايل ،واالتصال عن طريق اللمس ،وحروف الطباعة الكبيرة،
والوسائط املتعددة امليسورة االستعمال ،فضال عن أساليب ووسائل وأشكال االتصال املعززة والبديلة،
الخطية والسمعية ،وباللغة املبسطة والقراءة بواسطة البشر ،بما في ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال
امليسورة االستعمال؛" وعلى أن   ”اللغة“ تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغيرها من أشكال اللغات غير
الكالمية؛"
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في حالة تلقي الشكاية من النائب الشرعي للطفل أو من الغير،
وحصول تشكك في تعرض الطفل املمثل ،لضغط أو إغراء غير
مناسبين ،يمكن لآللية الوطنية أن تطلب معلومات أو وثائق إضافية،
ً
مصادر أخرى من غير األطراف ،ويبقى هذا الطلب سريا.
َّ
تقدم املعلومات بصيغة مناسبة وميسرة ومكيفة ،قدر اإلمكان،
ً
مع سن الطفل املشتكي ونضجه حتى ولو كان هذا األخير ممثال
بشخص راشد.
تكفل اآللية الوطنية تطبيق إجراءات مراعية لسن الطفل ونضجه
خالل جلسات االستماع ،بما في ذلك االستماع إليه بشكل منفرد،
أو عن بعد ،وإيالء االعتبار الواجب آلرائه.
املادة 52
يمكن لآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات
حقوق الطفل ،أن تعرض على األطراف ،بعد تلقي الشكاية ،وقبولها
والبدء في معالجة موضوعها ،بذل مساعيها الحميدة بهدف التوصل
إلى تسوية ودية.
ال يتم اقتراح التسوية الودية ،إذا كان موضوع الشكاية وقائع
مخالفة للقانون.
ُ
تحاط إجراءات التسوية الودية بالسرية ،وال يجوز أن تستخدم
املعلومات املحصل عليها من قبل اآللية الوطنية ،ضد أحد األطراف.
ً
وتعتمد اآللية الوطنية توصية تبين فيها الوقائع والحل املتوصل
إليه بعدما يوافق الطرفان صراحة على تسوية ودية.
املادة 53
تطبق جميع اإلجراءات املشار إليها في املادتين  51و 52أعاله ،على
اآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة،
مع مراعاة الوضعية الخاصة لهؤالء األشخاص.
وتيسر هذه اآللية ،عالوة على ذلك ،استعمال لغات اإلشارة،
ّ
َّ
املبسطة،
وطريقة برايل ،واالتصال عن طريق اللمس ،واللغة
وطرق االتصال املعززة والبديلة وغيرها من سبل وأشكال االتصال
امليسورة ،التي يختارها املشتكون في وضعية إعاقة خالل مختلف
مراحل معالجة الشكايات ودراستها والبت فيها.
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الباب الخامس

الباب السادس

حماية ونشر املعطيات املحصلة من اآلليات الوطنية
في إطار املهام الحمائية املختلفة للمجلس

مسطرة وضع ميثاق األخالقيات واملصادقة عليه والتدابير 
املتخذة إزاء األعضاء في حاالت تنازع املصالح

املادة 54

املادة 58

طبقا للفقرة الثانية من املادة  16من القانون ،تبقى املعلومات
املدلى بها لدى اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية ،وال يجوز
نشر أي معطيات ذات طابع شخ�صي دون املوافقة الصريحة للشخص
املعني بتلك املعطيات أو نائبه الشرعي ،تحت طائلة تطبيق العقوبات
املنصوص عليها في الفصل  446من مجموعة القانون الجنائي.
ينشر تقرير سنوي عن أشغال اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
يتضمن أنشطتها وتوصياتها مع مراعاة الفقرة أعاله.
املادة 55
تخضع معالجة املعلومات املحصل عليها واملعالجة في إطار اآلليات
الوطنية ،وفي إطار املهام الحمائية األخرى للمجلس ،ملقتضيات
القانون رقم  09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة
املعطيات ذات الطابع الشخ�صي  .
املادة 56
يضع مكتب املجلس ،خالل أجل ال يتعدى ثالثة أشهر ،ابتداء من
تاريخ املصادقة على النظام الداخلي ،وبتعاون مع اللجنة الوطنية
ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخ�صي ،مخططا مديريا
ملالءمة نظام معالجة املعلومات واملعطيات ذات الطابع الشخ�صي
لدى مختلف أجهزة املجلس ،مع مقتضيات القانون رقم 09.08
املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع
الشخ�صي.
املادة 57
تحدث لدى الرئيسة وحدة إدارية ،تتولى مهام املسؤولية عن
معالجة املعلومات واملعطيات ذات الطابع الشخ�صي املحصل عليها
في إطار املهام الوقائية والحمائية للمجلس ،والسهر على التقيد
بالشروط القانونية والتقنية املحددة في القانون رقم  09.08املشار
إليه أعاله.

تقوم رئيسة املجلس بوضع مشروع ميثاق األخالقيات املنصوص
عليه في الفقرة األولى من املادة  42من القانون ،تصادق عليه الجمعية
العامة ،ويرد في امللحق األول من هذا النظام الداخلي.
املادة 59
يدلي أعضاء املجلس ،عند بداية انتدابهم ،بصفة تلقائية وإلزامية،
بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فيها عرضة لتنازع
حقيقي أو متصور للمصالح ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،ويتم
التصريح املذكور وفق نموذج يعد من قبل رئيسة املجلس بعد
استشارة املكتب.
وبعد اطالعها على التصريح املذكور ،تقرر الرئيسة عدم مشاركة
العضو املعني في اتخاذ القرار أو القيام باملهمة التي من شأنها أن تجعله
في وضعية التنازع املذكورة.
إذا علم عضو بإدراج قضية تهمه بصفة مباشرة أو غير مباشرة
في جدول أعمال املجلس أو أحد أجهزته ،وجب عليه إخبار رئيسة
املجلس ،بصفة مباشرة ،وفورية .وفي هذه الحالة ،يعفى العضو املعني
من الحضورـ أو من املشاركة في املداولة أو في اتخاذ القرار ،أو من
القيام باملهمة املعنية ،حسب الحالة.
املادة 60
في حال قيام العضو بأعمال أو تصرفات تتنافى مع االلتزامات
املرتبطة بالعضوية في املجلس ،تتم مباشرة مسطرة إنهاء عضويته،
وذلك وفق اإلجراءات املبينة بعده.
تتلقى رئيسة املجلس ما قد ينسب إلى العضو من قيام بأعمال
أو تصرفات تتنافى مع االلتزامات املرتبطة بالعضوية في املجلس ،وتأمر
بإجراء األبحاث والتحريات الضرورية .ويتم إشعار العضو املعني
بذلك.
للعضو املعني حق االطالع على كل الوثائق املتعلقة بما ينسب
إليه من إخالل بالتزامات العضوية في املجلس ،وأخذ نسخة منها ،قبل
تاريخ استدعائه من قبل مكتب املجلس ،سبعة أيام على األقل.
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يوجه االستدعاء للعضو املعني لحضور اجتماع املكتب ،قبل تاريخ
انعقاده بثالثة أيام على األقل ،بواسطة البريد املضمون وإلى آخر
عنوان شخ�صي مصرح به لدى املجلس ،وإذا تخلف العضو املعني
دون عذر مقبول ،رغم توصله باالستدعاء بكيفية قانونية ،يتم البت
في غيابه.
ينعقد اجتماع ملكتب املجلس ،بكامل أعضائه العشر ،ويدعى
العضو املعني لتقديم توضيحاته أمامه ،ويحق له التزام الصمت عند
دعوته لتقديم التوضيحات املذكورة.
يتداول مكتب املجلس دون حضور املعني باألمر ،ويتخذ بأغلبية
ثلثي أعضائه توصية معللة بإتمام مسطرة إنهاء عضوية العضو املعني
أو بإيقاف املسطرة املذكورة عند عدم ثبوت هذه األفعال .وفي حالة
إذا ما كان املعني عضوا باملكتب ،فإنه ال يحتسب في النصاب املحدد
في الفقرة السابقة.
للعضو املعني الحق في أخذ نسخة من محضر اجتماع املكتب ،فور
التوقيع عليه ،كما يبلغ ،وفق نفس كيفيات استدعائه بتوصية املكتب.
تتولى رئيسة املجلس ،في حال التوصية بإتمام مسطرة إنهاء
العضوية ،إخبار السلطة التي يرجع لها حق التعيين .طبقا للفقرة
األخيرة من املادة  39من القانون.

الباب السابع
التدابير املتخذة في شأن الحضور املنتظم ألعضاء املجلس
في أشغال جميع أجهزته

املادة 62
تسجل أسماء األعضاء الحاضرين واملعتذرين عن الحضور واملتغيبين
بدون عذر في محضر كل اجتماع.
توجه رئيسة املجلس استفسارا كتابيا إلى األعضاء الذين تغيبوا
عن حضور اجتماعات الجهاز املعني من أجهزة املجلس دون عذر
مقبول.

الباب الثامن
شروط وكيفيات منح الجائزة الوطنية لحقوق اإلنسان
املادة 63
طبقا للبند الثاني من املادة  34من القانون ،يمنح املجلس «جائزة
وطنية لحقوق اإلنسان» .وتطبق أحكام القانون وهذا النظام الداخلي.
املادة 64
تهدف الجائزة إلى تشجيع مختلف املبادرات الفكرية والثقافية
واإلعالمية وامليدانية ،للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان ونشرها،
سواء الصادرة عن األشخاص الذاتيين أو االعتباريين.
تمنح الجائزة سنويا وتشتمل على قيمة مالية يحدد مبلغها من قبل
املجلس ،وميدالية تحمل رسما فنيا ،وتنقش عليها عبارة «الجائزة
الوطنية لحقوق اإلنسان» ،وترتيبها العددي وسنة تسليمها.

املادة 61
يلزم أعضاء املجلس بحضور اجتماعاته ،واملشاركة في أشغاله.
وال يجوز ألي عضو التغيب عن اجتماعات أي من أجهزة املجلس
إال إذا كان العذر مقبوال ،وال سيما في الحاالت التالية :
 حضور العضو نشاطا رسميا ،أو قيامه بمهمة رسمية داخل أرضالوطن أو خارجه ؛
 وجود العضو في إجازة مرضية.ويتعين تبليغ كل اعتذار عن الحضور كتابة إلى رئيسة املجلس،
أو رئيس اللجنة الدائمة أو رئيس اللجنة الجهوية أو منسق اآللية
الوطنية املعنية ،حسب الحالة ،قبل بداية االجتماع.
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املادة 65
تعلن رئيسة املجلس سنويا عن فتح باب الترشيح للجائزة،
وتحديد آجال إيداع ملفات الترشيح ،وكذا تاريخ اإلعالن عن النتائج،
كما تحدد عند االقتضاء املجاالت التي ستخصص لها الجائزة.
املادة 66
تحدث سنويا ،لجنة تحكيم للجائزة ،يعين أعضاؤها ورئيسها
ومقررها بقرار من رئيسة املجلس ،من بين الشخصيات املشهود
لها بالكفاءة واملعرفة والنزاهة والتجرد .تعد لجنة التحكيم وتعتمد
ميثاقا خاصا بعملها.
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تمنح «الجائزة الوطنية لحقوق االنسان» لشخص ذاتي أو معنوي
ساهم في تكريس وحماية حقوق اإلنسان باملغرب أو بمحيطه اإلقليمي
والدولي ،وقدم إنجازات متميزة في مجال حقوق اإلنسان ،على
أال يكون قد حصل على هذه الجائزة سابقا أو على تكريم من املجلس
خالل السنوات الخمس السابقة لتاريخ منح الجائزة.
الباب التاسع

تنظيم واختصاصات الهيكلة اإلدارية الوظيفية للمجلس
املادة 67
يحدث ديوان لدى رئيسة املجلس.
طبقا للمادة  62من القانون ،يتوفر املجلس على الصعيدين
املركزي والجهوي على هيكلة إدارية وظيفية ،يحدد تنظيمها
واختصاصاتها وفق أحكام القانون وهذا النظام الداخلي.
املادة 68

883

املادة 70
تح ــدث ل ــدى اللج ــان الجهوي ــة لحق ــوق اإلنس ــان هيكل ــة إداري ــة
تتكون من :
 إدارة تنفيذية للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان ،تعمل تحتإشراف األمانة العامة للمجلس ورئيس اللجنة ؛
 مصلحة لحماية حقوق اإلنسان ،تناط بها ،على الصعيد الجهوي،مهام مديرية الرصد وحماية حقوق اإلنسان ،املنصوص عليها
في امللحق الثاني من هذا النظام الداخلي ،وتعمل بتنسيق معها
وتحت إشراف رئيس اللجنة ؛
 مصلحة للنهوض بحقوق اإلنسان ،تناط بها ،على الصعيدالجهوي ،مهام مديرية النهوض بحقوق اإلنسان ،املنصوص عليها
في امللحق الثاني من هذا النظام الداخلي ،وتعمل بتنسيق معها
وتحت إشراف رئيس اللجنة الجهوية املعنية.

تحدث على الصعيد املركزي املديريات التالية :

املادة 71

 -مديرية لرصد وحماية حقوق اإلنسان ؛

يحدد بقرار لرئيسة املجلس :

 -مديرية للنهوض بحقوق اإلنسان ؛

 -إحداث املديريات ،عند االقتضاء ،وإحداث األقسام واملصالح،

 -مديرية للدراسات واألبحاث والتوثيق ؛

واملكاتب والوحدات باملديريات املركزية وبالهياكل اإلدارية الجهوية ؛
 -تعيين املسؤولين عن املديريات املركزية والهياكل اإلدارية الجهوية،

 مديرية للتواصل ؛ مديرية للشؤون اإلدارية واملالية واملوارد البشرية ؛ -مديرية للتنظيم واملناهج وأنظمة املعلومات ؛

وتعيين املوظفين العاملين بمختلف الهياكل اإلدارية للمجلس ؛
 مساطرالعمل الخاصة بمختلف الهياكل اإلدارية للمجلس.املادة 72

 -مديرية التعاون والعالقات الدولية.

يتخذ كل جهاز من أجهزة املجلس ،اإلجراءات الضرورية من أجل

ويضم املجلس :
 معهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق اإلنسان.وتحدد املهام األساسية للمديريات واملعهد املشار إليهما في الفقرة
السابقة ،وفق امللحق الثاني بهذا النظام الداخلي.
املادة 69
تحدث لدى رئيسة املجلس وحدات إدارية يعهد إليها بدراسة كل
قضية لها ارتباط بمهام املجلس .وتحدد رئيسة املجلس بقرار تنظيمها
واختصاصاتها ومساطر عملها  .

