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فهرست

نصوص عامة

 لجائزة  لوطنية  لكبفى للصحارة. - منح تعويضات ل2ئيس 
وأعضاء لجنة  لتحكيم.

 قرار مشترك لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة
في  صادر   291.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير 
20 من جمادى األولى 1441 )16 يناير 2020( بمنح تعويضات لرئيس 
 ..................... 1146وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.

 ملنتورات  لفالحية. - كيفيات منح  ملساعدة  ملالية للدولة 
إلنعاش وتنويع  لصادج ت.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الداخلية رقم 382.20  
القرار  بتغيير   )2020 يناير   27(  1441 في فاتح جمادى اآلخرة  صادر 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك 
3284.17 رقم  الداخلية  ووزير  واملالية  االقتصاد  ووزير   والغابات 
الصادر في 16 من ربيع األول 1439 )5 ديسمبر 2017( بتحديد كيفيات 
املنتوجات  صادرات  وتنويع  إلنعاش  للدولة  املالية  املساعدة  منح 
1146الفالحية................................................................................................... 

نصوص خاصة

» لجمعية  ملغ2بية للط  عن بعد«. - رمعية ذ ت منفعة عامة.

مرسوم رقم 2.20.144 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
باعتبار الجمعية املسماة »الجمعية املغربية للطب عن بعد« الكائن 
 ................................... 1148مقرها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة.

»مؤسسة  لبنك  لشعبي«. -  الحتفاظ بصفة  ملنفعة  لعامة.

مرسوم رقم 2.20.145 صادر في 16 من جمادى اآلخرة 1441 )11 فبراير 2020( 
البنك الشعبي« بصفة  قصد االحتفاظ للجمعية املسماة »مؤسسة 
1148املنفعة العامة املخولة  لـ »مجموعة البنك الشعبي للتربية والثقافة«... 

إقليم  لجد7دة. - نزع ملكية قطعتين أجضيتين.

مرسوم رقم 2.20.55 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 
بين الرابط  السيار  الطريق  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن   بإعالن 
القطعتين  ملكية  وبنزع  الجديدة(  إقليم  )مقطع  وآسفي  الجديدة 
األرضيتين رقمي 1792 و 1793 الالزمتين لهذا الغرض بجماعة سيدي 
1149امحمد اخديم بإقليم الجديدة............................................................... 
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إقليم تازة. - نزع ملكية قطع أجضية.

مرسوم رقم 2.20.65 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

بمركز  األسبوعي  السوق  بتحويل  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  افتح  بني  جماعة 

1158بإقليم تازة................................................................................................ 

وال7ة رهة  ل2باط - سال -  لقنيط2ة. - إعالن  ملنفعة  لعامة.

مرسوم رقم 2.20.62 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( 

للقطارات  الحديدي  الخط  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

ذات السرعة العالية بين القنيطرة والرباط بوالية جهة الرباط - سال - 

 ................................................................................................. 1160القنيطرة.

إقليم تاونات. -  ملو رقة على  لتصميم و لنظام  ملتعلق به.

 مرسوم رقم 2.20.67 صادر في 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020(

 1434 رجب  من   23 في  الصادر   2.13.351 رقم  املرسوم  بتغيير 

)3 يونيو 2013( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 

لتهيئة مركز تامسينت بجماعة الرتبة بإقليم تاونات وباإلعالن أن في 

1160ذلك منفعة عامة..................................................................................... 

مهنة  لتوثيق. - تعيين موثقة باملكت   ملحدث باملحمد7ة.

1161ملخص قرار لرئيس الحكومة بتعيين موثقة برسم دورة 28 يناير 2020 ............

تفويض  إلمضاء و لسلطة و ملصادقة على  لصفقات.

قـــرار لوزير الصحة رقم 393.20 صادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 

 ......................................... 1161بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قـــرار لوزير الصحة رقم 394.20 صادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 

 ......................................... 1162بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قـــرار لوزير الصحة رقم 395.20 صادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 

 ......................................... 1164بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قـــرار لوزير الصحة رقم 396.20 صادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 

 ......................................... 1166بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قـــرار لوزير الصحة رقم 517.20 صادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 

 ......................................... 1167بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قـــرار لوزير الصحة رقم 518.20 صادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 

 ......................................... 1169بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

قـــرار لوزير الصحة رقم 519.20 صادر في 11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( 

 ......................................... 1170بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 ديسمبر   30(  1441 األولى  جمادى   3 في  374.20 صادر  رقم 

 ................................................................................... 1172بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
رقم 508.20 صادر في 19 من جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020( 

 ................................................................................... 1173بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
رقم 509.20 صادر في 19 من جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020( 

 ........................................ 1174بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

26 من في  377.20 صادر   قـرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

 3744.19 رقم  القـرار  بتغيير   )2020 يناير   22(  1441 األولى  جمادى 

بتفويض   )2019 نوفمبر   26(  1441 األول  ربيع  من   28 في  الصادر 

1174اإلمضاء.................................................................................................... 

26 من في  378.20 صادر   قـرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

 3746.19 رقم  القرار  بتغيير   )2020 يناير   22(  1441 األولى  جمادى 

بتفويض   )2019 نوفمبر   26(  1441 األول  ربيع  من   28 في  الصادر 

1175اإلمضاء.................................................................................................... 

26 من في  379.20 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

1176جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء....................... 

في  صادر   380.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

261180 من جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020( بتفويض السلطة........... 

 ملعادالت بين  لشهاد ت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

3.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي   والبحث 

القرار  بتتميم   )2019 )31 ديسمبر   1441 األولى  4 جمادى  في  صادر 
رقم 743.09 الصادر في 26 من ربيع األول 1430 )24 مارس 2009( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1184تخصص : البيولوجية الطبية )أو التحاليل البيولوجية الطبية(........... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

4.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي   والبحث 

القرار  بتتميم   )2019 )31 ديسمبر   1441 األولى  4 جمادى  في  صادر 
رقم 743.09 الصادر في 26 من ربيع األول 1430 )24 مارس 2009( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1184تخصص : البيولوجية الطبية )أو التحاليل البيولوجية الطبية(........... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

5.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي   والبحث 

بتغيير وتتميم  )2019 )31 ديسمبر   1441 األولى  4 جمادى  في   صادر 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1185بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

7.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي   والبحث 

بتغيير وتتميم  )2019 )31 ديسمبر   1441 األولى  4 جمادى  في   صادر 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1186بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

8.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي   والبحث 

القرار  بتتميم   )2019 )31 ديسمبر   1441 األولى  4 جمادى  في  صادر 
رقم 743.09 الصادر في 26 من ربيع األول 1430 )24 مارس 2009( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1186تخصص : البيولوجية الطبية )أو التحاليل البيولوجية الطبية(........... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

 10.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

بتغيير وتتميم  )2019 )31 ديسمبر   1441 األولى  4 جمادى  في   صادر 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1187بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 11.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم القرار 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1188الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 13.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم القرار 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1188الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 14.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
القرار  بتتميم   )2019 )31 ديسمبر   1441 األولى  4 جمادى  في  صادر 
رقم 743.09 الصادر في 26 من ربيع األول 1430 )24 مارس 2009( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1189تخصص : البيولوجية الطبية )أو التحاليل البيولوجية الطبية(........... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 15.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم القرار 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 1190الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 16.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
القرار  بتتميم   )2019 )31 ديسمبر   1441 األولى  4 جمادى  في  صادر 
رقم 743.09 الصادر في 26 من ربيع األول 1430 )24 مارس 2009( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1190تخصص : البيولوجية الطبية )أو التحاليل البيولوجية الطبية(........... 

 ملجلس  ألعلى لالتصال  لسمعي  لبص2ي

1192قـــــرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 48.19 صادر في 10 شوال 1440 )14 يونيو 2019( .... 

 1441 األول  ربيع  من   14 في  صادر   87.19 رقم  »م.أ.ت.س.ب«  قرار 
1201)12 نوفمبر 2019( .................................................................................. 

 1441 اآلخر  ربيع  من   19 في  صادر   93.19 رقم  "م.أ.ت.س.ب"  قرار 
1202)16 ديسمبر 2019( ................................................................................. 

 1441 اآلخر  ربيع  من   19 في  صادر   94.19 رقم  »م.أ.ت.س.ب«  قرار 
1211)16 ديسمبر 2019( ................................................................................. 

 1441 اآلخر  ربيع  من   19 في  صادر   95.19 رقم  "م.أ.ت.س.ب"  قرار 
1212)16 ديسمبر 2019( ................................................................................. 

 1441 اآلخر  ربيع  من   19 في  صادر   96.19 رقم  »م.أ.ت.س.ب«  قرار 
1220)16 ديسمبر 2019( ................................................................................. 

نظام موظفي  إلد ج ت  لعامة

نصوص خاصة

وز جة  لشؤون  لخاجرية و لتعاون  إلر2يقي و ملغاجبة  ملقيمين 
بالخاجج.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 664.20 صادر في 3 جمادى اآلخرة 1441 )29 يناير 2020( يتعلق 
بالتعويض اليومي عن اإلقامة املمنوح ألعوان وزارة الشؤون الخارجية 

 .......... 1222والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، العاملين بالخارج.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 665.20 صادر في 3 جمادى اآلخرة 1441 )29 يناير 2020( يتعلق 

1228بالتعويض عن صوائر التمثيل................................................................ 

وز جة  القتصاد و ملالية وإصالح  إلد جة.