اعتماد أساليب فعالة للعمل ،وال سيما :
 وضع دالئل املساطر املتعلقة باألنشطة واملهام املنوطة باألجهزةاملذكورة ؛
 تبني نظام التدبيربحسب األهداف ،ووضع منظومة لتتبع املشاريعوالبرامج ،طبقا للتوجهات االستراتيجية للمجلس.
تسهر رئيسة املجلس ،بمساعدة األمين العام ،على تنفيذ هذه
اإلجراءات ،وتتخذ القرارات املتطلبة لتحقيق ذلك؛
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الباب العاشر

املادة 78

التسيير املالي للمجلس

يتم تحديد الشروط التقنية والتنظيمية الخاصة بتدبير األرشيف
بقرار للرئيسة تتخذه ،بعد استطالع رأي مدير مؤسسة أرشيف
املغرب .ويعهد بتدبير األرشيف إلى وحدة إدارية متخصصة محدثة
لدى األمانة العامة للمجلس.

املادة 73
يخضع التسيير املالي للمجلس ملقتضيات املواد  57و  58و  59و 60
من القانون.
املادة 74
تحدث باملجلس شساعة للمصاريف ،وتحدد النفقات التي يمكن
األمر بصرفها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.
يتم وضع نظام أسا�سي خاص باملوارد البشرية للمجلس الوطني
لحقوق االنسان مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.

الباب الحادي عشر
عالقات املجلس
املادة 75
تحدد عالقات املجلس مع البرملان والحكومة والهيئات القضائية
والعامة والخاصة وبمنظومة األمم املتحدة ،والجمعيات واملنظمات
غير الحكومية الوطنية والدولية املختصة ،وفق مقتضيات املواد
( 24الفقرة األولى) و  25و  26و  27و  28و  29و  30و  31و  32من
القانون ،وهذا النظام الداخلي.
املادة 76
ينظم املجلس بمبادرة منه أو بشراكة مع املؤسسات الدستورية
أو الجمعيات واملنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية ندوات
ودورات تدريبية ،وأوراش عمل وأياما دراسية في مختلف مجاالت
اختصاصات املجلس.
يعمل املجلس على نشر التقارير النهائية لهذه األشغال والتوصيات
الصادرة عنها.

الباب الثاني عشر
األرشيف
املادة 77
يتكــون أرشيف املجلــس مــن أرشيفــات عاديــة ووسيطــة ونهائيــة،
تصنف حسب القواعد املنصوص عليها في املواد  7و  8و  9من القانون
رقم  69.99املتعلق باألرشيف.

املادة 79
يخضع ولوج العموم إلى أرشيف املجلس إلى مقتضيات القانونين
رقم  69.99املتعلق باألرشيف و 31.13املتعلق بالحق في الحصول على
املعلومات ،ويتم وفق قواعد توجيهية تصدر بقرار من رئيسة املجلس
بعد استشارة املكتب واستطالع رأي مدير مؤسسة أرشيف املغرب،
ورئيس لجنة الحق في الحصول على املعلومات.

الباب الثالث عشر
مقتضيات مختلفة
املادة 80
يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس اإلجراءات املتبعة
في وضعه.
املادة 81
تكون جميع اآلجال املنصوص عليها في هذا النظام الداخلي آجاال
كاملة.
املادة 82
جميع الصفات واملسؤوليات املنصوص عليها في هذا النظام
الداخلي تقرأ باملذكر واملؤنث.
صودق على النظام الداخلي وملحقيه بتاريخ  21سبتمبر 2019
طبقا للشروط املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من املادة  54من
القانون.
*
*

*

امللحق األول
ميثاق أخالقيات املجلس
يهدف ميثاق األخالقيات ،والذي يكت�سي طابعا ملزما ،إلى ضمان
تقيد كافة أعضاء املجلس ولجانه الجهوية بمبادئ االستقاللية
والنزاهة ،واملهنية والتجرد والحياد والحفاظ على السر املنهي ،وعلى
اللياقة والوقار ،في مزاولتهم ملهامهم.
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ولهذه الغاية ،يلتزم كافة أعضاء املجلس ولجانه الجهوية بما يلي :

امللحق الثاني

 - 1ممارسة الصالحيات واملهام املسندة إليهم ،بصفتهم الشخصية

املهام األساسية للمديريات املحدثة باملجلس الوطني على

وبحياد واستقاللية تامين عن السلطات العمومية ،وعن الفاعلين
السياسيين واملدنيين واالجتماعيين واالقتصاديين؛
 - 2تجنب كل سلوك من شأنه املساس بصفة العضوية في املجلس
أو املساس باستقالليتهم وحيادهم ،بشكل حقيقي أو متصور؛
 - 3عدم استعمال صفتهم في املجلس ألغراض شخصية مهما كانت
طبيعتها ؛
 - 4تجنب وضع أنفسهم تحت أي التزام كيفما كانت طبيعته ،إزاء
أفراد أو منظمات من شأنه أن يؤثر على أداء مهامهم على النحو املبين
في القانون وفي هذا النظام الداخلي؛
 - 5التصريح التلقائي بحاالت تنازع املصالح ،وفق الكيفيات
املحددة في هذا النظام الداخلي؛
 - 6التقيد بالحياد واملوضوعية وبالحفاظ على السر املنهي بمناسبة
مزاولة مختلف املهام املندرجة في إطار اختصاصات املجلس ،ال سيما
الحمائية والوقائية منها ،وعدم استعمال املعلومات املحصل عليها
أثناء تأدية مهامهم إال فيما يتصل ،حصرا ،بالقيام بتلك املهام؛

الصعيد املركزي
مديرية الرصد و حماية حقوق اإلنسان
تناط بمديرية الرصد وحماية حقوق اإلنسان املهام األساسية
التالية :
 السهر على تتبع وضعية حقوق اإلنسان على املستويين الوطنيوالجهوي ،واملساهمة في دراسة وفحص انتهاكات حقوق اإلنسان
على املستوى الجهوي بتنسيق مع اللجان الجهوية ؛
 السهر على اإلنجاز التقني ألعمال تلقي الشكايات ودراستهاومعالجتها وتتبع مآلها ،وكذا أعمال التحري وزيارات أماكن سلب
الحرية ،وإعداد التقاريراملتعلقة بهذه األعمال ؛
 الدعم التقني للجان الدائمة واللجان املوضوعاتية املؤقتة العاملةفي مجال رصد وحماية حقوق اإلنسان؛ واملواكبة التقنية لعمل
اآلليات الوطنية.
مديرية النهوض بحقوق اإلنسان

 - 7الحضور املنتظم واملشاركة البناءة في أشغال املجلس؛

تناط بمديرية النهوض بحقوق اإلنسان املهام األساسية التالية :

 - 8احترام قواعد العمل الجماعي القائم على االحترام املتبادل

 -اإلعداد التقني لبرامج النهوض بثقافة وقيم حقوق اإلنسان،

والتسامح ،والتقيد بضوابط سیر جلسات وأشغال املجلس وأجهزته؛

وإنجاز دراسات ميدانية ،تقييمية وتحليلية تتعلق بتملك ثقافة

واجتناب كل سلوك یمس بكرامة اآلخرین.

حقوق اإلنسان واملواطنة على املستويين الوطني والجهوي ؛

 - 9التقيد بنطاق املهام والتفويضات واالنتدابات املوكولة إليهم
من قبل أجهزة املجلس ،وفق أحكام القانون وهذا النظام الداخلي،
وعدم تجاوزها؛

 السهر على انسجام مخططات اللجان الجهوية في مجال النهوضبحقوق اإلنسان مع التوجهات االستراتيجية للمجلس ؛
 -املشاركة في إعداد األدوات الديداكتيكية في مجال النهوض

 - 10الحرص على اإلشارة إلى أن اآلراء التي يدلون بها بمناسبة

بحقوق اإلنسان ،وفي إعداد وإنجاز أعمال الشراكة والتعاون مع

مشاركتهم في مختلف األنشطة العامة هي آراء شخصية ،وال تعبر عن

كافة الهيئات العمومية واملدنية العاملة في مجال النهوض بحقوق

رأي املجلس ،اللهم إال إذا تعلق األمر بانتداب من قبل رئيسة املجلس،

اإلنسان ؛

بهذا الخصوص.

 السهر على تتبع املهام التي يقوم بها املجلس في نطاق مالحظة*

*

*

االنتخابات.
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مديرية الدراسات واألبحاث والتوثيق

تناط بمديرية الدراسات واألبحاث والتوثيق املهام األساسية
التالية :
 املساهمة في إعداد مشاريع اآلراء االستشارية للمجلس وتتبعمالءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات االتفاقية ،وتقييم
املمارسة االتفاقية للمملكة ؛
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 السهرعلى مراجعة ترجمة إصدارات املجلس إلى مختلف اللغات،وأعمال النشروالطبع ؛
 تدبير العالقات مع الصحافة ووسائل اإلعالم وتطوير شبكةالعالقات العامة للمجلس.
مديرية الشؤون اإلدارية واملالية واملوارد البشرية
تناط بمديرية الشؤون اإلدارية واملالية واملوارد البشرية املهام
األساسية التالية:

 -املساهمة في إنجاز الدراسات وفي تحليل وتقييم السياسات

 تدبير املسار املنهي ملوظفي املجلس ،واملساهمة في تقييم أدائهموإعداد وتنفيذ برامج دعم قدراتهم ؛

 -املساهمة في املراجعة والتقييم العلمي ملنشورات وإصدارات

 املساهمة التقنية في إعداد وتنفيذ ميزانية املجلس وإنجازمختلفعملياته املالية ؛

العمومية من منظور املقاربة املرتكزة على حقوق اإلنسان ؛

املجلس ،والرصد الوثائقي والبيبليوغرافي املتعلق بمجال حقوق
اإلنسان.
مديرية التعاون والعالقات الدولية

 صيانة تجهيزات املجلس وممتلكاته املنقولة والعقارية ،وتوفيرالدعم اللوجيستيكي ملختلف أنشطة املجلس وأجهزته.
مديرية التنظيم واملناهج وأنظمة املعلومات

تناط بمديرية التعاون والعالقات الدولية املهام األساسية التالية:

تناط بمديرية التنظيم واملناهج وأنظمة املعلومات املهام التالية:

 -التنظيم واملواكبة التقنية لتفاعل املجلس مع األجهزة األممية

 اقتراح االستراتيجية املعلوماتية واملخطط املديري ألنظمة املعلومات،ومساطرالتنظيم الداخلي للمجلس ؛

لحقوق اإلنسان ،وباقي اآلليات واألجهزة اإلقليمية ذات الصلة ؛
 التنسيق التقني مع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وشبكاتهااإلقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان ؛
 إعداد ومسك قاعدة املعطيات الخاصة بالفاعلين الدوليينالحكوميين وغير الحكوميين في مجال حقوق اإلنسان على املستويين
الوطني والدولي.
مديرية التواصل
تناط بمديرية التواصل املهام األساسية التالية:
 -تطوير التواصل الداخلي والخارجي وإعداد الدعامات واملضامين

 التتبع التقني لتنفيذ االستراتيجية املعلوماتية واملخطط املديريألنظمة املعلومات ؛
 القيام برصد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ووضع مساطر لصيانةالتجهيزات املعلوماتية باملجلس ،ودعم القدرات وتقديم املساعدة
التقنية والعملياتية في مجال املعلوميات.
معهد الرباط  -إدريس بنزكري لحقوق اإلنسان
تناط بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق اإلنسان املهام التالية:
 تطويرهندسة التكوينات في مختلف موضوعات حقوق اإلنسان،وإحداث مسالك ممهننة ومجزوءات للتكوين املستمر لفائدة
أعضاء املجلس وموظفيه وأعضاء اللجان الجهوية ،وتكوين
املكونين لفائدة مختلف الفاعلين املؤسساتيين واالقتصاديين ؛

التواصلية املختلفة ،بشأن مختلف أنشطة املجلس ،ورصد املواد

 تحديد الحاجيات وإنجاز تكوينات لفائدة فاعلي املجتمع املدني،العاملين في مجال حماية حقوق اإلنسان ؛

اإلنسان بصفة عامة ؛

 -تطويرالشراكات مع املعاهد املماثلة.

الخبرية الوطنية والدولية ذات العالقة باملجلس وبمجال حقوق
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مجلس املنافسة
قرارملجلس املنافسة عدد /103ق 19/صادرفي  29من ربيع اآلخر 1441
( 26ديسمبر  )2019املتعلق بتطبيق مقتضيات املادة  61من
قانون حرية األسعار واملنافسة التي تستثني األسماك املعدة 
للتصدير  من إجبارية املرور عبر  أسواق الجملة لألسماك
وأسواق األسماك.
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  27من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  ) 2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وبناء على القرار رقم  05/19القا�ضي بتعيين مقرر املوضوع؛
وبناء على اإلحالة الواردة من الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة
الصيد الساحلي باملغرب بتاريخ  4يناير ،2019واملسجلة لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد  10/S/19بخصوص عدم استفادة
منتجات الصيد الساحلي صنف الجر املوجهة للتصدير من االستثناء
من املرور عبر أسواق الجملة لألسماك وأسواق األسماك املنصوص
عليه في املادة  61من قانون حرية األسعار واملنافسة ؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرراملوضوع ملشروع القرار خالل
اجتماع املجلس املنعقد بتاريخ  26ديسمبر ، 2019
أصدرالقرارالتالي :
 .Iتقديم اإلحالة
توصل مجلس املنافسة بإحالة من طرف الكونفدرالية العامة
لربابنة وبحارة الصيد الساحلي باملغرب بتاريخ  4يناير  ،2019والتي
سجلت باألمانة العامة للمجلس تحت عدد  ،10/S/19والتي تطلب من
مجلس املنافسة بموجب إحالتها ،فتح تحقيق بخصوص عدم استفادة
منتجات الصيد الساحلي صنف الجر املوجهة للتصدير كاألخطبوط

والحبار والكلمار من االستثناء من إجبارية املرور عبر أسواق
األسماك التابعة للمكتب الوطني للصيد املنصوص عليه في قانون
حرية األسعار واملنافسة ،في حين أن منتجات الصيد بأعالي البحار
من نفس أنواع األسماك املوجهة للتصدير تستفيد من االستثناء من
إجبارية املرور عبر هذه األسواق.
 .IIقبول اإلحالة من حيث الشكل واملضمون
بعد دراسة امللف القانوني املقدم من طرف الكونفدرالية العامة
لربابنة وبحارة الصيد الساحلي باملغرب ،تعتبر اإلحالة مقبولة على
مستوى الشكل نظرا لتوفر املصلحة واألهلية لدى الجهة املحيلة وفقا
ملقتضيات املادة  3من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة
والتي تنص على أنه « :يمكن للمنشآت إحالة كل املمارسات املنافية
لقواعد املنافسة على املجلس ،كما يمكن أن تتم اإلحالة من لدن الهيآت
املشار إليها في الفقرة األخيرة من املادة  5أدناه ،فيما يتعلق بكل قضية
تهم املصالح املوكولة إليها ،»...وتتمثل الهيآت املشار إليها في املادة 5
من نفس القانون في ...« :مجالس الجماعات الترابية أوغرف التجارة
والصناعة والخدمات أو غرف الفالحة أو غرف الصناعة التقليدية
أو غرف الصيد البحري أو املنظمات النقابية واملهنية أو هيآت التقنين
القطاعية أو جمعيات املستهلكين املعترف لها بصفة املنفعة العامة.»...،
أما على مستوى املضمون  ،فالجهة املحيلة تلتمس من املجلس
التحقيق في أسباب عدم استفادتها من االستثناء املذكور أعاله
واملخالف حسب أقوالها ملقتضيات قانون حرية األسعار واملنافسة
خاصة املادة  61منه والتي تنص على استثناء األسماك املوجهة
للتصدير من إجبارية املرور عبر أسواق األسماك.
وتبعا لذلك فإن اإلشكال املطروح من خالل هذه اإلحالة هو إشكال
ذا طابع قانوني صرف ،يتعلق بتطبيق مقتضيات قانونية بخصوص
مرور منتجات األسماك لقطاع الصيد الساحلي باملغرب املوجهة
للتصدير عبر أسواق األسماك ،وال يتعلق بإشكال له عالقة باملنافسة
أو باملمارسات املنافية لها داخل أسوق األسماك باملغرب.
وعليه ،يكتفي مجلس املنافسة بدراسة الجانب القانوني ملضمون
اإلحالة دون دراسة السوق املعنية وهي سوق األسماك املجهة
للتصدير ،وما يترتب عنها من أداء للرسوم والواجبات الناجمة عن
املرور عبر أسواق األسماك.
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 .IIIالتحليل القانوني ملضمون اإلحالة

والحالة هذه ،أنه بعد االطالع على وثائق امللف واالستماع لكل
األطراف املعنية به ،لم يثبت وجود نص تشريعي مخالف ،وبالتالي
فإن مقتضيات املادة  61من القانون رقم  104.12املذكور تبقى جاري
بها العمل.

تتعلق اإلحالة بشكاية مقدمة من طرف الكونفدرالية العامة
لربابنة وبحارة الصيد الساحلي باملغرب بخصوص عدم استفادة
منتجات الصيد الساحلي ،صنف الجر املوجهة للتصدير (األخطبوط،
الحبار ،الكلمار ،)...،من االستثناء من إجبارية املرور عبر أسواق
الجملة لألسماك وأسواق األسماك التابعة للمكتب الوطني للصيد
كما هو منصوص عليه في قانون حرية االسعار واملنافسة ،وفقا
للمادة  61من القانون  104.12املذكور ،حيث يترتب عن هذا االستثناء
اإلعفاء من أداء الرسوم والواجبات املترتبة عن هذا املرور.

وأما بخصوص الجهة املوكول إليها تنفيذ هذه املقتضيات،
فبالرجوع إلى املادة  2من القانون رقم  20.13املذكور ،فإن مجلس
املنافسة ليست له الصالحية القانونية في تطبيق كل مواد القانون
رقم  104.12املذكور ،بل أن هناك جزء مهم من هذه املواد يرجع
االختصاص في تطبيقها للسلطات الحكومية ،ومن ضمنها املادة  61من
القانون رقم  104.12املذكور موضوع اإلحالة.
وتطبيقا ملقتضيات املادة  26من القانون رقم  104.12املذكور؛

و بالرجوع إلى نص املادة  61من القانون  104.12السالف الذكر
والذي ينص على ما يلي :

و اعتبارا لكل ما سبق،
أصدرالقرارالتالي :
املادة األولى

«يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات ()...
في املدن التي توجد بها أسواق جملة للفواكه والخضروات وأسواق
جملة لألسماك وأسواق لألسماك ،بما فيها تلك املوجودة داخل امللك
العام البحري ،واملهيئة بغرض البيع األول ملنتجات الصيد البحري :

عدم قبول اإلحالة رقم  10/S/19املتعلقة بتطبيق مقتضيات
املادة  61من قانون حرية األسعار واملنافسة التي تستثني األسماك
املعدة للتصدير من إجبارية املرور عبر أسواق الجملة لألسماك وأسواق
األسماك التابعة للمكتب الوطني للصيد ،لكون األفعال املدعى بها
ال تدخل ضمن اختصاصات مجلس املنافسة.

أ) أن يزود الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط
بفواكه وخضروات وأسماك معدة لالستهالك الفوري ومبيعة على
حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق السمك
املذكورة ؛

املادة الثانية
تنفيذا ملقتضيات الفقرة الخامسة من املادة  4من القانون
رقم  20.13املذكور واعتبارا لألهمية االستراتيجية لقطاع الصيد
البحري في املغرب سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعي
يو�صي مجلس املنافسة بما يلي :

ب) أن يحوز أو يعرض للبيع أو يبيع فواكه أو خضروات أو أسماكا
معدة لإلستهالك الفوري ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق
أسواق السمك املذكورة.

 - 1إعادة هيكلة وتنظيم أسواق األسماك ضمانا لتوفرها على
الشروط الضرورية لفعلية املنافسة الحرة والنزيهة ؛

تستثنى من ذلك الفواكه أو الخضر أو األسماك املعدة للتصدير
أو للصناعة ما عدا إن كانت ثمة أحكام تشريعية مخالفة».
و بناء عليه،فإن مقتضيات الفقرة األخيرة من هذه املادة تستثني
بشكل صريح وواضح األسماك املعدة للتصدير من املرور عبر أسواق
األسماك بصفة عامة دون اإلشارة إلى مصدر هذه األخيرة .بمعنى أن
كل منتوج للصيد البحري املوجه للتصدير ،مهما كان مصدره ،معفى
قانونيا من املرور عبر أسواق األسماك،ما عدا إن كانت هناك أحكام
تشريعية مخالفة.
*
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  - 2تحسين وتطوير أنظمة املراقبة القانونية والصحية ملنتجات
الصيد البحري بجميع مكوناتها ضمانا لحكامة شفافة ومنصفة داخل
أسواق السمك ؛
 - 3تقوية املنافسة في أسواق السمك بوضع استراتيجية تهدف إلى
تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري مهما كان مصدرها واملوجهة
لالستهالك الداخلي أو للتصدير أو  للتحويل الصناعي على حد سواء.
وحرر بالرباط في  29من ربيع اآلخر  26( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.

*
*
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االول
الملحقالرسمية
الجريدة

889

المـــالحـــق
المستوى
دورا على
ب مهما
ا
والجهويالمستوى الوطني والجهوي
الوطنيمهما على
واجتماعيا
اقتصاديا
سفنه ما ي
قيبلغ عدد
سفينةسفنه ما يفوق  1800سفينة
 1800عدد
فوق و يبلغ
األسماك،
المحلية من
الملحق األول
االول
1

1

تتمثل
المصطادة،
علىال المنت
حفاظ
المنتجات المصطادة ،و تتمثل
للحفاظ وعلى
جاتالثلج
تبريد أو
تستعمل
سفينةلصيد
مقارنةسفينةلصيد السردين ،مقارنة
السردين،و 694
للصيد بالخيط
694سفينة
خيط و442
رو
الساحلي يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما على المستوى الوطني والجهوي
الصيد
أسطول
2
2
البحارسفينة
300
تقريبا.
الذي يبلغ
عدد سفنه  300سفينة تقريبا.
1
ويمثل الممون الرئيسي للسوق المحلية من األسماك ،و يبلغ عدد سفنه ما يفوق  1800سفينة
والجهوي
المستوى الوطني
واجتماعيا
يلعب دورا
أسطول الصيد
المصطادة ،و تتمثل
علىالمنتجات
مهماعلى
للحفاظ
اقتصاديا أو الثلج
تستعمل التبريد
الساحلي حيث
حمولتها ،3 tjb
تتعدى
1
 ،1800سفينة
سفينةما ي
694سفنه
يبلغوعدد
األسماك ،و
المحلية من
سفينةالرئيسي
الممون
مقارنة
فوقالسردين
لصيد
بالخيط
سفينة للصيد
للسوق و 442
للصيد بالجر
ويمثل648
في
شيط حسب الموانئ
2
الموانئ
حسب
النشيط
الساحلي
تقريبا .المصطادة ،و تتمثل
سفينةالمنتجات
 300على
سفنهللحفاظ
عددالثلج
تبريد أو
تستعمل ال
حمولتها
تتعدى
الذي يبلغ
حيثالبحار
tjbفي،3أعالي
الصيد
أسطول
سطول الصيد مع
مقارنة
السردين،
لصيد
سفينة
في  648سفينة للصيد بالجر و  442سفينة للصيد بالخيط و 694
مقارنة
السردين،
لصيد
694سفينة
2018
2017
2018
2017
2016
مع أسطول الصيد في أعالي البحار الذي يبلغ عدد سفنه  300سفينة 2تقريبا.

معطيات حول قطاع الصيد الساحلي

معطيات حول قطاع الصيد الساحلي

204
204
197
1
20
أسطول الصيد الساحلي النشيط حسب الموانئ
توزيع
20
16
70
7670
2018
2017
2016
ميناء الربط/السنةتوزيع 61
5161
حسب الموانئ
الصيد الساحلي النشيط
أسطول
11
1211
204
197
188
المنطقة المتوسطية
2018 20
2017 16
2016 4217
42
42
رأس
الماءالربط/السنة
ميناء
1587
1587
151
70
76
72
الناضور
204
197
188
1593المتوسطية
المنطقة
122
12250
137
1
61
51
الحسيمة
20
16
17
الماء
رأس
11
1110
12
11
12
الجبهة
70
76
72
الناضور
112
11239
127
1
42
42
المضيق
61
51
50
الحسيمة
49
4910
53
1587
1593
1591
المنطقة األطلسية
11
12
الجبهة
18
18
25
122
137
167
طنجة
42
42
39
المضيق
7413
8074
11
12
اصيلة
1587
1593
1591
المنطقة األطلسية
27
27
30
112
127
127
العرائش
122
137
167
طنجة
153
15365
148
1
49
53
القنيطرة
11
12
13
اصيلة
43
43
45
18
25
19
المحمدية
112
127
127
العرائش
239
23982
251
2
74
80
البيضاء
الدار
49
53
65
القنيطرة
15
1537
1
27
30
الجديدة
18
25
19
المحمدية
168
168
102
1
153
148
136
اسفي
74
80
82
البيضاء
الدار
372
37255
409
3
43
45
الصويرة
27
30
37
الجديدة
17
17
16
239
251
236
اكادير
153
148
136
اسفي
167
16755
157
1
15
1
1
إفني
سيدي
43
45
الصويرة
1791
1791
1790
171
168
102
130
طانطان
239
251
236
اكادير
372
409
342
العيون
الغابات.
ي و التنمية القروية و المياه و
15
1
1
إفني
سيدي
17
16
14
بوجدور
168
102
130
طانطان
167
157
167
الداخلة
372
409
342
العيون
1791
1790
1779
المجموع
17
16
14
بوجدور
167
167و التنمية القروية و المياه و 157
الغابات.
الداخلة وزارة الفالحة والصيد البحري
المصدر:
1791
1779يقارب  1.300.000طن برسم سنة 17902018
المجموع
ألسطولبرسم
 1.300.000طن
يقارب
إلى1ما
يصل
جمالي ألسطول الصيد الساحلي و التقليدي 1
 2018و التقليدي إلى ما
سنةالساحلي
الصيد
اإلنتاج اإلجمالي
يصل

8

7
8

يصل إنتاجه اإلجمالي إلى  57.000طن تقريبا
 22يصل
 57.000طن
اإلجمالي إلى
يصل إنتاجه
2
تقريباو .الغابات.
المياه
القروية و
التنمية
البحري و
والصيد
المصدر :وزارة الفالحة
.

9

9
1يصل اإلنتاج اإلجمالي ألسطول الصيد الساحلي و التقليدي إلى ما يقارب  1.300.000طن برسم سنة 2018
 2يصل إنتاجه اإلجمالي إلى  57.000طن تقريبا

.
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الرسمية على متن
اليد العاملة
و يشغل الصيد الساحلي  47%من مجموع
الجريدة

الوطنية.
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و يشغل الصيد الساحلي  47%من مجموع اليد العاملة على متن بواخر الصيد الوطنية.
مناصب الشغل على مثن سفن الصيد الساحلي
2018
2017
2014
القطاع
2016الساحلي
2015سفن الصيد
الشغل على مثن
2013مناصب
53275
50051
52258
54451
الصيد الساحلي 58869 505517
113377
108086
104973
102082
106564
100453
القطاعالبحري
الصيد
2018
2017
2016
2015
2014
2013
47%
46%
50%
53% 58869
55% 505517
50%
النسبة
53275
50051
52258
54451
الصيد الساحلي
الغابات..
المياه وو الغابات
القروية وو المياه
التنمية القروية
البحري وو التنمية
والصيد البحري
الفالحة والصيد
وزارة الفالحة
المصدر :وزارة
المصدر:
113377 108086 104973 102082 106564 100453
الصيد البحري
47%
46%
50%
53%
55%
50%
النسبة
المصدر :وزارة الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.