في  صادر   290.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
20 من جمادى األولى 1441 )16 يناير 2020( بإعادة ترتيب املعهد العالي 

 ..................................... 1230للصيد البحري قصد منح التعويض عن املهام.
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ق2 ج مشتفك لوزي2  لثقارة و لشباب و ل2ياضة،) لناطق  ل2سمي باسم)
 لحكومة ووزي2  القتصاد و ملالية وإصالح  إلد جة جقم)291.20 
بمنح) ()(2(2 7نا27) (36( 3  3 2))من رمادى  ألولى) صادج في)
تحكيم  لجائزة  لوطنية) لجنة  وأعضاء) ل2ئيس  تعويضات 

 لكبفى للصحارة.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على املرسوم رقم)2.03.729)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 
كما) »الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة«) بإحداث) ()2004 يونيو) (7(

وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما املادة)5)منه،

قررا ما يلي :

املــادة األولى

تمنح تعويضات جزافية صافية لفائدة رئيس وأعضاء)لجنة تحكيم)
»الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة«)عن مشاركتهم في أشغالها،)من)

االعتمادات املالية السنوية املخصصة لتنظيم الجائزة.

املــادة الثانية

لجنة) تصرف تعويضات جزافية صافية لفائدة رئيس وأعضاء)

عن مجموع خدماتهم) »الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة«) تحكيم)

وتحدد على الشكل التالي):

- تعويض جزافي صافي قدره عشرون ألف درهم )20.000 درهم( 

لرئيس اللجنة ؛

- تعويض جزافي صافي قدره عشرة آالف درهم )10.000 درهم( لكل 

عضو من أعضاء اللجنة.

املــادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)20)من جمادى األولى)1441 )16)يناير)2020(.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق

الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوص عامة

و ملالية وإصالح  إلد جة ووزي2  القتصاد  و لغابات  و ملياه  و لتنمية  لق2وية  و لصيد  لبح2ي  لوزي2  لفالحة   ق2 ج مشتفك 

ووزي2  لد خلية جقم)382.20))صادج في راتح رمادى  آلخ2ة)3  3 )2))7نا27)2)2)()بتغييف  لق2 ج  ملشتفك لوزي2  لفالحة)

و لصيد  لبح2ي و لتنمية  لق2وية و ملياه و لغابات ووزي2  القتصاد و ملالية ووزي2  لد خلية جقم)3284.17) لصادج في)

بتحد7د كيفيات منح  ملساعدة  ملالية للدولة إلنعاش وتنويع صادج ت) ()(232 ديسمبف) (5(  3 39 من جبيع  ألول) (36

 ملنتورات  لفالحية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ووزير الداخلية،

بعد االطالع على القرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية)

بتحديد كيفيات منح املساعدة املالية) ()2017 1439 )5)ديسمبر) 16)من ربيع األول) الصادر في) (3284.17 ووزير الداخلية رقم)

للدولة إلنعاش وتنويع صادرات املنتوجات الفالحية،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

املتعلق باملنتوجات الطرية من املادة األولى من القرار املشترك لوزير الفالحة) (I تغير،)على النحو التالي،)مقتضيات البند)

 3284.17 والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية ووزير الداخلية املشار إليه أعاله رقم)

الصادر في)16)من ربيع األول)1439 )5)ديسمبر)2017():
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»املادة األولى.)-)تحدد طبقا)..............................................................................)كما يلي):

»I.)-) ملنتورات  لنباتية  لط2ية):

»3)-)بالنسبة للحو مض):

» لكميات  لتي 7مكن أن تستفيد من  إلعانة »مبلغ  إلعانة بالدجهم للطن » لورهة

• بالنسبة للموسم 2019 : الكميات املصدرة املؤهلة لالستفادة من اإلعانة هي التي تفوق 

معدل الكميات املصدرة خالل املواسم املرجعية 2013، 2014 و 2015.
*1000 »روسيا

• بالنسبة للمواسم 2020، 2021 : الكميات املصدرة التي تفوق معدل الكمية املصدرة خالل 

الفترة املرجعية. يعتبر معدل الكمية املصدرة خالل الفترة املرجعية الحد األق�ضى بين :

- متوسط الصادرات املنجزة خالل املواسم 2016 و 2017 و 2018 ؛

- واملعدل املتحرك للكميات املصدرة خالل موسمي التصدير األخيرين.

1000 »روسيا

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 ................................. »أكرانيا والصين ودول الخليج العربي

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  .................................

»وجهات أخرى غير روسيا، وأكرانيا، والصين، 

»ودول الخليج العربي، ودول االتحاد األوروبي 

»واململكة املتحدة

• بالنسبة للموسم 2019 : الكميات املصدرة املؤهلة لالستفادة من اإلعانة هي التي تفوق 

معدل الكميات املصدرة خالل املواسم املرجعية 2013 و 2014 و 2015.

• بالنسبة للمواسم 2020 و 2021 : الكميات املصدرة التي تفوق معدل الكمية املصدرة خالل 

الفترة املرجعية. يعتبر معدل الكمية املصدرة خالل الفترة املرجعية الحد األق�ضى بين :

- متوسط الصادرات املنجزة خالل املواسم 2016 و 2017 و 2018 ؛

- واملعدل املتحرك للكميات املصدرة خالل موسمي التصدير األخيرين.«

1000 »دول االتحاد األوروبي واململكة املتحدة

»)*()بالنسبة للموسم)2019):)تمنح هذه اإلعانة بعد خصم املبالغ املمنوحة إلنعاش وتنويع صادرات الحوامض في اتجاه روسيا برسم القرار املشترك السالف)

»الذكر رقم)3284.17.

»2)-)بالنسبة للطماطم):

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

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1441 )27)يناير)2020(.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء):)عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

وزير الداخلية،

اإلمضاء):)عبد الوافي لفتيت.
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 3  3 رمادى  آلخ2ة) من  (36 في) صادج  (2.20.144 جقم) م2سوم 
» لجمعية) باعتباج  لجمعية  ملسماة) ()(2(2 ربف 27) (33(
 ملغ2بية للط  عن بعد«) لكائن مق2ها بالد ج  لبيضاء)رمعية)

ذ ت منفعة عامة.

رئيس الحكومة،

جمادى (3 في) الصادر  (1.58.376 على الظهير الشريف رقم)  بناء)
األولى)1378 )15)نوفمبر)1958()بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم)

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)9)و)10)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.969)الصادر في)28)من ذي القعدة)1425 
السالف) (1.58.376 لتطبيق الظهير الشريف رقم) ()2005 يناير) (10(

الذكر)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي قدمته الجمعية املسماة)»الجمعية)
املغربية للطب عن بعد«،)الكائن مقرها بالدار البيضاء،)ملتمسة فيه)

اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة)؛

وعلى نتائج دراسة الوثائق املدلى بها من لدن الجمعية املذكورة من)
قبل مصالح األمانة العامة للحكومة)؛

وبعد استشارة السلطات الحكومية املعنية،

رسم ما يلي  :

املادة األولى

بعد«،) عن  للطب  املغربية  »الجمعية  ( املسماة) الجمعية  تعتبر 
املصرح بها بالدار البيضاء)جمعية ذات منفعة عامة.

املادة الثانية

تملك من) أن  األولى أعاله،) املادة  في  إليها  املشار  للجمعية  يجوز 
املنقوالت والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها،)على أن ال تجاوز قيمة)

ذلك ثالثمائة وخمسين مليون))350.000.000()درهم.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم)1.58.376 
يجوز للجمعية املذكورة أن تقوم مرة كل سنة،) املشار إليه أعاله،)
التصريح) شريطة  العمومي  اإلحسان  بالتماس  مسبق،) إذن  دون 
بذلك لألمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على األقل قبل تاريخ)

التظاهرة املزمع القيام بها.

املادة الرابعة

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية . 

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير))2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

 3  3 رمادى  آلخ2ة) من  (36 في) صادج  (2.20.145 جقم) م2سوم 

)33)ربف 27)2)2)()قصد  الحتفاظ للجمعية  ملسماة)»مؤسسة)

لـ)»مجموعة) (  لبنك  لشعبي«)بصفة  ملنفعة  لعامة  ملخولة)

 لبنك  لشعبي للتفبية و لثقارة«.

رئيس الحكومة،

جمادى (3 في) الصادر  (1.58.376 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1378 )15)نوفمبر)1958()بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،)كما)

تم تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)9)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.969)الصادر في)28)من ذي القعدة)1425 

 1.58.376 رقم) الشريف  الظهير  أحكام  لتطبيق  ()2005 يناير) (10(

السالف الذكر)؛

من (18 في) الصادر  (2.96.18 رقم) املرسوم  على  االطالع   وبعد 

»مجموعة) باعتبار الجمعية املسماة) ()1996 يناير) (9(  1416 شعبان)

البيضاء،) بالدار  مقرها  الكائن  والثقافة«،) للتربية  الشعبي  البنك 

جمعية ذات منفعة عامة)؛

وحيث إن الجمعية املذكورة قد غيرت اسمها لتصبح تحت اسم)

»مؤسسة البنك الشعبي«)؛

وبناء)طلب الجمعية الرامي إلى االحتفاظ لها بصفة املنفعة العامة،)

تحت اسمها الجديد املشار إليه،

رسم ما يلي  :

املادة األولى

يحتفظ للجمعية املسماة))»مؤسسة البنك الشعبي«،)بصفة املنفعة)

الشعبي) البنك  »مجموعة  السابق) اسمها  تحت  لها  املخولة  العامة 

 2.96.18 للتربية والثقافة«،)بموجب املرسوم املشار إليه أعاله رقم)

الصادر في)18)من شعبان)1416 )9)يناير)1996(.

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية . 

وحرر بالرباط في)16)من جمادى اآلخرة)1441 )11)فبراير))2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

نصوص خاصة
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م2سوم جقم)2.20.55)صادج في)39)من رمادى  آلخ2ة)3  3 ) 3)ربف 27)2)2)()بإعالن أن  ملنفعة  لعامة تق�ضي ببناء) لط2يق)

  3293 و) (329( وبنزع ملكية  لقطعتين  ألجضيتين جقمي) )مقطع إقليم  لجد7دة()  لسياج  ل2 بط بين  لجد7دة وآسفي)

 لالزمتين لهذ   لغ2ض بجماعة سيدي  محمد  خد7م بإقليم  لجد7دة.

رئيس الحكومة،

7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) بناء)على القانون رقم)

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون املشار إليه أعاله)؛

بمكاتب جماعة سيدي امحمد اخديم) (2012 ديسمبر) (31 أكتوبر إلى) (31 وبعد االطالع على البحث اإلداري املباشر من)

بإقليم الجديدة)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بجماعة سيدي) )مقطع إقليم الجديدة() الطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي) يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)

امحمد اخديم بإقليم الجديدة.

املادة الثانية

على ما ذكر ملكية القطعتين األرضيتين املثبتتين في الجدول أسفله واملعلم عليهما بألوان مختلفة في التصميم) تنزع بناء)

التجزيئي ذي املقياس)1/2000)املضاف إلى أصل هذا املرسوم واملبينتين في الجدول اآلتي بعده):



عدد)6860 - 3)رجب)1441 )27)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     3352

م2 رعهما

 لعقاجية

رقما 
القطعتين 
األرضيتين

مساحتهما
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م2 رعهما

 لعقاجية

مساحتهما رقما 
القطعتين 
األرضيتين
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م2 رعهما

 لعقاجية
مساحتهما رقما 

القطعتين 
األرضيتين
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م2 رعهما

 لعقاجية
مساحتهما رقما 

القطعتين 
األرضيتين
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م2 رعهما

 لعقاجية
مساحتهما رقما 

القطعتين 
األرضيتين
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م2 رعهما

 لعقاجية
مساحتهما رقما 

القطعتين 
األرضيتين
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م2 رعهما

 لعقاجية
مساحتهما رقما 

القطعتين 
األرضيتين

329(
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م2 رعهما

 لعقاجية
مساحتهما رقما 

القطعتين 
األرضيتين
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املادة الثالثة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك)
واملاء.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م2سوم جقم 2.20.65 صادج في 39 من رمادى  آلخ2ة 3  3 ) 3 ربف 27 2)2)( بإعالن أن  ملنفعة  لعامة تق�ضي بتحويل  لسوق 

 ألسبوعي بم2كز رماعة بني  رتح وبنزع ملكية  لقطع  ألجضية  لالزمة لهذ   لغ2ض بإقليم تازة

رئيس الحكومة،

بتاريخ) (1.15.85 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات،) املتعلق  (113.14 رقم) التنظيمي  القانون  على  بناء)

20)من رمضان)1436 )7)يوليو)2015()؛

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت،) وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق  (7.81 رقم) القانون  وعلى 

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة بني افتح،)املتخذ خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ)17)أكتوبر)2018)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)24)يوليو إلى)26)سبتمبر)2019)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتحويل السوق األسبوعي بمركز جماعة بني افتح بإقليم تازة.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ذلك ملكية القطع األرضية الالزمة لهذه الغاية،)كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم امللحق)

بأصل هذا املرسوم،)وعينت في الجدول التالي):

مالحظات أسماء وعناوين  ملالك  ملفتفضين مساحتها باملتف  مل2بع نوعيتها وم2رعها  لعقاجي
جقم  لقطعة  ألجضية 
في  لتصميم -  إسمها

أرض فالحية، تحتوي على شجرة واحدة )1( من الزيتون مالك غير معروف 1059 م2 عارية، غير محفظة 1

أرض فالحية، تحتوي على عشرين )20( شجرة من الزيتون مالك غير معروف 3540 م2 عارية، غير محفظة 2

أرض فالحية، ال تحتوي على مغروسات مالك غير معروف 729 م2 عارية، غير محفظة 3

أرض فالحية، ال تحتوي على مغروسات مالك غير معروف 364 م2 عارية، غير محفظة 4

أرض فالحية، تحتوي على تسع وعشرين )29( شجرة من الزيتون 
وشجرة واحدة )1( من اللوز

مالك غير معروف 4649 م2 عارية، غير محفظة 5

أرض فالحية، تحتوي على أربع وثالثين )34( شجرة من الزيتون مالك غير معروف 16724 م2 عارية، غير محفظة 6

أرض فالحية، تحتوي على ست عشرة )16( شجرة من الزيتون مالك غير معروف 979 م2 عارية، غير محفظة 7

أرض فالحية، تحتوي على شجرة واحدة )1( من الزيتون مالك غير معروف 577 م2 عارية، غير محفظة 8

املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة بني افتح.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس)

جماعة بني افتح،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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م2سوم جقم)2.20.62)صادج في)39)من رمادى  آلخ2ة)3  3 ) 3)ربف 27)2)2)) 

بإعالن أن  ملنفعة  لعامة تق�ضي ببناء) لخط  لحد7دي للقطاج ت)

(- ذ ت  لس2عة  لعالية بين  لقنيط2ة و ل2باط بوال7ة رهة  ل2باط)

سال)-) لقنيط2ة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة) (7.81 بناء)على القانون رقم)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة 

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

1403 رجـــب) (2 فـــــــي) الصــــــادر  (2.82.382 رقــــم) املــــرســــــوم   وعلـــــى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

ربيع من  (14 في) الصادر  (1.63.225 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

الوطني) املكتب  بإحداث  املتعلق  ()1963 أغسطس) (5(  1383 األول)

للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الخط الحديدي للقطارات) يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)

 ذات السرعة العالية بين القنيطرة والرباط بوالية جهة الرباط)-)سال)-)

ذي) املوقعي  التصميم  في  املبين  املخطط  حسب  وذلك  القنيطرة،)

املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.)

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م2سوم جقم)2.20.67)صادج في)39)من رمادى  آلخ2ة)3  3 ) 3)ربف 27)2)2)) 
جر ) 3 3  من  ((3 في) 2.13.351) لصادج  جقم) بتغييف  مل2سوم 
)3)7ونيو)233)()باملو رقة على  لتصميم و لنظام  ملتعلق به  ملوضوعين)
لتهيئة م2كز تامسينت بجماعة  ل2تبة بإقليم تاونات وباإلعالن أن في)

ذلك منفعة عامة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)
1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

 1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف  الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414 

)14)أكتوبر)1993()بتطبيق القانون رقم)12.90)املشار إليه أعاله)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

من) (23 في) الصادر  (2.13.351 رقم) املرسوم  االطالع على  وبعد 

رجب)1434 )3)يونيو)2013()باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق)

به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة تامسينت بجماعة الرتبة بإقليم)

تاونات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة)؛

وعلى محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ)

23)يونيو)2017)؛

الفترة) الرتبة خالل  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

املمتدة من)29)يناير إلى)27)فبراير)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة الرتبة املجتمع خالل دورته العادية)

املنعقدة بتاريخ)3)أكتوبر)2019)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.13.351)الصادر في)23)من رجب)1434 )3)يونيو)2013():
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والنظام) (205/17AUT يوافق على التصميم رقم) (- »املادة األولى.)

»املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز تامسينت بجماعة الرتبة بإقليم)

»تاونات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.«

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة الرتبة تنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم)

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ملخص ق2 ج ل2ئيس  لحكومة بتعيين موثقة

ب2سم دوجة 8) 7نا27 2)2)

 بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم)3.6.20)صادر في)17)من جمادى

2020()عينت السيدة فريدة حسني موثقة) 1441 )12)فبراير) اآلخرة)

باملكتب املحدث باملحمدية.

قـــ2 ج لوزي2  لصحة جقم 393.20 صادج في 33 من صف2 3  3 

)32 أكتوب2 239)( بتفويض  إلمضاء و ملصادقة على  لصفقات

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434
)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة)
بالنيابة والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى) للدار البيضاء)
مدير ملحقة املعهد بسطات املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار)
اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق املتعلقة)
االختصاصات) حدود  في  منهم  واحد  كل  املذكورتين  باملؤسستين 

املوكولة إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إلى األشخاص املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار)
اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين تحت سلطتهم املباشرة):

- الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛

- رخصة الوالدة ؛

- رخص املرض قصيرة األمد ؛

عائلية وألسباب خطيرة  ملبررات  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة   -
واستثنائية التتعدى مدتها )10 أيام( في السنة ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعية 
واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعة 
لحضور  الوطن  داخل  والتعاضديات  املهنية  والنقابات  العامة 

مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

ملدة 3  العالي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  بمتابعة  الترخيص   -
ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل ؛
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- رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛

- البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- شهادة العمل ؛

- شهادة األجرة ؛

- الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقل 
عن ثالثة أشهر في املغرب ؛

- تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقة 
بموظفي املعهد ؛

- اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلدارية 
للموظف ألصولها ؛

- األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛

- إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئناف 
عملهم ؛

مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبين  املوظفين  استفسار   -
واملخلين بالتزاماتهم املهنية.

املادة الثالثة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا) للدار البيضاء)
القرار اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على األوامر بصرف)
أو تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور وبملحقته املفوضة من)
امليزانية العامة لوزارة الصحة وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر)
بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات)

املذكورة.

املادة الرابعة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا) للدار البيضاء)
القرار املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقته)
عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا)

فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية 
واملباراة التي يفوق مبلغها 2.000.000 درهم والتي اليمكن البدء في 
تنفيذها إالبعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة 
الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي 
وإذا  درهم   5.000.000 حدود  في  وذلك  الترابي  نفوذه  داخل 
فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير  وجب عرضها على السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛

500.000 درهم والتي  التي يفوق مبلغها  التفاوضية  - الصفقات 

اليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير 

التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي  للصحة  الجهوي 

وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000 

درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على 

السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

* *
 لجدول  مللحق

 لنو ب ملفوض إليهم سم  ملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

للدار البيضاء

الدكتور كمال بويسك، مدير املعهد العالي للمهن 

البيضاء  للدار  الصحة  وتقنيات  التمريضية 

بالنيابة.