وهناك ثالثة أنواع أساسية للصيد الساحلي والتقليدي تمارس على المستوى الوطني :
بشبكة جيبية
الصيد
على تقنية
يستعمل
والتقليدينوع
الساحلي جيبية :
شبكة صيد
طريق
أنواععن
ثالثةالصيد
وهناك -1
الوطني :
المستوى
تمارس
للصيد
أساسية
تكشط أصناف السمك المتواجدة بقعر البحر ( السمك األبيض)؛
 -1الصيد عن طريق شبكة صيد جيبية  :نوع يستعمل تقنية الصيد بشبكة جيبية
 -2الصيد عن طريق حبل الصنابير :نوع من الصيد يعرف االنتقائي لصيد السمك ذا
تكشط أصناف السمك المتواجدة بقعر البحر ( السمك األبيض)؛
الجودة العالية الموجه عادة للتصدير،
 -2الصيد عن طريق حبل الصنابير :نوع من الصيد يعرف االنتقائي لصيد السمك ذا
 -3صيد السردين  :نوع يعتمد على معدات خاصة لصيد األسماك القادمة من
والتي عادة
البحارالموجه
رسوبياتالعالية
الجودة
للتصدير،بعد  150متر على األكثر من سطح البحر
تعيش على
للصناعة.لصيد األسماك القادمة من
معدات خاصة
يعتمد على
السردين :
 -3صيد
موجهة خاصة
نوع وهي
لسقمري)...
(السردين ،ا
رسوبيات البحار والتي تعيش على بعد  150متر على األكثر من سطح البحر
(السردين ،السقمري )...وهي موجهة خاصة للصناعة.
حيث أن محاصيل النوع الثالث من الصيد تشكل حوالي  80%من مجموع المحاصيل وتعتبر
المنتجات التي يتم تسويقها على مستوى منشآت .CAPI 33أما األنواع األخرى من السمك فيتم
حيث أن محاصيل النوع الثالث من الصيد تشكل حوالي  80%من مجموع المحاصيل وتعتبر
عبورها مباشرة عبر أسواق السمك.
3
المنتجات التي يتم تسويقها على مستوى منشآت  .CAPIأما األنواع األخرى من السمك فيتم
عبورها مباشرة عبر أسواق السمك.
تطور توزيع أسطول الصيد الساحلي النشيط حسب نوع الصيد
2017
2014الصيد 2015
2013
الصيد
2016حسب نوع
الساحلي النشيط
توزيع أسطول
تطور

بواخر الصيد
633
617
624
الصيد بالجر
680
654
676
السردين
صيد
2015
2014
2013
الصيد
بواخر
434
446
460
الصيدبالخيط
الصيد
633
617
624
بالجر
8
8
9
صيدالمرجان
صيد
680
654
676
السردين
1777
1747
1793
434
446
460
لمجموعبالخيط
ا الصيد
الغابات.
القروية وو المياه
القروية
البحري وو التنمية
البحري
الفالحة والصيد
الفالحة
المصدر:وزارة
المياه وو 8
التنمية 8
والصيد 9
المرجان
صيد
الغابات.
المصدر:وزارة
1777
1747
1793
 33المجموع

650
685
2016
436
650
8
685
1804
436
8
1804

653
691
2017
439
653
7
691
1804
439
7
1804

--3منشآت
الطحالب البحرية.
ومعالجة الطحالب
السمك ومعالجة
وزيت السمك
دقيق وزيت
تحضير دقيق
الطازج ،تحضير
السمك الطازج،
معالجة السمك
التجميد ،معالجة
التعليب ،التجميد،
خاصة ببالتعليب،
منشآت خاصة
منشآت
البحرية.

المصدر:وزارة الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.

3

-منشآت خاصة ب التعليب ،التجميد ،معالجة السمك الطازج ،تحضير دقيق وزيت السمك ومعالجة الطحالب البحرية.

2018
648
694
2018
442
648
7
694
1816
442
7
1816
10
10
10
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و تعتبر أسواق األسماك أماكن عمومية مجهزة من أجل تحقيق البيع األول لمحاصيل الصيد
البحري .وتتواجد على الملك العمومي البحري حيث يقوم بتدبيرهن المكتب الوطني للصيد
1975
الصادر 21
2-74-531الصادر في
رقم 2.74.531
للمرسوم رقم
المؤقتطبقا
لالحتالل املؤقت
بموجب رخصة لالحتالل
أبريل أبريل
في 21
طبقا للمرسوم
بموجب
السمك.
السمك.
أسواقأسواق
بتدبير بتدبير
للصيد للصيد
الوطنيالوطني
املكتبالمكتب
بتكليفبتكليف
املتعلق المتعلق
1975
وينص هذا المرسوم كذلك على فرض ضريبة مستقلة تسمى " ضريبة سوق السمك " على
كل سمك يدخل إلى موانئ المملكة .هذه الضريبة المؤداة من طرف مالك السفينة ،محددة في
 4%على مستوى الموانئ المغربية وتخفض قيمتها إلى  2%بالنسبة للسمك المعد للصناعة
والمسمى بالسمك الصناعي.
كما هناك ضرائب أخرى تحتسب على المعامالت التجارية مقابل الخدمات المقدمة في سوق
السمك ،وتؤدى من قبل مالك السفينة من جهة وسماك الجملة من جهة أخرى خاصة ضريبة
البلدية.
يتم تسويق محاصيل الصيد الساحلي و التقليدي إما على مستوى منشآت  CAPIو إما على
مستوى أسواق األسماك بحسب أصنافها .حيث تعمل منشآت  CAPعلى تسويق السمك
الموجه للصناعة و الذي يشكل  80%من مجموع المحاصيل المغربية ،كما تشكل أسواق
4
السمك مقرا للبيع العمومي األول للسمك الطازج
الطازج ، 4أما البيع الثاني للسمك غير الصناعي
يتم على مس توى أسواق الجملة .ويتكلف المكتب الوطني للصيد بتنظيم و تتبع كل مراحل
عبور هذه المنتجات وكذا تسويقها.
وتعتبر أسعار بيع منتجات الصيد الساحلي حرة حيث تتكون بعد إخضاع المنتجات لنظام
البيع بالمزاد العلني على مستوى أسواق السمك ،باستثناء المنتجات الموجهة للص ــناعـ
للصناعة ـ ــةو
والتي تحدد أسعارها على مستوى منشآت  CAPIمنذ حذفها من الئحة المواد و الخدمات
التي
المنظمة أسعارها.
حيث تحدد أسعار بيع المنتجات بتردد يومي بحسب أصناف و كميات المحاصيل ،كما تتم
عملية البيع في نفس اللحظة بالنسبة لكل المنتجات عن طريق المزاد العلني انطالقا من
5
سعر رم
رمـ ـ ـزي
ـزي 5يتزايد وفقا للطلب.
و من الناحية التنظيمية ،تقوم مجموعة من المؤسسات بتمثيل مهنيي قطاع الصيد الساحلي و
التي تعزز التنسيق داخل القطاع و تشكل أدوات لإلشراف على المهنيين و تعميم جميع
الجوانب المتعلقة بأنشطتهم ،سواء كانت تقنية أو قانونية.
4

المنتوجات الواردة من الصيد الساحلي والتقليدي.
5
 1558الصادر في  6جمادى ( 1424 IIالموافق ل  5غشت  ،) 2003للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالشؤون
قرار رقم -03
1558.03
االقتصادية و العامة المتعلق بحذف هذه العادة من الئحة المواد و الخدمات المنتظمة أسعارها و الملحقة بالمرسوم رقم  2-00-854الصادر في 28
جمادى ( 1422 IIالموافق ل  17شتنبر .)2001
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و يتعلق األمر بغرف الصيد البحري التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية
1417
من ذي
الصادر في
1.97.88
القعدة القعدة
 23ذي
 23في
الصادر
1-97
المعنوية و االستقالل المالي و ينظمها الظهير -88
البحري،
لغرف الصيد
املتعلق
القانون
بتنفيذ
)1997
(2
األساسي لغرف
األسا�سيبالنظام
بالنظامالمتعلق
04-97
 04.97رقم
رقمالقانون
بتنفيد
)1997
أبريل
أبريل (2
1417
البحري ،و عددها أربعة:
الصيد
وعددها أربعة :





غرفة الصيد البحري المتوسطية و مقرها بطنجة،
غرفة الصيد البحري األطلسية الشمالية و مقرها بالدار البيضاء،
غرفة الصيد البحري األطلسية الوسطى و مقرها بأكادير،
غرفة الصيد البحري األطلسية الجنوبية و مقرها بالداخلة.

كما تتجمع الغرف األربعة في فدرالية غرف الصيد البحري ،و هي المسؤولة بدورها عن
تنسيق األنشطة و تنفيد اإلجراءات و التدابير المتفق عليها.
باإلضافة إلى هذه الغرف ،تم إنشاء عدد من الجمعيات الوطنية أو الجهوية أو المحلية ،يعهد
إليها الدفاع عن مصالح مهنيي الصيد الساحلي.

12
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الملحق الثاني
الرسالة موضوع اإلحالة
الرسالة موضوع اإلحالة

13

13

14

894

الجريدة الرسمية

عدد 18 - 6856خآلا ىدامج 18ج (1( 18اربف ((13 (13

قرار ملجلس املنافسة عدد  /03ق 2020/صادر في  20من جمادى
األولى  16( 1441يناير  )2020واملتعلق باقتناء كل من شركة
« »SPE Capitalوشركة « »PROPARCOملجموع أسهم رأسمال
وحقوق التصويت املرتبطة به لشركة ».«Saham Pharma

وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي املعنية
بالتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،كما أن
املادة  12تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب
أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة  8من املرسوم رقم 2.14.652
املشار إليه أعاله ،أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في
عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من  % 40من البيوع
أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات
أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من
السوق املذكورة ؛

وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛

وحيث إن العملية هذه تتعلق باقتناء كل من شركة «»SPE Capital
وشركة « »PROPARCOملجموع أسهم رأسمال و حقوق التصويت
املرتبطة به لشركة « »Saham Pharma؛

وعلى ال ـم ـ ــرس ـ ــوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛

وحيث إن هذه العملية تعتبر عملية تركيز اقتصادي طبقا
للمادة  11من القانون رقم  104.12؛

مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛

وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد  /102ع.ت .إ 19/بتاريخ
 10ديسمبر  ،2019واملتعلق باقتناء كل من شركة «»SPE Capital
وشركة « »PROPARCOملجموع أسهم رأسمال و حقوق التصويت
املرتبطة به لشركة « »Saham Pharma؛
وبناء على القرار رقم  86/19القا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ  19ديسمبر  2019وباملوقع اإللكتروني
للمجلس ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ 15يناير  2020؛
وبعد تقديم املقرر العام واملقرر ملشروع القرار خالل اجتماع
املجلس املنعقد بتاريخ  20جمادى األولى  16( 1441يناير  )2020؛
و طبقا للمادة  14من القانون  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املواد  11 ،1و  12من القانون رقم  104.12املتعلق
بحرية األسعار واملنافسة ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،كون أسقف أرقام
املعامالت املنصوص عليها في املادة  8من املرسوم رقم 2.14.652
املشار إليه أعاله قد  تم تجاوزها ؛
وحيث إن الفاعلين في األسواق املغربية املعنية بمجال تطوير
وإنتاج و تسويق األدوية لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛
وحيث إنه بالنسبة لشركة « ،»SPE Capitalفإن العملية املقترحة
هي جزء من سياستها لتنمية استثماراتها في املغرب ؛
وحيث إنه بالنسبة لشركة « ،»PROPARCOفإن املشروع املعني
يندرج في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنمية وتنويع استثمارات
املجموعة في إفريقيا ؛
وحيث إنه فيما يخص « ،»Saham Pharmaستمكن العملية هذه
الشركة من تسريع تطوير نشاطها في السوق املغربية بما يسمح لها أن
تصبح فاعال رئيسيا في قطاع األدوية في املغرب ؛
وحيث إن شركة « »SPE Capitalهي شركة إلدارة األسهم تدير
الصندوق االستثماري « »SPE AIF I, LPاملعني بهذه العملية بشكل
مباشر ؛
وحيث إن شركة « »SPE Capitalتستثمر في قطاعات متنوعة،
ال سيما مجاالت اإلنتاج والخدمات والبنية األساسية لدعم الصناعة
والخدمات االجتماعية كالصحة و التعليم ؛
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ً
وحيث إن شركة «   »SPE Capitalتتوفر في املغرب حاليا على
استثمارين :األول في قطاع املطاعم من خالل شركة «  »Venezia Ice
و الثاني في مجموعة « »H&S Invest Holdingالتي تنشط في مجال  
صناعة و توزيع املنتجات الغذائية و توزيع املنتجات االستهالكية وكذا
الخدمات اللوجستيكية ؛
وحيث إن شركة   « »PROPARCOهي شركة خاضعة للقانون
الفرن�سي و تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية والتي أنشئت بهدف  
املشاركة في النهوض بالقطاع الخاص من خالل تمويل ودعم املشاريع
واملؤسسات املالية في البلدان النامية حيت نفذت الشركة  سنة 2018
باملغرب نحو  خمسة عشر( )15عملية تمويل بلغ مجموع قيمتها أكثر
من  مائة ( )100مليون يورو وهمت باألساس القطاع املالي  ،بما في ذلك
التمويالت الصغرى .كما همت هذه االستثمارات دعم املؤسسات
املالية املغربية الراغبة في توسيع أنشطتها في أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ؛
وحيث إن شركة « »PROPARCOتتوفر باملغرب بشكل غير مباشر
على مساهمات ال تعطيها حق املراقبة في الشركات التالية :
شركة « »RIM Pharmaو هي مختبر متخصص في إنتاج األدوية
املتعلقة بعالج األورام واألمراض العضوية وكدا إنتاج  بعض األدوية
الجنيسة ؛
شركة «  »PROMAMECوهي شركة تنشط في قطاع إنتاج وتوزيع
املستلزمات الطبية ؛
شركة « »ODMوهي شركة تمتلك شبكة من املصحات واملراكز
املتخصصة في تشخيص وعالج األورام ؛
وحيث إن شركة « »Saham Pharmaهي شركة مساهمة خاضعة
للقانون املغربي أنشأت سنة  2010ومملوكة ملجموعة «Saham
» Healthcare Fundو متخصصة في إنتاج املضادات الحيوية وتوزيع
املنتجات الطبية كما تتوفر الشركة على فرع بدولة الهند متخصص
كذلك في إنتاج املضادات الحيوية الجنيسة موجهة لألسواق اإلفريقية ؛
وحيث إن أنشطة شركة «  »Saham Pharmaباملغرب  منقسمة
إلى ثالثة أقطاب :
 قطب إلنتاج املضادات الحيوية حيت تقوم شركة «»Saham Pharmaبإنتاج أدوية جنيسة تحت عالمتها التجارية الخاصة و كذا تطوير
ً
وتصنيع و تسويق مضادات حيوية بترخيص وحصريا لفائدة
شركة « »Glaxo Smithkline Maroc؛
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 قطب مخصص للمستشفيات حيث تقوم شركة «»Saham Pharmaبتسويق مضادات حيوية جنيسة قابلة للحقن في املستشفيات كما
تقوم الشركة بتمثيل شركات أخرى فاعلة في قطاع املستحضرات
الصيدالنية من خالل الحصول على تراخيص تسويقية لها
وضمان توزيع منتجاتها في املغرب ؛
 قطب مخصص لتصدير األدوية الجنيسة تحت عالمتها التجاريةوكذلك أدوية الشركات التي تمثلها.
وحيث إن السوق املعنية  بهذه العملية هو سوق تطوير و إنتاج
و تسويق األدوية في السوق املغربية ؛
وحيث إنه في قطاع األدوية تقسم هذه األخيرة   حسب نظام
التصنيف « »Anatomical Therapeutic Classificationالذي اعتمدته
منظمة الصحة العاملية إلى عدة مجموعات وفقا للجهاز أو النظام
الذي  تعالجه ووفقا لخصائصها الكيميائية أو الصيدلية أو العالجية ؛
وحيث إن التعريف و التحديد الدقيق ألسواق إنتاج األدوية يمكن
أن يترك مفتوحا لكون استنتاجات التحليل التناف�سي للعملية املعنية
لن تتغير ،كيفما كان تقسيم السوق املعنية بما أن حصص السوق
للشركة املستهدفة « »Saham Pharmaلن تعرف أي تغيير بانجاز هذه
العملية كما سيتم توضيحه أثناء ؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل أفقي أو عمودي ما بين أنشطة
الشركات أطراف عملية التركيز أو بين أنشطة فروع بعضها باملغرب ؛
وحيث إن عملية التركيز هذه لن تخل باملنافسة على املستوى
التكتلي على األسواق املعنية نظرا لغياب أي ترابط بين األسواق التي
تنشط فيها الشركات املقتنية و الشركة املستهدفة ؛
وحيث إن حصة السوق لشركة  « »Saham Pharmaلن تعرف أي
تغيير في السوق املعنية بما أن املستثمرين الجدد ليس لهم أي وجود
أو نشاط في القطاع الصحي في املغرب ويعتزمون من خالل هذه العملية
فقط تنويع استثماراتهم في املغرب ؛
وحيث إن العملية تهدف فقط تحويل رأس مال شركة
« »Saham Pharmaإلى الصندوق االستثماري «»SPE Capital
و شركة « »PROPARCOولن ينتج عنها أي تغيير لوضعية سوق
صناعة املضادات الحيوية و توزيع األدوية في السوق املغربية ،
أصدرالقرارالتالي :
مادة فريدة
يرخص مجلس املنافسة لعملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء
كل من شركة « »SPE Capitalو شركة « »PROPARCOملجموع أسهم
رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به لشركة  «.»Saham Pharma
وحرر بالرباط في  20من جمادى األولى  16( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.
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قرار ملجلس املنافسة عدد  /04ق 2020/صادر في  20من جمادى
األولى  16( 1441يناير   )2020واملتعلق باقتناء شركة
« »Ciments du Marocملجموع رأسمال وحقوق التصويت
لشركة « »Atlantic Cimentوشركة «Les Cimenteries
».Marocaines du Sud
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو   )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء شركة
 Ciments du Marocملجموع رأسمال وحقوق التصويت لشركة
  Atlantic Cimentوشركة Les Cimenteries Marocaines du Sud
من شركة  Anouar Investبتاريخ  30أغسطس  ،2019واملسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /78ع.ت .إ 19/؛
وبناء على القرار رقم  62/19القا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 4سبتمبر  2019؛
وبعد استكمال امللف بتاريخ  20نوفمبر  2019؛
وبعد تقديم املقرر العام واملقرر ملشروع القرار خالل االجتماع
املنعقد بتاريخ  20جمادى األولى  16( 1441يناير  )2020؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املادتين 11و 12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
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وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،كما أن
املادة  12تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب
أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة  8من املرسوم رقم ،2.14.652
أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز
خالل السنة املدنية السابقة أكثر من  %40من املبيعات واملشتريات
أو املعامالت األخرى في السوق الوطنية للسلع أو املنتوجات أو الخدمات
من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛
وحيث إن العملية هذه تتعلق باقتناء شركة Ciments du Maroc
ملجموع رأسمال وحقوق التصويت لشركة   Atlantic Cimentوشركة
 Les Cimenteries Marocaines du Sud؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا في مدلول املادة  11من
القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله ،التي تعرف عمليات التركيز
االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها شرطين
من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز أسقف رقم املعامالت
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت وكذا لرقم املعامالت اإلجمالي
املنجز باملغرب من طرف اثنين على األقل من املنشآت واملحددة في
املادة  8من املرسوم رقم  2.14.652؛
وحيث إن الشركة املقتنية  Ciments du Marocوالشركة
املستهدفة  Les Cimenteries Marocaines du Sudتنشطان في سوق
إنتاج وتوزيع اإلسمنت الرمادي في املغرب من خالل وحداتها اإلنتاجية ؛
وحيث إن الشركة املستهدفة Les Cimenteries Marocaines du
 Sudبدأت في إنتاج وتوزيع اإلسمنت الرمادي مند شهر يوليوز  2019؛
وحيث إن املشروع الصناعي للشركة املستهدفة Atlantic Ciment
يتعلق بتطوير وبناء وتشغيل مصنع متكامل إلنتاج اإلسمنت الرمادي
في منطقة الوسط بمدينة سطات ؛
وحيث إنه اعتبارا ملا سبق تنحصر السوق املعنية في إنتاج وتوزيع
اإلسمنت الرمادي في منطقتي الوسط والجنوب للمملكة ؛
وحيث إن سوق إنتاج وتوزيع اإلسمنت الرمادي باملغرب يتميز
بوجود سبع شركات منتجة ،متوفرة على اثنتا عشرة وحدة إنتاجية
وثمانية مراكز للطحن ؛