السيد رشيد خبان، 

الكاتب العام بنفس 

املعهد

سطات  ملحقة  مدير  موافق،  سعيد  السيد 

وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد 

الصحة للدار  البيضاء. 

-

قـــ2 ج لوزي2  لصحة جقم 394.20 صادج في 33 من صف2 3  3 

)32 أكتوب2 239)( بتفويض  إلمضاء و ملصادقة على  لصفقات

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛
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وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434

)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة)

لفاس بالنيابة والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى مديري)

ملحقتي املعهد املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء)

املتعلقة) الوثائق  جميع  على  الصحة  وزير  عن  نيابة  أو التأشير 

باملؤسسات املذكورة كل واحد منهم في حدود االختصاصات املوكولة)

إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إلى األشخاص املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار)

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين تحت سلطتهم املباشرة):

- الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛

- رخصة الوالدة ؛

- رخص املرض قصيرة األمد ؛

عائلية وألسباب خطيرة  ملبررات  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة   -

واستثنائية التتعدى مدتها )10 أيام( في السنة ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعية 

واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعة 

لحضور  الوطن  داخل  والتعاضديات  املهنية  والنقابات  العامة 

مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

ملدة 3  العالي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  بمتابعة  الترخيص   -

ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل ؛

- رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛

- البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- شهادة العمل ؛

- شهادة األجرة ؛

- الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقل 

عن ثالثة أشهر في املغرب ؛

- تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقة 

بموظفي املعهد ؛

- اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلدارية 

للموظف ألصولها ؛

- األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛

- إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئناف 

عملهم ؛

مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبين  املوظفين  استفسار   -

واملخلين بالتزاماتهم املهنية.

املادة الثالثة

الصحة وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  مدير  إلى   يفوض 

لفاس بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء)

أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات)

الخاصة باملعهد املذكور وبملحقتيه املفوضة من امليزانية العامة لوزارة)

الصحة وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وكذا على)

جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات املذكورة.

املادة الرابعة

الصحة وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  مدير  إلى   يفوض 

لفاس بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار املصادقة)

على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقتيه عن طريق طلبات)

العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى جميع)

الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):
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املعمارية  العروض واالستشارة  املبرمة عن طريق طلبات  الصفقات   -
واملباراة التي يفوق مبلغها 2.000.000 درهم والتي اليمكن البدء في 
تنفيذها إالبعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة 
الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي 
وإذا  درهم   5.000.000 حدود  في  وذلك  الترابي  نفوذه  داخل 
فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير  وجب عرضها على السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛

500.000 درهم والتي  التي يفوق مبلغها  التفاوضية  - الصفقات 
اليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير 
التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي  للصحة  الجهوي 
وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000 
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على 

السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*
* *

 لجدول  مللحق

 لنو ب ملفوض إليهم سم  ملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

لفاس

الدكتور كريم الطيبي، مدير املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة لفاس بالنيابة.

السيد عبد االاله 

بنزكري، الكاتب 

العام بنفس املعهد

السيد كريم الطيبي، مدير ملحقة مكناس للمعهد 

العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لفاس 

بالنيابة. 

-

السيد مصطفى لعيوني الودغيري، مدير ملحقة 

وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد  تازة 

الصحة لفاس.

-

 قـــ2 ج لوزي2  لصحة جقم 395.20 صادج في 33 من صف2 3  3
)32 أكتوب2 239)( بتفويض  إلمضاء و ملصادقة على  لصفقات

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434

)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى مديرة املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة)

لوجدة وإلى مديرة ملحقة املعهد بالناضور املشار إليهما في الجدول)

أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على) امللحق بهذا القرار اإلمضاء)

منهما) واحدة  كل  املذكورتين  باملؤسستين  املتعلقة  الوثائق  جميع 

والقرارات) املراسيم  ماعدا  إليها  املوكولة  االختصاصات  حدود  في 

التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض كذلك إلى األشخاص املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار)

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق والتصرفات اإلدارية)

التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين تحت سلطتهم املباشرة):

- الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛

- رخصة الوالدة ؛

- رخص املرض قصيرة األمد ؛

عائلية وألسباب خطيرة  ملبررات  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة   -

واستثنائية التتعدى مدتها )10 أيام( في السنة ؛
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- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعية 

واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

ذات  الجمعيات  أعضاء  املوظفين  لفائدة  بالتغيب  الترخيص   -

الوطن  داخل  والتعاضديات  املهنية  والنقابات  العامة  املنفعة 

لحضور مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

 3 ملدة  العالي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  بمتابعة  الترخيص   -

ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل ؛

- رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛

- البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- شهادة العمل ؛

- شهادة األجرة ؛

- الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقل 

عن ثالثة أشهر في املغرب ؛

- تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقة 

بموظفي املعهد ؛

- اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلدارية 

للموظف ألصولها ؛

- األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛

- إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئناف 

عملهم ؛

مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبين  املوظفين  استفسار   -

واملخلين بالتزاماتهم املهنية.

املادة الثالثة

 يفوض إلى مديرة املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

لوجدة املشار إليها في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء)أو التأشير)

نيابة عن وزير الصحة على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات)

الخاصة باملعهد املذكور وبملحقته املفوضة من امليزانية العامة لوزارة)

الصحة وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وكذا)

على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات املذكورة.

املادة الرابعة

 يفوض إلى مديرة املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

على) املصادقة  القرار  بهذا  امللحق  الجدول  في  إليها  املشار  لوجدة 

الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقته عن طريق طلبات)

التفاوض وكذا فسخها وعلى) أو عن طريق  أشكالها  بكل  العروض 

جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية 

واملباراة التي يفوق مبلغها 2.000.000 درهم والتي اليمكن البدء في 

تنفيذها إالبعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة 

الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي 

وإذا  درهم   5.000.000 حدود  في  وذلك  الترابي  نفوذه  داخل 

فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير  وجب عرضها على السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛

500.000 درهم والتي  التي يفوق مبلغها  التفاوضية  - الصفقات 

اليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير 

التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي  للصحة  الجهوي 

وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000 

درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على 

السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

* *

 لجدول  مللحق

 لنو ب ملفوض إليهم سم  ملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

لوجدة

املعهد  مديرة  مباركي،  الزاهراء  فاطمة  السيدة 

الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي 

لوجدة.

-

الناضور  لطيفة حاملي، مديرة ملحقة  السيدة 

وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد 

الصحة لوجدة. 

-



عدد)6860 - 3)رجب)1441 )27)فبراير)2020( الجريدة الرسمية3366  

قـــ2 ج لوزي2  لصحة جقم 396.20 صادج في 33 من صف2 3  3 

)32 أكتوب2 239)( بتفويض  إلمضاء و ملصادقة على  لصفقات

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434

)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة)

لتطوان بالنيابة والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى مديري)

ملحقتي املعهد املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء)

املتعلقة) الوثائق  جميع  على  الصحة  وزير  عن  نيابة  أو التأشير 

باملؤسسات املذكورة كل واحد منهم في حدود االختصاصات املوكولة)

إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

امللحق) الجدول  في  إليهم  املشار  األشخاص  إلى  كذلك  يفوض 
أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق) بهذا القرار اإلمضاء)
والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين)

تحت سلطتهم املباشرة):

- الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛

- رخصة الوالدة ؛

- رخص املرض قصيرة األمد ؛

عائلية وألسباب خطيرة  ملبررات  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة   -
واستثنائية التتعدى مدتها )10 أيام( في السنة ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعية 
واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعة 
لحضور  الوطن  داخل  والتعاضديات  املهنية  والنقابات  العامة 

مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

ملدة 3  العالي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  بمتابعة  الترخيص   -
ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل ؛

- رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛

- البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- شهادة العمل ؛

- شهادة األجرة ؛

- الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقل 
عن ثالثة أشهر في املغرب ؛

- تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقة 
بموظفي املعهد ؛

- اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلدارية 
للموظف ألصولها ؛

- األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛

- إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئناف 
عملهم ؛

مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبين  املوظفين  استفسار   -
واملخلين بالتزاماتهم املهنية.
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املادة الثالثة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

لتطوان بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار)

بصرف) األوامر  على  الصحة  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء)

أو تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور وبملحقتيه املفوضة)

للنفقات) املثبتة  الوثائق  وعلى  الصحة  لوزارة  العامة  امليزانية  من 

واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة)

باالعتمادات املذكورة.

املادة الرابعة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

لتطوان بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار)

املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقتيه عن)

التفاوض وكذا) العروض بكل أشكالها أو عن طريق  طريق طلبات 

فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية 

واملباراة التي يفوق مبلغها 2.000.000 درهم والتي اليمكن البدء في 

تنفيذها إالبعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة 

الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي 

وإذا  درهم   5.000.000 حدود  في  وذلك  الترابي  نفوذه  داخل 

فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير  وجب عرضها على السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛

500.000 درهم والتي  التي يفوق مبلغها  التفاوضية  - الصفقات 

اليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير 

التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي  للصحة  الجهوي 

وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000 

درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على 

السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

* *

 لجدول  مللحق

 لنو ب ملفوض إليهم سم  ملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

لتطوان

الدكتور نور الدين اعشيبات، مدير املعهد العالي 

لتطوان  الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن 

بالنيابة.

السيد وليد 

التوزاني، الكاتب 

العام بنفس املعهد

طنجة  ملحقة  مدير  ملوكي،  الـله  عبد  السيد 

وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد 

الصحة لتطوان. 

-

ملحقة  مدير  معصومي،  مصطفى  السيد 

التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد  الحسيمة 

وتقنيات الصحة لتطوان.

-

قـــ2 ج لوزي2  لصحة جقم 517.20 صادج في 33 من صف2 3  3 

)32 أكتوب2 239)( بتفويض  إلمضاء و ملصادقة على  لصفقات

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434

)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة)

ألكادير بالنيابة والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى مديري)

ملحقتي املعهد املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء)

املتعلقة) الوثائق  جميع  على  الصحة  وزير  عن  نيابة  أو التأشير 

باملؤسسات املذكورة كل واحد منهم في حدود االختصاصات املوكولة)

إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

امللحق) الجدول  في  إليهم  املشار  األشخاص  إلى  كذلك  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق) بهذا القرار اإلمضاء)

والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين)

تحت سلطتهم املباشرة):

- الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛

- رخصة الوالدة ؛

- رخص املرض قصيرة األمد ؛

عائلية وألسباب خطيرة  ملبررات  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة   -

واستثنائية التتعدى مدتها )10 أيام( في السنة ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعية 

واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعة 

لحضور  الوطن  داخل  والتعاضديات  املهنية  والنقابات  العامة 

مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

ملدة 3  العالي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  بمتابعة  الترخيص   -

ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل ؛

- رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛

- البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- شهادة العمل ؛

- شهادة األجرة ؛

- الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقل 

عن ثالثة أشهر في املغرب ؛

- تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقة 

بموظفي املعهد ؛

- اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلدارية 

للموظف ألصولها ؛

- األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛

- إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئناف 

عملهم ؛

مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبين  املوظفين  استفسار   -

واملخلين بالتزاماتهم املهنية.

املادة الثالثة

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة)

ألكادير بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار)

أو التــأشيــر نيابــــة عـــن وزيــــر الصحـــة علـــى األوامـــر بصــرف  اإلمضــــاء)

أو تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور وبملحقتيه املفوضة)

للنفقات) املثبتة  الوثائق  وعلى  الصحة  لوزارة  العامة  امليزانية  من 

واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة)

باالعتمادات املذكورة.

املادة الرابعة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

ألكادير بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار)

املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقتيه عن)

التفاوض وكذا) العروض بكل أشكالها أو عن طريق  طريق طلبات 

فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية 

واملباراة التي يفوق مبلغها 2.000.000 درهم والتي اليمكن البدء في 

تنفيذها إالبعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة 

الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي 

وإذا  درهم   5.000.000 حدود  في  وذلك  الترابي  نفوذه  داخل 

فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير  وجب عرضها على السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛
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500.000 درهم والتي  التي يفوق مبلغها  التفاوضية  - الصفقات 

اليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير 

التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي  للصحة  الجهوي 

وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000 
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على 

السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*
* *

 لجدول  مللحق

 لنو ب ملفوض إليهم سم  ملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

ألكادير

العالي  املعهد  مدير  البوعزاوي،  سعيد  السيد 

ألكادير  الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن 

بالنيابة.

السيد سعيد 

البوعزاوي، الكاتب 

العام بنفس املعهد

تيزنيت  ملحقة  مدير  الحسناوي،  عزوز  السيد 

وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد 

الصحة ألكادير. 

-

السيدة نادية كمال، مديرة ملحقة كلميم للمعهد 

العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ألكادير 

بالنيابة.

-

قـــ2 ج لوزي2  لصحة جقم 518.20 صادج في 33 من صف2 3  3 

)32 أكتوب2 239)( بتفويض  إلمضاء و ملصادقة على  لصفقات

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377
بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434

)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة)

للعيون بالنيابة والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى مدير)

ملحقة املعهد بوادي الذهب املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار)

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق املتعلقة)

االختصاصات) حدود  في  منهم  واحد  كل  املذكورتين  باملؤسستين 

املوكولة إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

امللحق) الجدول  في  إليهم  املشار  املسؤولين  إلى  كذلك  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق) بهذا القرار اإلمضاء)

والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين)

تحت سلطتهم املباشرة):

- الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛

- رخصة الوالدة ؛

- رخص املرض قصيرة األمد ؛

عائلية وألسباب خطيرة  ملبررات  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة   -

واستثنائية التتعدى مدتها )10 أيام( في السنة ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعية 

واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

ذات  الجمعيات  أعضاء  املوظفين  لفائدة  بالتغيب  الترخيص   -

الوطن  داخل  والتعاضديات  املهنية  والنقابات  العامة  املنفعة 

لحضور مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛
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ملدة 3  العالي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  بمتابعة  الترخيص   -

ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل ؛

- رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛

- البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- شهادة العمل ؛

- شهادة األجرة ؛

- الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقل 

عن ثالثة أشهر في املغرب ؛

- تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقة 

بموظفي املعهد ؛

- اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلدارية 

للموظف ألصولها ؛

- األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛

- إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئناف 

عملهم ؛

مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبين  املوظفين  استفسار   -

واملخلين بالتزاماتهم املهنية.

املادة الثالثة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

القرار) بهذا  امللحق  الجدول  في  إليهما  املشار  ونائبه  بالنيابة  للعيون 

بصرف األوامر  على  الصحة  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو   اإلمضاء)

أو تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور وملحقته املفوضة من)

امليزانية العامة لوزارة الصحة وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر)

بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات)

املذكورة.

املادة الرابعة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

القرار) بهذا  امللحق  الجدول  في  إليهما  املشار  ونائبه  بالنيابة  للعيون 

املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقته عن)

التفاوض وكذا) العروض بكل أشكالها أو عن طريق  طريق طلبات 

فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية 
واملباراة التي يفوق مبلغها 2.000.000 درهم والتي اليمكن البدء في 
تنفيذها إالبعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة 
الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي 
وإذا  درهم   5.000.000 حدود  في  وذلك  الترابي  نفوذه  داخل 
فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير  وجب عرضها على السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛

500.000 درهم والتي  التي يفوق مبلغها  التفاوضية  - الصفقات 
اليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير 
التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي  للصحة  الجهوي 
وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000 
درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على 

السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

* *
 لجدول  مللحق

 لنو ب ملفوض إليهم سم  ملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

للعيون

السيد سيدي خفظ الـله البودناني، مدير املعهد 

الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي 

للعيون بالنيابة.

السيد سيدي خفظ 

الـله البودناني، 

الكاتب العام بنفس 

املعهد

السيد أحمد بوحجر، مدير ملحقة وادي الذهب 

وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد 

الصحة للعيون. 

-

قـــ2 ج لوزي2  لصحة جقم 519.20 صادج في 33 من صف2 3  3 

)32 أكتوب2 239)( بتفويض  إلمضاء و ملصادقة على  لصفقات

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛
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1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377
بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434
)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة)

ملراكش بالنيابة والكاتب العام بنفس املعهد كنائب عنه وإلى مديري)

ملحقتي املعهد املشار إليهم في الجدول امللحق بهذا القرار اإلمضاء)

املتعلقة) الوثائق  جميع  على  الصحة  وزير  عن  نيابة  أو التأشير 

باملؤسسات املذكورة كل واحد منهم في حدود االختصاصات املوكولة)

إليه ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

امللحق) الجدول  في  إليهم  املشار  األشخاص  إلى  كذلك  يفوض 

أو التأشير نيابة عن وزير الصحة على الوثائق) بهذا القرار اإلمضاء)

والتصرفات اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين العاملين)

تحت سلطتهم املباشرة):

- الرخص اإلدارية داخل املغرب ؛

- رخصة الوالدة ؛

- رخص املرض قصيرة األمد ؛

عائلية وألسباب خطيرة  ملبررات  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة   -

واستثنائية ال تتعدى مدتها )10 أيام( في السنة ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء املجالس الجماعية 

واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال دورات مجالسهم ؛

- الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين أعضاء الجمعيات ذات املنفعة 

لحضور  الوطن  داخل  والتعاضديات  املهنية  والنقابات  العامة 

مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمثلونها ؛

ملدة 3  العالي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  بمتابعة  الترخيص   -

ساعات في األسبوع طبقا ملقتضيات النصوص التنظيمية الجاري 

بها العمل ؛

- رخصة الحج إلى بيت هللا الحرام ؛

- البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ؛

- أوامر القيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- شهادة العمل ؛

- شهادة األجرة ؛

- الترخيص باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة تساوي أو تقل 

عن ثالثة أشهر في املغرب ؛

- تعيين لجنة البحث التمهيدي بالنسبة للقضايا التأديبية املتعلقة 

بموظفي املعهد ؛

- اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق املتعلقة بالوضعية اإلدارية 

للموظف ألصولها ؛

- األمر بإجراء الفحص املضاد واملراقبة اإلدارية خالل رخص املرض ؛

- إنذار املوظفين املوجودين في وضعية ترك الوظيفة ألجل استئناف 

عملهم ؛

مشروعة  غير  بصفة  العمل  عن  املتغيبين  املوظفين  استفسار   -

واملخلين بالتزاماتهم املهنية.