عدد 18 - 6856خآلا ىدامج 18ج (1( 18اربف ((13 (13

الجريدة الرسمية

وحيث إن اقتناء وحدة اإلنتاج Les Cimenteries Marocaines
 du Sudيهدف إلى تعزيز وجود الشركة املقتنية Ciments du Maroc
في منطقة الجنوب ،في سياق سوق شديد التنافس ؛
وحيث إن الشركتين املستهدفتين  Atlantic Cimentو Les Cimenteries
 Marocaines du Sudلم يحققا أي رقم معامالت برسم سنة  2018؛
وحيث إن الشركة املقتنية  Ciments du Marocليس لها وجود
فعلي بمنطقة الوسط من حيث إنتاج اإلسمنت الرمادي ؛
وحيث إن اقتناء املشروع الصناعي  Atlantic Cimentلن يغير
الوضعية التنافسية الحالية في سوق االسمنت الرمادي في منطقة
الوسط ،بل سيمكن من الرفع من الطاقة اإلنتاجية الحالية ؛
وحيث إن اقتناء املشروع الصناعي  Atlantic Cimentال يمثل
أي خطر لالندماج األفقي في سوق إنتاج وتوزيع األسمنت الرمادي
في منطقة الوسط ؛
وحيث إن الطاقة اإلنتاجية الوطنية تتجاوز بكثير الطلب الوطني
على اإلسمنت الرمادي ،مما ينتج عنه إمكانية تلبية الطلب اإلضافي
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قرار ملجلس املنافسة عدد  /05ق 2020/صادر في  25من جمادى
األولى  21( 1441يناير  )2020املتعلق باقتناء كل من شركة
« »OCP Services SAوصندوق الحسن الثاني للتنمية
االقتصادية واالجتماعية لوحدات فندقية وأصول عقارية
تابعة لهذه الوحدات من املكتب الوطني للسكك الحديدية.
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو   )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛

دون أي تأثير على ثمن البيع وبالتالي على القدرة الشرائية للمستعملين

وعلى املرس ـ ــوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛

وحيث إن الفاعلين في األسواق املغربية املعنية بمجال إنتاج

وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /108ع.ت.إ 19/بتاريخ
 20ديسمبر  ،2019واملقدم من قبل مكتب املحاماة «Naciri & Associés
» ، Allen & Overyاملتعلق باقتناء كل من صندوق الحسن الثاني للتنمية
االقتصادية واالجتماعية وشركة « ،»OCP Services SAلوحدات
فندقية وأصول عقارية تابعة لهذه الوحدات ،في ملكية املكتب الوطني
للسكك الحديدية .ويتعلق األمر بـ :

املحتملين ؛
وتوزيع اإلسمنت الرمادي لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز
املعنية ؛
وحيث إن عملية التركيز هذه لن تؤثر على املنافسة في األسواق
املغربية،
أصدرالقرارالتالي :
مادة فريدة
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
باقتناء شركة « »Ciments du Marocملجموع رأسمال وحقوق
التصويت لشركة « »Atlantic Cimentوشركة «Les Cimenteries
».Marocaines du Sud
وحرر بالرباط في  20من جمادى األولى  16( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.

•  % 52.07من رأسمال شركة «املامونية» ،وهي شركة مكلفة بتسيير
واستغالل فندق وكازينو «املامونية» بمراكش ؛
•  % 80من رأسمال شركة تسيير فندق «ميشليفن» بإفران في
املرحلة األولى و  % 20في مرحلة ثانية خالل السنة الجارية ،ليصبح
مجموع الرأسمال املعني ب  % 100؛
•  % 100من رأسمال شركة «قصر الجامعي» املكلفة بتسيير
واستغالل فندق «قصرالجامعي» بفاس؛
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•  % 50من شركة « »Société Foncière de la Laguneاملكلفة
بتسييرواستغالل فندق «مارتشيكا بالناظور».
وبناء على القرار رقم  82/19القا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد تقديم املقرر العام املساعد ومقرر املوضوع ملشروع القرار
خالل االجتماع املنعقد بتاريخ  21يناير  2020؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ
 26ديسمبر  2019؛
وحيث إن الفاعلين في القطاع لم يبدوا أية مالحظات في هذا الشأن ؛
وبناء على استكمال امللف بتاريخ  16يناير  2020؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املواد  1و  11و  12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
وحيث إن مقتضيات املادة األولى تنص صراحة على أن قانون
حرية األسعار واملنافسة يتم تطبيقه على :
 -جميع األشخاص الذاتيين أو االعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم
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وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها أحد
الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون رقم 104.12
السالف الذكر ،وذلك لتجاوز رقم أسقف املعامالت اإلجمالي العالمي
ملجموع املنشآت ملبلغ  750مليون درهم املحدد بموجب املادة  8من
املرسوم رقم  2.14.652املشار إليه أعاله ؛
وحيث إن هذه العملية تهم اقتناء كل من صندوق الحسن الثاني
للتنمية االقتصادية واالجتماعية وشركة «  »OCP Services SAاململوكة
ملجموعة « ،»OCP SAلوحدات فندقية وأصول عقارية تابعة لهذه
الوحدات ،في ملكية املكتب الوطني للسكك الحديدية ،وذلك عبر إنشاء
شركة مشتركة مناصفة بينهما ( 50في املائة من الرأسمال لكل واحد من
الشركاء) وهي « ،»Maghrib Hospitality Companyحيث ستتكلف
بتسيير واستغالل هذه الوحدات الفندقية واألصول التابعة لها ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي الذي تم إنجازه وباالطالع
على وثائق امللف ،فإن األسواق املرجعية املعنية بهذه العملية هي :
• سوق الفنادق الفاخرة من فئة خمس ( )5نجوم بمدينة مراكش ؛
• سوق الفنادق الفاخرة من فئة أربع ( )4و خمس ( )5نجوم بكل
من مدن :فاس ،إفران والناظور.
وحيث إنه بعد دراسة بنية األسواق املعنية بعملية التركيز واملواقع
التنافسية للفاعلين داخلها ،تبين ما يلي :

غيرمتوفرين على مقرأو مؤسسات باملغرب ،وذلك بمجرد ما يكون

أوال  :فيما يتعلق بسوق الفنادق الفاخرة من فئة خمس ()5

الغرض من العمليات التي ينجزونها أو التصرفات التي يقومون

نجوم بمدينة مراكش ،فإن عرض اإليواء السياحي املتوفر يقدر بحوالي

بها ،املنافسة في السوق املغربية أو يمكن أن يترتب عليهما أثر على

 15453سريرا ،حيث يتوفر منها فندق املامونية ،موضوع عملية

هذه املنافسة ؛

التركيز ،على  436سريرا ،بما يناهز  % 2.8من حصة السوق ،وهي

 جميع أعمال اإلنتاج والتوزيع والخدمات ،بما فيها تلك التي تقومبها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام ،عندما تتصرف

حصة لن يكون لها أي آثار سلبية على املنافسة في السوق املرجعية ؛
ثانيا  :عالقة بسوق الفنادق الفاخرة من فئة أربع ( )4و خمس ()5

كفاعلين اقتصاديين ،وليس أثناء ممارستها لصالحيات السلطة

نجوم بمدينة فاس ،فإن العرض السياحي املتوفر يتكون من حوالي 16

العامة أو ملهام املرفق العام.

وحدة فندقية ذات قوة استيعابية تقدر ب  4703سريرا .ويتوفر منها

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة  11من

فندق قصر الجامعي ،موضوع عملية التركيز ،على طاقة استيعابية

القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله والتي تعرف عمليات التركيز

تقدر ب  268سريرا ،تشكل حوالي  % 5.7من حصة السوق ،وهي

االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛

حصة ليس من شأنها التأثير على وضعية املنافسة في السوق املعنية.
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كما أن األطراف املعنية بالعملية غير متواجدة فيه وبالتالي ليس
هناك أي تراكم لحصص السوق ؛
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وحيث تبعا لذلك ،فإن نفس املعطيات التي تمت إثارتها فيما يتعلق
بالسوق املرجعية بمدينة إفران نسوقها فيما يخص سوق الناظور،

ثالثا  :السوق املرجعية الثالثة املعنية بعملية التركيز هي سوق

حيث إن طرفي العملية ال يتوفران على أي وحدة فندقية على مستوى

الفنادق الفاخرة من فئة أربع ( )4وخمس ( )5نجوم بمدينة إفران،

مدينة الناظور كسوق جغرافية مرجعية .وبالتالي ،فإن عملية التركيز

حيث العرض املتوفر يتمثل في وحدتين ذات طاقة استيعابية تقدر

هذه لن يترتب عنها أي تراكم لحصص السوق ،بل إن السوق املرجعية

بحوالي  247سريرا .ويتوفر فندق ميشليفن منها على حوالي 142

تمنح فرصا هامة للمنافسة ما بين الفاعلين فيه ،بالنظر إلى أن العرض

سريرا ،بما يقارب  % 57من حصة السوق املرجعية.
وبالرغم من الحصة الهامة التي يتمتع بها فندق مشليفن في السوق
املرجعية ،البد من التأكيد على أن عملية التركيز تتمثل في نقل  ملكية
هذه الوحدة الفندقية من املكتب الوطني للسكك الحديدية إلى كل
من صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية وشركة
« ،»OCP Services SAوهما ال يتوفران على أي وحدة فندقية على
مستوى مدينة إفران كسوق جغرافية مرجعية .وبالتالي فإن عملية
التركيز لن ينتج عنها أي تراكم لحصص السوق بعد إنجازها.
إضافة إلى ذلك ،فإن السوق املرجعية تتوفر على طاقات هامة
للمنافسة ما بين الفاعلين ،بالنظر إلى أن العرض يفوق بشكل كبير
الطلب في الشق املتعلق باإليواء السياحي وهذا يتجلى أساسا في نسبة
امللء التي ال تتعدى  % 17من الطاقة االستيعابية.
وبالنظر إلى املعطيات السالفة الذكر ،فإن عملية التركيز هذه
في سوق الفنادق الفاخرة من فئة أربع ( )4وخمس ( )5نجوم بمدينة
إفران لن يكون لها أي أثر سلبي على املنافسة ؛

يفوق بشكل كبير الطلب وهذا يتجلى أساسا في نسبة امللء التي لم تتعد
 % 21من الطاقة االستيعابية.
وحيث انطالقا مما سلف ذكره ،فإن العملية لن يكون لها أي
تأثير سلبي على املنافسة في سوق الفنادق الفاخرة من فئة أربع ()4
وخمس ( )5نجوم بمدينة الناظور.
وحيث إنه اعتبارا ملا تم تقديمه من معطيات وتحاليل بخصوص
بنية األسواق املعنية واملواقع التنافسية للفاعلين داخلها ،يتبين بأن
هذه العملية لن يكون لها آثار سلبية على املنافسة فيها أو في جزء مهم
من هذه األسواق ؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل أفقي أو عمودي ناتج عن عملية
التركيز  هذه ؛
أصدرالقرارالتالي :
مادة فريدة

رابعا  :السوق املرجعية األخيرة ذات الصلة بعملية التركيز هذه

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة

هي سوق الفنادق الفاخرة من فئة أربع ( )4وخمس ( )5نجوم بمدينة

باقتناء كل من شركة « »OCP Services SAوصندوق الحسن الثاني

الناظور ،والتي تتوفر على وحدتين فندقيتين ذات عرض إيوائي

للتنمية االقتصادية واالجتماعية لوحدات فندقية وأصول عقارية

متمثل في  232سريرا كطاقة استيعابية .ويتوفر فندق مارتشيكا الذي

تابعة لهذه الوحدات من املكتب الوطني للسكك الحديدية.

تم اقتناء جزء من حصصه من طرف كل من صندوق الحسن الثاني
للتنمية االقتصادية واالجتماعية وشركة «  »OCP Services SAمنها
على حوالي  143سريرا ،بما يقارب  % 61من حصة السوق املرجعية.

وحرر بالرباط في  25من جمادى األولى  21( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.
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رأي مجلس املنافسة عدد /03ر19/
صادرفي  29من ربيع اآلخر  26( 1441ديسمبر )2019
حول مشروع املرسوم رقم  2.17.481املتعلق بتحديد أتعاب
املوثقين وطريقة استيفائها

املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة
رقم  3086.14الصادر في  6ربيع األول  29( 1436ديسمبر )2014
بتحديد قائمة السلع واملنتوجات والخدمات املنظمة أسعارها ،والذي
أدرج أتعاب املوثقين ضمن الئحة السلع واملنتوجات والخدمات التي
ال تخضع للمنافسة الحرة.

بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  30يونيو  2014؛

وقد أرفق طلب الرأي بنسخة من مشروع املرسوم املذكور أعاله
كما أحيل على رئاسة الحكومة ،من طرف وزير العدل والذي يطلب
إبداء الرأي حول الفقرة األولى من املادة األولى من مشروع املرسوم
رقم  2.17.481املتعلق بتحديد أتعاب املوثقين وطريقة استيفائها،
معتبرا من خالل ورقة تقديمية أن مشروع مرسوم تحديد أتعاب
املوثقين هو أحد املداخل األساسية للرقي بمهنة التوثيق وضمان
استمرارية املرفق التوثيقي ،باعتباره آلية تحفيزية للعاملين في القطاع
من أجل أداء الخدمات بجودة عالية واحترافية مهنية ،في إطار تكريس
مبدأ رسمية العقود وترسيخ األمن التعاقدي ،وتعزيز ثقة املواطن في
املهنة.

مجلس املنافسة،

وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في
 2رمضان  30( 1435يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وبعد االطالع على طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة
بتاريخ  21يونيو  2019حول الفقرة األولى من املادة األولى من مشروع
املرسوم رقم  2.17.481املتعلق بتحديد أتعاب املوثقين وطريقة
استيفائها ،ومدى مطابقتها ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة الثانية
من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ،واملسجل
لدى األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /48ط.ر 19/بتاريخ
 21يونيو  2019؛
وبناء على القرار رقم  50/19القا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد تقديم السيد املقرر العام و السيد املقرر ملشروع الرأي
خالل اجتماع املجلس املنعقد بتاريخ  29من ربيع اآلخر 1441
( 26ديسمبر  )2019؛
أصدر الرأي التالي :
 .Iتقديم طلب الرأي
توصل مجلس املنافسة بطلب رأي من رئيس الحكومة بتاريخ
 21يونيو  ، 2019وهو الطلب الذي سجل باألمانة العامة للمجلس
تحت عدد /48ط.ر.19/
حيث أن رئيس الحكومة يطلب بموجبه ،وفقا ألحكام املادة 7
من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ،إبداء الرأي حول
الفقرة األولى من املادة األولى من مشروع املرسوم رقم 2.17.481
املتعلق بتحديد أتعاب املوثقين وطريقة استيفائها ،والتي تنص على
أن « يتقا�ضى املوثق ( )...أتعابا ال تتجاوز التعريفة امللحقة (،» )...
ومدى مطابقتها ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة الثانية من القانون
رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ،وكذا لقرار الوزير

كما تتطرق الورقة التقديمية إلى دواعي تقديم  مشروع املرسوم،
واملراحل التي مر منها ،ولخصوصيات مهنة التوثيق ،وكذا املعايير التي
أخذت بعين اإلعتبار لتحديد األتعاب.
أ -دواعي تقديم مشروع املرسوم :
يأتي تقديم مشروع املرسوم تفعيال ملقتضيات :
 املادة  15من القانون رقم  32.09املتعلق بتنظيم مهنة التوثيقالصادر بتاريخ  25من ذي الحجة  22( 1432نوفمبر  )2011والتي
تنص على أنه  « :للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة
استيفائها بنص تنظيمي».
 واملادة  16منه التي تنص على أنه  « :ال يحق للموثق ،تحت طائلةاملتابعة التأديبية والزجرية ،أن يتقا�ضى أكثرمن أتعابه ،ومما أداه
عن األطراف من صوائرمثبتة».
ب -مراحل إعداد مشروع املرسوم :
وتطبيقا للمقتضيات املشار إليها أعاله؛ أعدت وزارة العدل بعد
التشاور مع الهيئة الوطنية للموثقين ،مشروع مرسوم يتعلق بتحديد
أتعاب املوثقين وطريقة استيفائهاّ ،
تضمن  6مواد مقسمة إلى محورين
اثنين ،األول خاص باألحكام العامة ،والثاني يتعلق بتحديد أتعاب
املوثقين وطريقة استيفائها ،وتم التنصيص فيه على أنه ستلحق به
تعريفة مفصلة ألتعاب املوثقين.
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وفي هذا السياق ،تم إعداد مشروع تعريفة األتعاب بتنسيق مع
الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة ،في إطار قانون
حرية األسعار واملنافسة ،وتم عرض هذه التعريفة على مجلس
املنافسة الذي أصدر رأيه تحت عدد  30/12بتاريخ  22نوفمبر 2012
واملتعلق بتحديد سقف لألتعاب الذي ال يمكن تجاوزه ،وهو ما تمت
ترجمته في املادة األولى من مشروع املرسوم التي جاء فيها « :يتقا�ضى
املوثق عن العقود التي يتلقاها ( )...أتعابا ال تتجاوز التعريفة امللحقة
بهذا املرسوم (.»)...
بعد ذلك ٌعرض مشروع املرسوم على اللجنة املختلطة لألسعار،

والتي تتكون من ممثلي وزارة العدل وممثلي الشؤون العامة والحكامة
وممثلي وزارة االقتصاد واملالية (املديرية العامة للضرائب ومديرية
أمالك الدولة) وممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارة الصناعة
والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
وقامت اللجنة بدراسة موضوع تحديد أتعاب املوثقين دراسة
وافية من جميع الجوانب املتعلقة بممارسة املهنة ،وأخذت بعين
االعتبار خصوصيات القطاع الذي يبقى خاضعا للعديد من االلتزامات
القانونية.
ج -خصوصيات مهنة التوثيق التي أخذت بعين االعتبار  :
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 نوعية العمل الذي يقوم به املوثق بالنسبة لكل عقد؛ التفريق في بعض العقود على مستوى التسعيرة بين التفويتبعوض كالبيع ،من جهة ،وانتقال امللكية بدون عوض كالهبة
والوصية من جهة أخرى ،وارتباط الرهن أو عدم ارتباطه بتصرف
آخراعتبارا للوضعية الخاصة للمدين الراهن؛
 مراعاة أن ال يكون مستوى األتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيقومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات ،كتلك التي تهدف إلى
تشجيع االستثمار؛
 األخذ بعين االعتبار خصوصيات السكن ذي القيمة العقاريةاملخفضة والسكن االجتماعي والسكن املخصص للطبقة
الوسطى ،حيث تم اقتراح تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة
في مجال التشجيع على اقتناء السكن؛
 الحرص على تخصيص أتعاب بالنسبة للعقود واملحررات التيتستفيد منها الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات التي ال تهدف
إلى تحقيق ربح ،وذلك مراعاة لعدد تلك العقود وطابع املنفعة
العامة الذي يطبع تلك العقود والتصرفات ،وذلك بتحديد سعر
ينحصرفي نصف التعريفة العادية؛

 مسؤولية املوثق في القيام بجميع التدابيراألولية املرتبطة بالعقودوتحمله إتمام اإلجراءات الالزمة لتسجيلها وتقييدها باملحافظة
العقارية ؛

 اعتبار أنه ال يمكن من الناحية العملية حصر جميع الخدماتالتي يقدمها املوثقون ،ولذلك فإنه ما لم يتم التنصيص عليه في
الئحة األتعاب يبقى محل تعاقد بين املوثق وطالب الخدمة كما
تنص على ذلك املادة األولى من مشروع النص التنظيمي املحدد
لألتعاب.

 -إجبارية حفظ العقود واملستندات وتقديم نسخ منها ؛

 .IIقبول طلب الرأي

ومن أهم خصوصيات مهنة التوثيق نجد :

 إجبارية مسك سجالت ومحاسبة طبقا ملا يحدده القانون املنظمللمهنة ؛
 تكوين املوثقين املتمرنين ،وصرف تعويضات لهم عن املهام التييقومون بها.
ح -معايير تحديد األتعاب :
أما فيما يخص معايير تحديد األتعاب فإنه نظرا لكون التزامات
املوثق تتطلب موارد بشرية ومصاريف لتسيير املكتب التوثيقي
ٌ
فقد أخذت بعين االعتبار ،عند وضع التعريفة ،املعطيات التالية :

يتبين من خالل طلب الرأي الذي تقدم به رئيس الحكومة ،أن
املسألة املطروحة على أنظار مجلس املنافسة في نازلة الحال تشكل
مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أتعاب املوثقين وطريقة استيفائها.
وبالنظر للصالحيات االستشارية املمنوحة ملجلس املنافسة إلبداء
الرأي في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية املتعلقة بإحداث
نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:
 - 1فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
 - 2إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب
املغربي أوفي جزء مهم منه؛

 أن تكون األسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيقواملوثقين ؛

 - 3فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛

 أن يكون مستوى األتعاب مناسبا لخدمة التوثيق ،ولتفاديمطالبة املوثقين بأتعاب أخرى غيرما هو محدد في الئحة األتعاب؛

 - 4منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع
املتعلق بها؛

 مستوى أتعاب العدول املحددة باملرسوم رقم  2.08.378بتطبيقأحكام القانون رقم  16.03املتعلق بخطة العدالة ؛

و التي تقدم وجوبا وحصريا من طرف الحكومة طبقا ملقتضيات
املادة السابعة ( )7من القانون رقم  20.13املذكور.
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و حيث إن الغاية من استشارة مجلس املنافسة هي تقديم رأيه

ويرجع ظهور مهنة التوثيق باملغرب إلى الحقبة االستعمارية
بحيث تم إحداثها بمقت�ضى ظهير شريف بتاريخ  10شوال 1343
( 4ماي  ،)1925متعلق بتنظيم شؤون محرري الوثائق الفرنساويين
والذي تم استلهام نصه من القانون الفرن�سي املسمى قانون
« »Ventôseلسنة  ،1803والذي كان َيعتبر املوثقين كموظفين
عموميين مكلفين بمهمة تلقي العقود التي يفرض القانون على أصحابها
إعطائها الصيغة الرسمية املرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي
يرغب األطراف في إضفاء الرسمية عليها ،كما أنه كان من الضروري
ملمارسة هذه املهنة ،التوفر على الجنسية الفرنسية ،والعتبارات
عديدة ،بقيت هذه املهنة املقننة حكرا على فئة قليلة من املوثقين
احتفظت بامتيازاتها ،حيث كانت شروط ولوج املهنة جد صعبة.

( 29ديسمبر )2014بتحديد قائمة السلع واملنتوجات والخدمات

وبقي هذا القانون ساري املفعول لعقود طويلة إلى حدود صدور
القانون رقم  32.09املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق سنة  2011والذي
دخل ّ
حيز التنفيذ في  24نوفمبر  ،2012حيث جاء في إطار املقاربة
الشمولية الهادفة إلى تطوير املؤسسات القانونية والقضائية من
أجل تحديثها وإعادة تنظيمها ،إذ تضمنت مقتضياته   مجموعة من
املستجدات واملكاسب بالنسبة ملهنة التوثيق.