املادة الثالثة

 يفوض إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

ملراكش بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا القرار)

بصرف) األوامر  على  الصحة  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء)

أو تحويل االعتمادات الخاصة باملعهد املذكور وبملحقتيه املفوضة)

للنفقات) املثبتة  الوثائق  وعلى  الصحة  لوزارة  العامة  امليزانية  من 

واألوامر بقبض املوارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة)

باالعتمادات املذكورة.
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املادة الرابعة

يفوض كذلك إلى مدير املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة ملراكش بالنيابة وإلى نائبه املشار إليهما في الجدول امللحق بهذا)

القرار املصادقة على الصفقات املبرمة لفائدة املعهد املذكور وملحقتيه)

عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا)

فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض واالستشارة املعمارية 

واملباراة التي يفوق مبلغها 2.000.000 درهم والتي اليمكن البدء في 

تنفيذها إالبعد املصادقة عليها من طرف املدير الجهوي للصحة 

الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي 

وإذا  درهم   5.000.000 حدود  في  وذلك  الترابي  نفوذه  داخل 

فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير  وجب عرضها على السلطة 

املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها ؛

500.000 درهم والتي  التي يفوق مبلغها  التفاوضية  - الصفقات 

اليمكن البدء في تنفيذها إال بعد املصادقة عليها من طرف املدير 

التمريضية  للمهن  العالي  املعهد  يوجد  الذي  للصحة  الجهوي 

وتقنيات الصحة داخل نفوذه الترابي وذلك في حدود 1.000.000 

درهم وإذا فاق مبلغ الصفقة هذا املبلغ األخير وجب عرضها على 

السلطة املختصة باإلدارة املركزية للمصادقة عليها.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

* *
 لجدول  مللحق

 لنو ب ملفوض إليهم سم  ملعهد

املعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

ملراكش

العالي  املعهد  مدير  أوزوهو،  املصطفى  السيد 

ملراكش  الصحة  وتقنيات  التمريضية  للمهن 

بالنيابة.

السيد عبد اللطيف 

زبيري، الكاتب العام 

بنفس املعهد

آسفي  ملحقة  مديرة  الغنبوري،  ليلى  السيدة 

التابعة للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

الصحة ملراكش. 

-

الصويرة  ملحقة  مدير  شويخ،  جواد  السيد 

التابعة للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

الصحة ملراكش بالنيابة.

-

ق2 ج لوزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث)

 3  3 رمادى  ألولى) (3 في) صادج  (374.20 جقم)  لعلمي 

)32)ديسمبف)239)()بتفويض  إلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

 1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية) ()1958 فبراير) (24(

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)75)املكرر منه)؛

 1421 صفـــــر) (6 فـــــي) الصــــادر  (2.99.1216 رقــــم) املــــرســــوم  وعلــــى 

)10)ماي)2000()بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم)12.81 

والجماعات) الدولة  وأعوان  موظفي  رواتب  من  االقتطاعات  بشأن 

املحلية املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة)4)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.93.534)الصادر في)20)من ربيع األول)1414 

الذين) للموظفين  تعويض  منح  شروط  بتحديد  ()1993 )8)سبتمبر)

يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين املستمر واستكمال الخبرة)

املنظمة لفائدة األطر التابعة لوزارة التربية الوطنية)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير املركز الجهوي ملهن التربية) يفوض إلى السيد محمد حابا،)

الترابي،) اختصاصه  في حدود  خنيفرة،) (- بني مالل) لجهة  والتكوين 

أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي) اإلمضاء)

والتعليم العالي والبحث العلمي على ما يلي):
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3)-) لوثائق و لتص2رات  إلد جية):

ملهن  الجهوي  املركز  لخريجي  املسلمة  الوطنية  املهنية  الشواهد   -

التربية والتكوين ؛

- الوثائق اإلدارية املتعلقة باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بما في 

ذلك شواهد النجاح في املباريات واالمتحانات التي ينظمها املركز ؛

- األوامر الصادرة للموظفين واألعوان العاملين باملركز الجهوي ملهن 

التربية والتكوين للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- بيانات التعويض للموظفين الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب 

التكوين املستمر واستكمال الخبرة املنظمة لفائدة األطر التابعة 

لقطاع التربية الوطنية وكذا بيانات التعويض عن ساعات العمل 

اإلضافية ؛

- الترخيص للموظفين للمشاركة في امتحانات الكفاءة املهنية ؛

- تسليم شهادة العمل.

))-) لتفقية في  ل2تبة):

- القيام بالتقييم السنوي لألداء املنهي للموظف وتوقيع البطاقة 

الفردية للتنقيط.

3)-) ل2خص  إلد جية و ل2خص ألسباب صحية):

- القيام باملراقبة الطبية واإلدارية لرخصة املرض قصيرة األمد ؛

مدتها رخصة  من  الحامل  املوظفة  استفادة  مقرر  توقيع   - 

14 أسبوعا ؛

- توقيع الرخصة االستثنائية ألسباب عائلية أو خطيرة ؛

- توقيع الرخصة السنوية.

 )-) القتطاع من  ل2 ت ):

- االقتطاع من الراتب بالنسبة للموظف الذي تغيب عن العمل 

حول  كتابي  استفسار  توجيه  بعد  وذلك  مشروعة  غير  بصفة 

أسباب تغيبه.

5)-)ت2ك  لوظيفة):

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف الذي تعمد االنقطاع 

رسالة مضمونة  بواسطة  وذلك  قانوني  مبرر  بدون  العمل  عن 

الوصول بإشعار بالتسلم ؛

- إيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة والذي لم يستأنف 

عمله بعد انصرام أجل 7 أيام سواء توصل برسالة اإلنذار أم تعذر 

تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى األولى)1441 )30)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

و ملياه) و لتنمية  لق2وية  و لصيد  لبح2ي  لوزي2  لفالحة  قـــ2 ج 

 3  3 من رمادى  ألولى) (39 508.20)صادج في) و لغابات جقم)

)35)7نا27)2)2)()بتفويض  إلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

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

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املجال) وإعداد  الري  مدير  البواري،) احمد  السيد  إلى  يفوض 

الفالحي،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

التابعين) للموظفين  الصادرة  األوامر  والغابات على  واملياه  القروية 

ملديرية الري وإعداد املجال الفالحي للقيام بمأموريات داخل اململكة.
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املادة الثانية

إذا تغيب السيد احمد البواري أو عاقه عائق نابت عنه السيدة)

لطيفة بركة،)املهندسة الرئيسة من الدرجة املمتازة والسادة زكرياء)

املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة ومحمد وحساين،) اليعقوبي،)

املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة وعبد الواحد املقدم،)املهندس)

الرئيس من الدرجة األولى.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى األولى)1441 )15)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

و ملياه) و لتنمية  لق2وية  و لصيد  لبح2ي  لوزي2  لفالحة  قـــ2 ج 

 3  3 من رمادى  ألولى) (39 509.20)صادج في) و لغابات جقم)

)35)7نا27)2)2)()بتفويض  إلمضاء)و ملصادقة على  لصفقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املجال) وإعداد  الري  مدير  البواري،) احمد  السيد  إلى  يفوض 

والصيد) الفالحة  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) الفالحي،)

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة)

باملصالح التابعة ملديرية الري وإعداد املجال الفالحي ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد احمد البواري املصادقة على الصفقات وفسخها)

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

20.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 

درهم ؛

-)الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق)1.000.000)درهم.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد احمد البواري أو عاقه عائق ناب عنه السيدان)

ومحمد) الهيدروفالحية  املوارد  قسم  رئيس  اليعقوبي،) زكرياء)

وحساين،)رئيس قسم تشجيع وضبط الشراكات بين القطاعين العام)

والخاص في مجال الري.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى األولى)1441 )15)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

صادج) (377.20 جقم) وإصالح  إلد جة  و ملالية  لوزي2  القتصاد  قـ2 ج 

بتغييف ()(2(2 7نا27) ((((  3  3 رمادى  ألولى) من  ((6  في)

3  3 جبيع  ألول) من  ((8 في) 3744.19) لصادج  جقم)   لقـ2 ج 

)6))نورمبف))239)()بتفويض  إلمضاء.

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

من ربيع (28 الصادر في) (3744.19  بعد االطالع على القـرار رقم)

األول)1441 )26)نوفمبر))2019()بتفويض اإلمضاء)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،
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قرر مـا يلي :

املـادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)
رقم)3744.19)بتاريخ)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019():

»املادة األولى.)-)يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول)
»املبين بعده،)كل حسب اختصاصه الترابي،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة)
»عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على الوثائق والتصرفات)

»اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين):

» - ....................................................... ؛

» - ....................................................... ؛

» - ....................................................... ؛

» - ....................................................... ؛

 لنو ب ملفوض إليهم الختصاص  لتف بي

.........................الدار البيضاء-سطات

املوارد  تدبير  مصلحة  رئيس   -

التابعة  والتكوين  البشرية 

للمديرية الجهوية للدارالبيضاء - 

سطات )شاغر(.

.........................ميناء الدار البيضاء

رئيسة  عدنان،  دليلة  السيدة   -

البشرية  املوارد  تدبير  مصلحة 

ملديرية  التابعة  والتكوين 

الجمارك مليناء الدار البيضاء.

...........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى األولى)1441 )22)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

صادج) (378.20 جقم) وإصالح  إلد جة  و ملالية  لوزي2  القتصاد  قـ2 ج 

بتغييف) ()(2(2 7نا27) ((((  3  3 رمادى  ألولى) من  ((6 في)

 3  3 جبيع  ألول) من  ((8 في) 3746.19) لصادج  جقم)  لق2 ج 

)6))نورمبف)239)()بتفويض  إلمضاء.

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

من ربيع (28 الصادر في) (3746.19  بعد االطالع على القرار رقم)
األول)1441 )26)نوفمبر)2019()بتفويض اإلمضاء)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر مـا يلي :

املـادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)

رقم)3746.19)بتاريخ)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر))2019():

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء) (- »املادة األولى.)

األوامر) على  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  عن  »نيابة 

»الصادرة للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة):

 لنو ب ملفوض إليهم

إلدارة  العام  املدير  االخضر،  نبيل  السيد   -

الجمارك والضرائب غير املباشرة.

- .......................................................... ؛

- .......................................................... ؛

- رئيس قسم امليزانية والتجهيزات )شاغر( ؛

- .......................................................... ؛

.......................................................... -

مليناء  الجمارك  مدير  جييد،  أحمد  السيد   -

الدار البيضاء.

تدبير  مصلحة  رئيسة  عدنان،  دليلة  السيدة   -

ملديرية  التابعة  والتكوين  البشرية  املوارد 

الجمارك مليناء الدار البيضاء ؛

- .......................................................... ؛

.......................................................... -

الجهوي  املدير  بتبرتين،  حسن  السيد   -

للدار البيضاء - سطات.