بشأن الفقرة األولى من املادة األولى من مشروع املرسوم رقم 2.17.481
املتعلق بتحديد أتعاب املوثقين وطريقة استيفائها ،والتي تنص على أن
« يتقا�ضى املوثق ( )...أتعابا ال تتجاوز التعريفة امللحقة ( ،»)...ومدى
مطابقتها ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة الثانية من القانون
رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة والتي تنص على
«ال تطبق أحكام الفقرة األولى ( )...على السلع واملنتوجات والخدمات
التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس املنافسة» ،
وكذا لقرار الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون
العامة والحكامة رقم  3086.14الصادر في  6ربيع األول 1436
املنظمة أسعارها ،والذي أدرج أتعاب املوثقين ضمن الئحة السلع
واملنتوجات والخدمات التي ال تخضع للمنافسة الحرة  وذلك حسب
ما جاء في مراسلة رئيس الحكومة عدد  1092بتاريخ  21يونيو  2019؛
تجدر اإلشارة إلى أن تحديد األسعار ال يدخل ضمن اختصاصات
مجلس املنافسة ،بل هو من اختصاص اإلدارة عبر اللجنة املختلطة

ومن بين املقتضيات الجديدة التي نص عليها هذا القانون :

لألسعار طبقا للمادة  5من القانون رقم  104.12املذكور؛

 اعتبار التوثيق مهنة حرة خالفا للنص القديم الذي كان يعتبراملوثق موظفا عموميا ؛

وعليه ،فان التكييف القانوني للملف يوضح أن الجهة الطالبة
للرأي و املتمثلة في الحكومة ،تتوفر على الصفة التي تؤهلها الستشارة

 تحديد سن ممارسة املهنة ما بين  23سنة كسن أدنى و 45سنةكسن أق�صى ،مع مراعاة االستثناء الوارد في املادة  8من القانون ؛

املتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم ،و كذا في كل مسألة

 إحداث الهيئة الوطنية للموثقين والتي تتمتع بالشخصية املعنوية،وينتظم فيها وجوبا جميع املوثقين ،وكذا إحداث مجالس جهوية
على صعيد دوائر محاكم االستئناف ،باإلضافة إلى إقرار مدونة
القيم والسلوك ؛

مجلس املنافسة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية
مبدئية متعلقة باملنافسة.
و تبعا لذلك ،فان طلب الرأي املذكور مقبول من حيث الشكل
ومن حيث املضمون.
 .IIIتقديم مهنة التوثيق

 إحداث معهد التكوين املنهي للتوثيق ،يق�ضي فيه املرشحون الذيناجتازوا بنجاح مباراة االنخراط في املهنة سنة من التكوين ؛

تلعب مهنة التوثيق دورا محوريا في التنمية االقتصادية

 تعيين املوثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعدإبداء لجنة خاصة لرأيها في املوضوع ؛

األموال و حماية الحقوق و بيان الواجبات و االلتزامات بشكل دقيق

 مشاركة الهيئة في تعيين ونقل املوثقين وكذا البت في املتابعاتالتأديبية للموثقين واملتمرنين ؛

القضائية.

 -وضع مسطرة دقيقة إلجراء املتابعات التأديبية في حق املوثقين؛

واالجتماعية ،حيث تشكل أداة أساسية الستقرار املعامالت و حفظ
و ضمان األمن التعاقدي ،إضافة إلى دورها في التخفيف من املنازعات
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 إمكانية مزاولة املوثق ملهنته مع موثق آخر أو أكثر في إطار املشاركةبين املوثقين ؛
 تنظيم مسؤولية املوثق مع إلزامه بالتأمين على هذه املسؤولية. .IVدراسة املعطيات االقتصادية لبنية سوق التوثيق
عرفت سوق التوثيق في املغرب على مستوى العرض الخدماتي،
تطورا ملحوظا في السنوات األخيرة السيما على مستوى ولوجيتها،
حيث أن إصالح شروط الولوج ارتكز على فتح باب املهنة للموثقين

املصدر  :مجلس املنافسة بناء على املعطيات املقدمة من لدن وزارة العدل

املتمرنين أوال كمرحلة انتقالية قبل تنظيم امتحانات الولوج في إطار

يتضح من الرسم البياني أعاله ،بأن أكثر من  58%من عدد

القانون الجديد  32.09املنظم للمهنة ،حيث انتقل عدد املوثقين من

املوثقين ممركزون في املحور الرباط  -مراكش بحيث تستحوذ مدينة

 935موثقا سنة  2012إلى 1848موثقا سنة  2018أي بنسبة زيادة
 97,64%وبقي  86موثق متمرن سيجتازون املباراة التي ستنظم في
دورة ديسمبر  .2019ويمكن تقديم تطور عدد املوثقين كالتالي :

الدار البيضاء وحدها على  32%من العدد اإلجمالي للموثقين ب 592
موثق ،متبوعة بمدينة الرباط على  16%ب  288موثق ومدينة مراكش
على  10%ب  203موثق ،في حين أن عدد املوثقين في بعض مدن اململكة
خاصة الحسيمة ،العيون ،الرشيدية ،وورزازات ال يتجاوز ( 1%ما بين
 3و 5موثقين) وهو ما يعكس االختالل في التوزيع الجغرافي للموثقين.
وباملقارنة مع التوزيع الجغرافي للموثقين لسنة  ،2011فاملالحظ
أن مدينة الدار البيضاء قد فقدت  6%ومدينة الرباط  2%لفائدة كل

املصدر  :مجلس املنافسة بناء على املعطيات املقدمة من لدن وزارة العدل

وهذا التطور الذي عرفته سوق التوثيق في السنوات األخيرة جاء
نتيجة لإلجراءات التي تم اتخاذها على مستوى شروط الولوج إلى
االمتحانات املهنية من جهة ،ومن جهة أخرى بفضل املستجدات التي
أتى بها القانون رقم  32.09املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الذي صار في
اتجاه تسهيل الولوج إلى هذه السوق.
ومما يؤكد على أن اإلجراءات املتخذة من أجل تسهيل الولوج إلى
املهنة أصبحت واقعا ملموسا  هو أن معدل السن لدى املوثقين أصبح
اليتجاوز  44سنة.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للموثقين باملغرب فقد عرف هو
أيضا تقدما ملحوظا كما يظهر في املبيان التالي :

من مدينة مراكش وطنجة ومكناس ،ويمكن تفسيرهذا الوضع بتركيز
األنشطة االقتصادية خاصة العقارية منها في هذه املدن والتي تشكل
أهم املدن االقتصادية في املغرب.
أما بالنسبة لكثافة املوثقين باملغرب فهي تقدر حاليا ب 5.13
بالنسبة لكل  100 000نسمة ،حيث أنها تضاعفت مقارنة بالكتافة
التي كانت مسجلة سنة  2011والتي كانت تقدر ب  ،2.8مما يدل على
أن املستجدات التي أتى بها القانون رقم  32.09املتعلق بتنظيم مهنة
التوثيق من ناحية تسهيل الولوج إلى املهنة بدأت تعطي ثمارها ،مما
أدى إلى التحرير التدريجي للسوق ،وإعطائه دينامية جديدة وإلى خلق
منافسة حرة بين الفاعلين في هذا القطاع.

904

الجريدة الرسمية

عدد 18 - 6856خآلا ىدامج 18ج (1( 18اربف ((13 (13

أما بالنسبة ألتعاب املوثقين فهي محددة فقط للعقود التي يفرض
القانون إعطائها الصبغة الرسمية ،والتي هي حكر على املوثقين ،أما
بالنسبة ألتعاب الخدمات األخرى فهي تحدد في إطار تعاقدي بين
الزبون واملوثق.
من بين العقود التي تتطلب الصبغة الرسمية نذكر عقود بيع
العقارات ،وعقود الزواج ،واتفاق الخالفة ،وتقسيم ملكية الخالفة،
الهبات ،واملوافقة على اإلنجاب بمساعدة طبية...
املصدر  :مجلس املنافسة بناء على املعطيات املقدمة من لدن املديرية العامة للضرائب

يوضح املبيان أعاله أن العقود الصادرة عن املوثقين عرفت
ارتفاعا كبيرا ما بين سنة  2011و  2018بحيث تضاعف العدد بنسبة
  83%وهي نسبة تبقى مرتفعة ،و تؤكد القوة السوقية للموثقين.
وفي نفس السياق ،وتأكيدا للقوة السوقية للموثقين ،يوضح
الرسم البياني أسفله بأن املداخيل املصرح بها من طرف املوثقين
عرفت هي األخرى ارتفاعا ملحوظا يقدر ب  % 149مابين سنة 2011
و،2018

 النموذج الكندي :إن النموذج الكندي في شقه الفرنكوفوني هو نفس النموذج
الفرن�سي حيث ينص القانون املنظم ملهنة التوثيق بها على أن املوثقين
مؤهلون إلنجاز العقود التي تتطلب إلزامية الصبغة الرسمية نظرا
ألهميتهم؛ وأتعاب املوثقين فهي محددة فقط للعقود التي يفرض
القانون إعطاءها الصبغة الرسمية أما بالنسبة ألتعاب الخدمات
األخرى فهي تكون محددة في إطار تعاقدي بين الزبون واملوثق.
من بين العقود التي تتطلب الصبغة الرسمية نذكر عقود الزواج،
والبيانات املتعلقة بامللكية املشتركة ،والهبات ،والرهون العقارية...
أما فيما يخص النموذج الكندي في شقه األنكلوساكسوني ،فهو
يتميز بعدم وجود مهنة التوثيق كمهنة مستقلة ،وبالتالي فخدمات
التوثيق يقوم بها املحامون إما أفرادا أو شركات قانونية متعددة
االختصاصات.
 -النموذج البلجيكي :

املصدر  :مجلس املنافسة بناء على املعطيات املقدمة من لدن املديرية العامة للضرائب

باإلضافة إلى ذلك ،وحسب املجلس الوطني لهيئة املوثقين فمعدل
الضرائب املستخلصة لصالح الدولة من طرف املوثقين قد بلغ
 10مليار درهم سنة .2018
 .Vالدروس املستخلصة من املقارنات الدولية املتعلقة بتحديد
أتعاب املوثقين
 النموذج الفرن�سي :بالنسبة للنموذج الفرن�سي ،فالقانون املنظم ملهنة التوثيق ينص في
مادته األولى على أن املوثقين مؤهلون إلنجاز العقود التي تتطلب إلزامية
الصبغة الرسمية أو التي يرغب األطراف إعطاءها الصبغة الرسمية؛

بالنسبة للنموذج البلجيكي ،فالقانون املنظم ملهنة التوثيق نحى
نفس املنحى للنموذج الفرن�سي بحيث  ينص في مادته األولى على أن
املوثقين مؤهلون إلنجاز العقود التي تتطلب إلزامية الصبغة الرسمية
أو التي يرغب األطراف إعطائها الصبغة الرسمية؛ أما بالنسبة ألتعاب
املوثقين فهي محددة فقط للعقود التي يفرض القانون إعطاءها
الصبغة الرسمية ،والتي هي حكر على املوثقين ،أما بالنسبة ألتعاب
الخدمات األخرى فهي تحدد في إطار تعاقدي بين الزبون واملوثق.
من بين العقود التي تتطلب الصبغة الرسمية نذكر من ضمنها
عقود الزواج ،وعقود بيع العقارات ،والرهون العقارية ،واتفاق
الخالفة ،وتقسيم ملكية الخالفة واإلراثة.
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 -أن تقنين أتعاب املوثقين يبقى االختياراألقل فاعلية اقتصادي ؛

في املغرب ،فيمكن مالحظة أن القانون رقم  32.09املتعلق بتنظيم

 -وأن تقنين أتعاب املوثقين يناقض في العمق مبدأ حرية املنافسة،

مهنة التوثيق لم يحدد املعامالت التي يكون االختصاص فيها حكرا

ذلك أن املنافسة هي الخيار األصلح اقتصاديا لسير األسواق نظرا

على املوثقين دون غيرهم ،وال توجد أية إشارة إلى العقود التي تعد من

آلثارها االيجابية على تنافسية املقاوالت وعلى املستهلك ؛

اختصاص املوثق على اإللزام والحصر.
باإلضافة إلى ذلك ،وبالنسبة لبعض الخدمات فإننا نالحظ تقاربا
بين مهنة التوثيق واملهن القانونية األخرى التي تتقاطع معها ،كالعدول
واملحامون املقبولون للترافع أمام املجلس األعلى ،فيما يتعلق بتحرير
العقود املنجزة لفائدة املتعاقدين وفق اإلجراءات والضوابط
واألحكام املنصوص عليها قانونيا.
لذلك نجد على أن مهنة التوثيق تتميز بقوة سوقية على مستوى
بعض األعمال .فالواقع يؤكد ميدانيا  أن اللجوء إلى املوثقين غالبا
ما يكون تلقائيا نظرا لوضعية املنافسة داخل سوق التوثيق والتي
تتمثل في رسمية العقود وإمكانية استعمال اللغة الفرنسية في العقود
املطلوبة من طرف األبناك والتي تستلزم اللجوء إلى خدمات املوثقين
في حاالت القروض البنكية للسكن.
 .VIخالصات و توصيات

 وأن املنافسة بواسطة األسعار تعتبر من بين أهم املحركاتللمنافسة االقتصادية ؛
لذلك اعتبر املجلس :
 أن تقنين أتعاب املوثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على تنافسيةاملهنة واملهنيين ،حيث أن املوثقين سيكونون أقل تحفيزا للرفع من
تنافسيتهم ومن مستوى الخدمات املقدمة للزبائن بما أن أتعابهم
ستكون محددة سلفا ؛
 أن تقنين أتعاب املوثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على مصالحمستهلكي هذه الخدمات ،حيث أنهم ٌ
سيحرمون من سلطة االختيار
ما بين العروض املقدمة ،وبالتالي إلى حصر العروض املقدمة
وصعوبة التنويع فيها.
ولكون شروط املنافسة الحرة غير متوفرة في مهنة التوثيق،
خاصة فيما يتعلق بوفرة العروض ،اقترح مجلس املنافسة آنذاك

قبل التطرق للخالصات والتوصيات التي بنى عليها مجلس

تحديد أتعاب املوثقين في شكل «سعر مرجعي» للخدمات املقدمة من

املنافسة رأيه بشأن الفقرة األولى من املادة األولى من مشروع املرسوم

لدن املهنيين ،ال�شيء الذي سيمكنهم من املنافسة فيما بينهم وعرض

رقم  2.17.481املتعلق بتحديد أتعاب املوثقين وطريقة استيفائها،

أتعاب أقل من السعر املرجعي املحدد دون أن يتم تجاوز هذا األخير.