والتكوين  البشرية  املوارد  تدبير  رئيس مصلحة   -

التابعة للمديرية الجهوية للدارالبيضاء - سطات 

)شاغر( ؛

- .......................................................... ؛

- .......................................................... ؛

- .......................................................... ؛

- .......................................................... ؛

.......................................................... -

- .......................................................... ؛- ..........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى األولى)1441 )22)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ق2 ج لوزي2  القتصاد و ملالية وإصالح  إلد جة جقم 379.20 صادج في 6) من رمادى  ألولى 3  3 ))) 7نا27 2)2))

بتفويض  إلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم)130.13)لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.62)بتاريخ)14)من شعبان)1436 

)2)يونيو)2015()وال سيما املواد)8)و)14)و)42)و)58)منه)؛

2016()بتحديد كيفيات تنفيذ) 1437 )21)يناير) 10)ربيع اآلخر) 193.16)الصادر في) وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية رقم)

النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى املديرين الجهويين ومديري الجمارك باملوانئ واملديرين اإلقليميين ومديري الواردات والصادرات واملسافرين)

ومخازن وساحات االستخالص الجمركي واآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير)

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على) املباشرة الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده اإلمضاء)

مقررات التسديدات واإلرجاعات الضريبية املثبتة داخل دائرة نفوذهم.

املادة الثانية

يفوض إلى اآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة الواردة أسماؤهم في)

نفس الجدول اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على مقررات التخفيضات الضريبية املثبتة)

داخل دائرة نفوذهم):

المفوض إليهماالختصاص الترابي
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 ق2 ج لوزي2  القتصاد و ملالية وإصالح  إلد جة جقم 380.20 صادج في 6) من رمادى  ألولى 3  3 ))) 7نا27 2)2))

بتفويض  لسلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

املتعلق بزجر جنح نظام الصرف وال سيما) ()1949 أغسطس) (30(  1368 ذي القعدة) (5 وعلى الظهير الشريف الصادر في)

الفصول)9)و)10)و)11)و)20)منه)؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.74.447)الصادر في)11)من رمضان)1394 )28)سبتمبر)1974()باملصادقة على نص)

قانون املسطرة املدنية وال سيما الفصل)34)منه)؛

2019()املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املتابعات القضائية) تفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة التالية أسماؤهم السلطة قصد إجراء)

وعرض القضايا أمام املحاكم وإبرام املصالحات املتعلقة بقضايا نظام الصرف وكذا تمثيل اإلدارة املذكورة أمام محاكم اململكة)

والقيام في هذا اإلطار))بجميع اإلجراءات املرتبطة بذلك):

 1441 من ربيع األول) (28 الصادر في) (3745.19 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم) (- املادة الثالثة.)

)26)نوفمبر)2019()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى األولى)1441 )22)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)3747.19)الصادر في)28)من ربيع األول)1441 

)26)نوفمبر)2019()بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى األولى)1441 )22)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ق2 ج للوزي2  ملنتدب لدى وزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي)

جقم)3.20)صادج في) )رمادى  ألولى)3  3 )33)ديسمبف)239)) 

بتتميم  لق2 ج جقم)743.09) لصادج في)6))من جبيع  ألول)32 3 

تعادل) الئحة  لشهاد ت  لتي  بتحد7د  ()(229 ماجس) (( (

:) لبيولورية  لطبية) تخصص) دبلوم  لتخصص في  لط ،)

)أو  لتحاليل  لبيولورية  لطبية(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

العالي) والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

من ربيع (26 الصادر في) (743.09  وتكوين األطر والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل) ()2009 1430 )24)مارس) األول)

دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)البيولوجية الطبية))أو التحاليل)

البيولوجية الطبية(،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)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)

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009():

التي) الشهادات  الئحة  التالي  النحو  على  تحدد  (- األولى.) »املادة 

البيولوجية الطبية (: تخصص)  »تعادل دبلوم التخصص في الطب،)

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

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

»)-) سبانيا):

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

» – Especialidad(de(analisis(clinicos, délivré(par(ministerio 

» de( sanidad( consumo( y( bienestar( social - Espagne - le 

» 12 juin 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ج للوزي2  ملنتدب لدى وزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي)

جقم)4.20)صادج في) )رمادى  ألولى)3  3 )33)ديسمبف)239)) 

بتتميم  لق2 ج جقم)743.09) لصادج في)6))من جبيع  ألول)32 3 

تعادل) الئحة  لشهاد ت  لتي  بتحد7د  ()(229 ماجس) (( (

:) لبيولورية  لطبية تخصص)  دبلوم  لتخصص في  لط ،)

)أو  لتحاليل  لبيولورية  لطبية(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2009 مارس) (24(

التحاليل) )أو  الطبية) البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص 

البيولوجية الطبية(،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)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

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
الطبيـــــة البيـــولــــوجيـــة  (: تخصص) الطــب،) فـــي  التخصــص   »دبلــــوم 

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

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

»-)أوك2 نيا):

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

» – Certificate( of( specialized( training( in( medicine )clinical 

» ordinature( specialization(in(clinical(laboratory(diagnostics, 

» délivré( par( Kharkiv( medical( academy( of( post-graduate 

» education - Ukraine - le 6 décembre 2013, assorti(d’un(stage 

» de(deux(années(et(six(mois, validé(par(la(Faculté(de(médecine 

» et(de(pharmacie(de(Rabat - le 11 septembre 2019. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ج للوزي2  ملنتدب لدى وزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي)

جقم)5.20)صادج في) )رمادى  ألولى)3  3 )33)ديسمبف)239)) 

بتغييف وتتميم  لق2 ج جقم)2963.97) لصادج في)))شعبان)38 3 

)3)ديسمبف)3992()بتحد7د الئحة  لشهاد ت  لتي تعادل دبلوم)

دكتوج في  لط .

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)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

28)ديسمبر)2018)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-) سبانيا):

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

» – Titulo( universitario( oficial( de( graduado( en( medicina, 

» délivré( par( Universidad( autonoma( de( Madrid - 

» Espagne. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق2 ج للوزي2  ملنتدب لدى وزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي)

جقم)7.20)صادج في) )رمادى  ألولى)3  3 )33)ديسمبف)239)) 

بتغييف وتتميم  لق2 ج جقم)2963.97) لصادج في)))شعبان)38 3 

)3)ديسمبف)3992()بتحد7د الئحة  لشهاد ت  لتي تعادل دبلوم)

دكتوج في  لط .

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)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

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-) لسينغال):

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

»(–(Diplôme( de( docteur( d’Etat( en( médecine,( délivré( par(
»(l’Université( El( Hadji( Ibrahima( Niasse( -( Sénégal( -( le 
»(23(décembre(2016,(assorti(d’une(attestation(d’évaluation(
»(des(connaissances(et(des(compétences,(délivrée(par( la(
»(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Rabat.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ج للوزي2  ملنتدب لدى وزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي)

جقم)8.20)صادج في) )رمادى  ألولى)3  3 )33)ديسمبف)239)) 

بتتميم  لق2 ج جقم)743.09) لصادج في)6))من جبيع  ألول)32 3 

تعادل) الئحة  لشهاد ت  لتي  بتحد7د  ()(229 ماجس) (( (

:) لبيولورية  لطبية تخصص)  دبلوم  لتخصص في  لط ،)

)أو  لتحاليل  لبيولورية  لطبية(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2009 مارس) (24(

التحاليل) )أو  الطبية) البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص 

البيولوجية الطبية(،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛
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 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

الطبية) البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص  »دبلوم 

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

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

»-)ر2نسا):

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

»(–(Diplôme( d’études( spécialisées( de( biologie( médicale,(
»(délivré(par(l’Université(de(Brest(-(France(-(le(5(décembre(
» 2018. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ج للوزي2  ملنتدب لدى وزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي)
جقم)10.20)صادج في) )رمادى  ألولى)3  3 )33)ديسمبف)239)) 

بتغييف وتتميم  لق2 ج جقم)2963.97) لصادج في)))شعبان)38 3 

)3)ديسمبف)3992()بتحد7د الئحة  لشهاد ت  لتي تعادل دبلوم)

دكتوج في  لط .

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)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

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدج لية جوسيا):

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

»(–(Titre( de( docteur( en( »(médecine( générale(«,( délivré 
»(par( l’Université( d’Etat( de( médecine( de( Samara( -(
»(Fédération( de( Russie( -( le( 23( juin( 2008,( assorti( d’un(
»(stage( de( deux( années( :( une( année( au( sein( du( Centre(
»(hospitalier( universitaire( Ibn( Rochd( de( Casablanca(
»(et(une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier(préfectoral(
»(Sekkat(de(Casablanca,(validé(par(la(Faculté(de(médecine( 
»(et(de(pharmacie(de(Casablanca(-le(13(septembre(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق2 ج للوزي2  ملنتدب لدى وزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي)

جقم)11.20)صادج في) )رمادى  ألولى)3  3 )33)ديسمبف)239)) 

بتغييف وتتميم  لق2 ج جقم)2963.97) لصادج في)))شعبان)38 3 

)3)ديسمبف)3992()بتحد7د الئحة  لشهاد ت  لتي تعادل دبلوم)

دكتوج في  لط .