والتي تنص على أن « يتقا�ضى املوثق ( )...أتعابا ال تتجاوز التعريفة

وتبعا لذلك ،ومن خالل دراسة نص مشروع املرسوم املقترح

امللحقة ( ،»)...ومدى مطابقتها ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة

من طرف الحكومة ،وأخذا بعين االعتبار التطورات التي شهدتها

الثانية من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة،

سوق التوثيق باملغرب ،ولبلورة الرأي الحالي للمجلس ،قامت مصالح

وجبت اإلشارة إلى أن مجلس املنافسة سبق له أن أصدر رأيا تحت

التحقيق التابعة له بعقد عدة جلسات استماع ،وبتنظيم ورشة عمل

عدد  30/12بتاريخ  22نوفمبر  2012بخصوص مدى مالءمة مبدأ

همت الفاعلين واملتدخلين األساسيين في هذا القطاع كوزارة العدل،

تقنين أتعاب املوثقين تطبيقا للمادة  15من القانون رقم 32.09

ووزارة االقتصاد واملالية (املديرية العامة للضرائب ومديرية أمالك

املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق مع قانون حرية األسعار واملنافسة

الدولة) ،ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة

 06.99املعمول به آنذاك ،والذي كان قد تقدم به الوزير املنتدب لدى

املدينة ،واألمانة العامة للحكومة ،والوكالة الوطنية للمحافظة

رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة  ،حيث أن املجلس

العقارية ،واملجلس الوطني لهيئة املوثقين باملغرب ،وكذا جمعية

اعتبر آنذاك:

هيئات املحامين باملغرب ،والهيئة الوطنية لعدول املغرب.
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واعتبارا لكل ما سبق ،فاملجلس يو�صي بما يلي :

االقتصادية واالجتماعية ،لكونها تشكل أداة الستقرار املعامالت

 - 1اعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع

و حفظ األموال و حماية الحقوق و بيان الواجبات و االلتزامات      

طلب الرأي ،والتي تنص على أنه «يتقا�ضى املوثق ( )...أتعابا ال تتجاوز

وضمان األمن التعاقدي ،إضافة إلى دورها في التخفيف من املنازعات

التعريفة امللحقة ( »)...لكونها ال تتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية

القضائية .لكن اختلفت اآلراء بين مؤيد للتحديد الحصري ألتعاب

من املادة الثانية من القانون  ،104.12حيث أن تحديد الحد األق�صى

املوثقين ،و مؤيد لتحديد سقف لألتعاب ،و مؤيد للتحرير الكلي لها.

لألتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين امللزمين

وبعد تحليل املعلومات املقدمة ودراسة املعطيات التي وقف عليها

أو الراغبين في العقود املوثقة ،و كذا السماح للموثقين في التنافس

مجلس املنافسة في إطار البحث في ملف طلب الرأي املذكور ومن خالل

فيما بينهم ،وكذا للموثقين الجدد في استقطاب زبناء ،إضافة إلى

االستماع للجهات املعنية ،يستخلص ما يلي:

إمكانية منافسة املهن القانونية األخرى ؛

 - 1أن القانون رقم  32.09املذكور يؤكد على الطابع الحر ملهنة

 - 2تعميم هذه املقاربة املتمثلة في تحديد الحد األق�صى لألتعاب،

التوثيق إذ نص صراحة في مادته األولى على أن «التوثيق مهنة حرة

والعمل على تطبيقها على جميع املهن املقننة بالنسبة للخدمات املماثلة

تمارس وفق الشروط وحسب االختصاصات املقررة في هذا القانون

املقدمة من طرف املوثقين ،وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بينهن

( ،»)...وبالتالي فهي مهنة خاضعة ملنطق السوق في إطار املنافسة الحرة

وبين مهنة التوثيق ،و حفاظا على مبدأ مساواة الجميع أمام الفعل

والشريفة ،شأنها في ذلك شأن باقي األنشطة االقتصادية األخرى ،بل

التناف�سي؛

وباقي املهن الحرة املقننة كاملحامين ،واألطباء ،واملهندسين ؛

 - 3حماية سوق التوثيق من املمارسات املنافية للمنافسة ،الرامية

 - 2أن سوق التوثيق عمليا حرة من ناحية تحديد األتعاب ،مند

إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية ،وذلك باحترام قواعد

دخول القانون رقم  32.09املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ

املنافسة الحرة والنزيهة ،تطبيقا للمادة  8من القانون  104.12والتي

سنة 2012؛

تنص على أنه « :تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين

 - 3أن هذا القانون كان له وقع إيجابي على وضعية املنافسة داخل

تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف اإلنتاج والتحويل

مهنة التوثيق ،حيث بقيت أتعاب املوثقين خاضعة ملنطق العرض

والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو املمارسات

والطلب ولحرية تحديد األتعاب ؛

املذكورة ويمكن أن يترتب عليها في نهاية املطاف إقصاء منشأة أو أحد
منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه املنشأة أو أحد

 - 4أن سوق التوثيق عرفت تطورا ملموسا وانفتاحا على جيل

منتوجاتها إلى سوق ما».

جديد من املوثقين ؛
*
*

*
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امللحق رقم 2
املؤسسات التي تم االستماع إليها
المؤسسات التي تم اإلستماع إليها :

القطاعات الوزارية

وزارة العدل
وزارة االقتصاد والمالية
األمانة العامة للحكومة
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
المدينة

المؤسسات العمومية

المنظمات المهنية

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري
والخرائطية
المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
الهيئة الوطنية لعدول المغرب

منظمات حماية المستهلك

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
فيدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك
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رأي مجلس املنافسة عدد  /01ر 2020/صادر في  20من جمادى
األولى  16( 1441يناير   )2020حول مشروع قرار لوزير 
االقتصاد  واملالية وإصالح اإلدارة  بتطبيق بعض أحكام
القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات ،املتعلقة
بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في
املادة  1-64من نفس القانون.
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وبعد االطالع على طلب الرأي الوارد من طرف رئيس الحكومة
بتاريخ  21نوفمبر  2019حول مشروع قرار لوزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99املتعلق
بمدونة التأمينات ،املتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية
املنصوص عليه في املادة  1-64من نفس القانون ،ومدى مطابقته
ملقتضيات القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة،
واملسجل لدى األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /97ط.ر 19/؛
وبناى على القرار رقم  83/19القا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد تقديم السيد املقرر العام و السيد املقرر ملشروع الرأي خالل
االجتماع املنعقد بتاريخ  20من جمادى األولى  16( 1441يناير  )2020؛
أصدرالرأي التالي :
 .Iاإلطار العام لطلب الرأي
تقديم طلب الرأي
توصل مجلس املنافسة بمراسلة من لدن رئيس الحكومة
رقم  1866بتاريخ  21نوفمبر  ،2019واملسجلة باألمانة العامة ملجلس
املنافسة تحت عدد /79ط.ر ،19/بإحالة  ،يطلب بموجبها دراسة وإبداء
الرأي حول مشروع قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات،
املتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في
املادة  1-64من نفس القانون ،ومدى مطابقته ملقتضيات القانون
رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة.
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وقد أرفق هذا الطلب بنسخة من مشروع القرار السالف الذكر،
وبمذكرة تقديمية عامة حول أسبابه ودواعيه ،التي اعتبرت أنه يندرج
في إطار املرحلة األخيرة من مسلسل تفعيل نظام التغطية عن عواقب
الوقائع الكارثية ،املحدث بموجب القانون رقم  ،110.14والرامي إلى
تعويض ضحايا ليس فقط الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالفيضانات
والهزات األرضية وموجات املد البحري (التسونامي) والسيول ،وإنما
أيضا ضحايا األفعال العنيفة لإلنسان مثل األعمال اإلرهابية والفتن
أو االضطرابات الشعبية.
تم تقسيم التمويل املتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية
بين فئتين :
• فئة تأمينية :
يستهدف األشخاص املتوفرين على عقود التأمين غير التأمين
على الحياة (بما في ذلك عقود تأمين املسؤولية املدنية عن السيارات
وفقدان االنتفاع باملسكن الرئي�سي) بموجبها سيتم تطبيق األقساط
اإلضافية .وسيتم تعويض هذه الفئة بمجرد وقوع الكوارث واستنادا
إلى عقود التأمين املبرمة مع شركات التأمين الخاصة.
• فئة مستفيدة من التضامن :
يستهدف األشخاص املقيمين بالتراب الوطني وغير املتوفرين على
عقود التأمين .في هذه الحالة ،سيتم تغطية األخطار الناجمة عن
الوقائع الكارثية ،املشار إليها أعاله ،من خالل صندوق عام مخصص
لهذا الغرض ،يحمل اسم «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية».
جزء من هذا الصندوق سيمول عبر مخصص مالي من ميزانية الدولة،
والجزء اآلخر عبر عائدات رسوم شبه ضريبية «ضريبة التضامن
ضد الوقائع الكارثية»  ،املحدث بموجب املرسوم رقم 2.19.244
الصادر في فاتح صفر  30( 1441سبتمبر  ،)2019والقا�ضي باقتطاع
نسبة واحد باملائة ( )% 1من األقساط أو األقساط اإلضافية
أو االشتراكات املؤداة بموجب عقود التأمين ذات الصلة بعملية
التأمين غير التأمين عن الحياة.
إضافة إلى ذلك ،وعالقة بتعويض األشخاص املشمولين بنظام
تغطية عواقب الوقائع الكارثية ،يقترح مشروع القرار ،موضوع طلب
الرأي ،تحديد التعريفة وكذا تحديد أسقف التعويضات التالية :
	•األقساط أو االشتراكات املتعلقة بالضمان ضد عواقب
الوقائع الكارثية ؛
	•نسبة العمولة برسم عرض عمليات التأمين املتعلقة بالضمان
ضد عواقب الوقائع الكارثية ؛
	•مبالغ خلوص التأمين و أسقف الضمان ضد عواقب الوقائع
الكارثية ؛
	•السقف اإلجمالي للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة
كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف
لإلنسان ؛
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	•السقف اإلجمالي للتعويض برسم كل سنة عن الوقائع
الكارثية التي يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي أو إلى الفعل
العنيف لإلنسان.
 .IIالتحليل القانوني لقبول طلب الرأي
يأتي تقديم مشروع القرار تفعيال ملقتضيات املرسوم رقم 2.19.599
القا�ضي بتغيير و تتميم املرسوم رقم  2.18.1009بتطبيق القانون
رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات ،والذي خول للسلطة الحكومية
املكلفة باملالية تحديد بعض األحكام املتعلقة بالضمان ضد عواقب
الوقائع الكارثية ،املدرج بموجب القانون رقم  110.14القا�ضي
بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية و بتغيير و تتميم القانون
رقم  17.99السالف الذكر.
ومن أجل التحقق من مدى انسجام طلب الرأي الذي تقدم به
السيد رئيس الحكومة مع املهام املوكولة ملجلس املنافسة ،واملحددة
بمقت�ضى القانون رقم  20.13ومرسومه التطبيقي ،قام مجلس
املنافسة بتحليل قانوني ملحتوياته من حيث الشكل واملضمون.
 - 1من حيث الشكل
إن طلب الرأي الذي أحاله السيد رئيس الحكومة على أنظار
مجلس املنافسة يندرج ضمن القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ،الذي ينص على إمكانية االستناد إلى املادتين :
	•الفقرة  2من املادة  5من القانون املنظم لعمل املجلس ،والتي
تنص على أن «املجلس يدلي برأيه بطلب من الحكومة في كل
مسألة متعلقة باملنافسة» ؛
	•الفقرة  3من املادة  7من نفس القانون التي تنص على أن
املجلس « يستشار وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع
النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بإحداث نظام
جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى ( )....وفرض
ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع
و(.»)......
وبما أن طلب الرأي ،كما ورد على مجلس املنافسة ،يتعلق بالتحقق
من مدى مالءمة مشروع القرار السالف الذكر مع مقتضيات القانون
رقم  104.12حول حرية األسعار واملنافسة ،فإن املجلس قام بتحليل
محتوى الطلب وفقا لالختصاصات االستشارية املخولة له بموجب
مقتضيات الفقرة  3من املادة  7من القانون رقم 20.13املشار إليه
أعاله.
وبناء عليه ،فإن طلب الرأي مقبول من حيث الشكل.
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 - 2من حيث املضمون
تجدر اإلشارة أوال إلى أن قطاع التأمينات خضع للتحرير الكامل
منذ السادس من يوليو  .2006ومنذ هذا التاريخ ،أضحت أقساط
التأمين غير مدرجة ضمن قائمة السلع و املنتوجات و الخدمات
املنظمة أسعارها ،طبقا ملقتضيات الفقرتين  2و  3من املادة  83من
القانون القديم رقم  06.99املتعلق بحرية األسعار واملنافسة.
وتبعا لذلك ،فإن األقساط واالشتراكات ذات الصلة بإعمال
الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ،وكذا نسب العمولة برسم
عرض عمليات التأمين املتعلقة بهذا الضمان أصبحت حرة وخاضعة
ملبدإ املنافسة الحرة.
إال أن املشرع ،بموجب القانون رقم  110.14املتعلق بإحداث
نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الذي صدر بالجريدة الرسمية
بتاريخ  22سبتمبر  ، 2016أدخل تعديالت على القانون رقم 17.99
املتعلق بمدونة التأمينات ،على النحو املنصوص عليه في املادة 248-2
والتي تنص على ما يلي :
«بالرغم من كل األحكام التشريعية والتنظيمية املخالفة ،تحدد
بنص تنظيمي ،باقتراح من الهيئة ،األقساط أو االشتراكات املتعلقة
بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة 1-64
أعاله وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين املتعلقة بهذا
الضمان»
وجدير بالذكر ،أن مشروع القرار املوضوع على أنظار مجلس
املنافسة يأتي تطبيقا ملقتضيات هذه املادة.
ويتبين من خالل مضمون مشروع قرار وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة املعروض على أنظار مجلس املنافسة أن الهدف من
وضع هذا القرار هو تحديد قيمة األقساط واالشتراكات وكذا نسب
العمولة التي سيتم تطبيقها فيما يخص التأمين ضد عواقب الوقائع
الكارثية ،علما بأن مبدأ تحديد هذه األقساط بموجب نص تنظيمي
قد سبق اعتماده بموجب القانون السالف الذكر .مما يعني أن هذا
القانون أحدث استثناء بالنسبة ملبدإ حرية األسعار فيما يخص
األقساط واالشتراكات ونسب العمولة املطبقة في مجال التأمين ضد
عواقب الوقائع الكارثية.
وجدير بالذكر أن هذا القانون رغم إصداره دون طلب رأي
مجلس املنافسة ،نظرا لغياب التركيبة القانونية للمجلس آنذاك،
فإن مشروع القرار املعروض على أنظار املجلس ،والذي تم نشره
بالجريدة الرسمية تحت عدد  6843بتاريخ  3جمادى األولى 1441
( 30ديسمبر  ،)2019قد اكتفى بتحديد املبالغ املشار إليها.
وبناء عليه ،فإن مجلس املنافسة يعتبر بأن املسألة املبدئية
املتعلقة بإدراج كل من الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وعرض
عمليات التأمين املتعلقة بهذا الضمان ضمن قائمة السلع واملنتوجات
والخدمات املنظمة أسعارها قد حسم بشأنها القانون رقم .110.14
وبالتالي ،فإن مشروع القرار املعروض على أنظار مجلس املنافسة من
طرف الحكومة أضحى ال يستوجب إصدار رأي بشأنه.