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)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

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)أوك2 نيا):

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

»(–(Qualification( du( médecin,( titre( du( docteur( en(
»(médecine,(en(spécialité(médecine(générale,(délivrée(par(
»(l’Université(nationale(de(médecine(de(Kharkiv(-(Ukraine(- 
»(le( 28( mai( 2012,( assortie( d’un( stage( de( deux( années( :(
»(une( année( au( sein( du( Centre( hospitalier( universitaire(
»(Ibn( Rochd( de( Casablanca( et( une( année( au( sein( du( 
»(Centre( hospitalier( régional( Mohamed( Baouafi( de(
»(Casablanca,( validé( par( la( Faculté( de( médecine( et( de(
»(pharmacie(de(Casablanca(-(le(17(septembre(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ج للوزي2  ملنتدب لدى وزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم)
 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي)
جقم)13.20)صادج في) )رمادى  ألولى)3  3 )33)ديسمبف)239)) 
بتغييف وتتميم  لق2 ج جقم)2963.97) لصادج في)))شعبان)38 3 
)3)ديسمبف)3992()بتحد7د الئحة  لشهاد ت  لتي تعادل دبلوم)

دكتوج في  لط .

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)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
2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدج لية جوسيا):

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

»(–(Qualification(en(médecine(générale,(docteur(en(médecine,(
»(délivrée( par( l’Université( d’Etat( de( médecine( de( Riazan( -(
»(Fédération(de(Russie(-( le(25(juin(2012,(assortie(d’un(stage(
»(de(deux(années( :(une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier(
»(universitaire( Ibn( Rochd( de( Casablanca( et( une( année( au(
»(sein( du( Centre( hospitalier( préfectoral( Mohamed( Sekkat(
»(de( Casablanca,( validé( par( la( Faculté( de( médecine( et( de(
»(pharmacie(de(Casablanca(-(le(17(septembre(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ج للوزي2  ملنتدب لدى وزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم)
 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي)
جقم)14.20)صادج في) )رمادى  ألولى)3  3 )33)ديسمبف)239)) 
بتتميم  لق2 ج جقم)743.09) لصادج في)6))من جبيع  ألول)32 3 
تعادل) الئحة  لشهاد ت  لتي  بتحد7د  ()(229 ماجس) (( (
:) لبيولورية  لطبية تخصص)  دبلوم  لتخصص في  لط ،)

)أو  لتحاليل  لبيولورية  لطبية(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
 األطر والبحث العلمي رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430
دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2009 مارس) (24(
التحاليل) )أو  الطبية) البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص 

البيولوجية الطبية(،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)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

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

الطبية البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص   »دبلوم 

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

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

»-)أوك2 نيا):

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

»(–(Certificate(of(specialized( training( in(medicine( )clinical(
»(ordinatura(,( specialization( in( clinical( laboratory(
»(diagnostics,(délivré(par(SIL(Zaporizhia(medical(َAcademy(
»(of(post(graduate(education(ministry(of(health(of(Ukraine(-( 
»(Ukraine( -( le( 17( octobre( 2016,( assorti( d’un( stage( de(
»(deux(années(:(une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier(
»(universitaire(Ibn(Rochd(de(Casablanca(et(une(année(au( 
»(sein(du(Centre(hospitalier(préfectoral(Mohamed(Sekkat(
»(de(Casablanca,(validé(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(
»(pharmacie(de(Casablanca(-(le(17(septembre(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق2 ج للوزي2  ملنتدب لدى وزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي)

جقم)15.20)صادج في) )رمادى  ألولى)3  3 )33)ديسمبف)239)) 

بتغييف وتتميم  لق2 ج جقم)2963.97) لصادج في)))شعبان)38 3 

)3)ديسمبف)3992()بتحد7د الئحة  لشهاد ت  لتي تعادل دبلوم)

دكتوج في  لط .

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)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

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)أوك2 نيا):

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

»(–(Qualification( de( médecin,( docteur( en( médecine,( en 
»(spécialité( médecine( générale,( délivrée( par( l’Université(
»(d’Etat(de(médecine(de(Zaporojie(-(Ukraine(-(le(7(juin(2012, 
» assortie(d’un(stage(de(deux(années(:(une(année(au(sein 
»(du( Centre( hospitalier( universitaire( Ibn( Rochd( de 
»(Casablanca(et(une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier 
»(régional(de(Béni(Mellal,(validé(par(la(Faculté(de(médecine 
»(et(de(pharmacie(de(Casablanca(-(le(17(septembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ج للوزي2  ملنتدب لدى وزي2  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي)

جقم)16.20)صادج في) )رمادى  ألولى)3  3 )33)ديسمبف)239)) 

بتتميم  لق2 ج جقم)743.09) لصادج في)6))من جبيع  ألول)32 3 

تعادل) الئحة  لشهاد ت  لتي  بتحد7د  ()(229 ماجس) (( (

:) لبيولورية  لطبية تخصص)  دبلوم  لتخصص في  لط ،)

)أو  لتحاليل  لبيولورية  لطبية(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2009 مارس) (24(

التحاليل) )أو  الطبية) البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص 

البيولوجية الطبية(،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛
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 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009():

 »املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

الطبية البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص   »دبلوم 

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

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

»-)أوك2 نيا):

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

»(–(Certificate(of(specialized( training( in(medicine( )clinical(
»(ordinatura(,( specialization( in( clinical( laboratory(
»(diagnostics,(délivré(par(SIL(Zaporizhia(medical(Academy(
»(of(post(graduate(education(ministry(of(health(of(Ukraine(- 
»(Ukraine(-(le(12(octobre(2016,(assorti(d’un(stage(de(deux 
»(années( :( une( année( au( sein( du( Centre( hospitalier(
»(universitaire( Ibn( Rochd( de( ( Casablanca( et( une( année 
»(au( sein( du(Centre( hospitalier( régional( de( Béni(Mellal,(
»(validé( par( la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie 
»(de(Casablanca(-(le(17(septembre(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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3  2 شـــــو ل) (32 رـــــي) صـــــادج  (48.19 جقـــــم) "م.أ.ت.س.ب")  قـــــ2 ج)

إلحد ث) تحمالت  درتف  بإعد د  239)() لقا�ضي  7ونيو) (3 (

و ستغالل  لخدمة  لتلفزية عبف  ألقماج  الصطناعية)) لساتل()

»شدى تيفي«)من ط2ف ش2كة)»شدى ج د7و ش.م«.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا) (11.15 على القانون رقم) بناء)

 لالتصال السمعي البصري،)خصوصا املادتين)3))املقطع)4()و)4))املقطع)1(

منه)؛

وبناء)على القانون رقم)77.03)املتعلق باالتصال السمعي البصري،)

كما تم تغييره وتتميمه،)خصوصا املواد)13)و)26)و)38)منه)؛

البصري) السمعي  لالتصال  األعلى  املجلس  قرار  على  وبناء)

()2017 يناير) (19(  1438 من ربيع اآلخر) (20 الصادر في) رقم)04.17)

الخدمات) واستغالل  إلحداث  الترخيص  مسطرة  باعتماد  واملتعلق 

السمعية البصرية خصوصا املادة)12)منه)؛

على طلب الترخيص إلحداث واستغالل الخدمة التلفزية) وبناء)

عبر األقمار اإلصطناعية)»شدى تيفي«)الذي توصلت به الهيأة العليا)

لالتصال السمعي البصري بتاريخ)23)مارس)2018)؛

وبعد االطالع على وثائق دراسة الطلب املنجزة من طرف املديرية)

العامة لالتصال السمعي البصري)؛

على جلسة االستماع التي عقدها املجلس األعلى لالتصال) وبناء)

السمعي البصري بتاريخ)31)يناير)2019)مع شركة)»شدى راديو ش.م«)

قصد عرض مضمون مشروع إحداث واستغالل الخدمة التلفزية)

عبر األقمار اإلصطناعية)»شدى تيفي«.

وبعد  ملد ولة):

يحدد مقتضيات دفتر تحمالت إلحداث واستغالل الخدمة) (- (1

التلفزية عبر األقمار اإلصطناعية))الساتل()»شدى تيفي«)التي تقدمها)

شركة)»شدى راديو ش.م«،)املرفقة نسخة أصلية منه بهذا القرار)؛

يأمر بنشر قراره هذا وكذا دفتر التحمالت السالف الذكر) (- (2

بالجريدة الرسمية وتبليغهما إلى شركة)»شدى راديو ش.م«)؛

السمعي) لالتصال  األعلى  املجلس  من طرف  القرار  هذا  تداول  تّم)

 البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ)10)شوال)1440 )14)يونيو)2019()،)

بحضور السيدة) بمقر الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط،)

الرغاي وجعفر) نرجس  والسادة  والسيدات  رئيسة،) أخرباش،) لطيفة 

الكنسو�ضي وعلي البقالي الحسني وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة)

برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز،)أعضاء.

عن املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

الرئيسة،

اإلمضاء):)لطيفة أخرباش.

*

*  *

درتف  لتحمالت

  لخدمة  لتلفزية عبف  ألقماج  إلصطناعية ) لساتل(

"شدى تيفي" شدى ج د7و ش.م.

جمـــوز

يراد بما يلي ألجل تطبيق هذا الدفتر:

-  لقانون  ملنظم للهيأة  لعليا : القانون رقم 11.15 املتعلق بإعادة 

تنظيم الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ 21 من ذي 

القعدة 1437 )25 غشت 2016( ؛

- قـانون  التصال  لسمعي  لبص2ي : القانون رقم 77.03 املتعلق 

باالتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه؛

-  لهـيأة  لعليا : الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري؛ 

-  ملجلس  ألعلى : املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

-  ملتـعـهـــد : شـركة " شدى راديو ش.م" الحاصلة على ترخيص من 

أجل تقديم الخدمة موضوع دفتر التحمالت هذا ؛

-  لخــدمـة : الخدمة التلفزية "شدى تيفي"، موضوع دفتر التحمالت 

هذا. 

 ملجلس  ألعلى لالتصال  لسمعي  لبص2ي
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تــعــاجيـــف

ألجل تطبيق هذا الدفتر،)يراد بما يلي):

القانون والرعاية حسب مدلول  اإلشهار   :  -  التصال  إلشــهاجي 
تغييره  تم  كما  البصري  السمعي  باالتصال  املتعلق   77.03 رقم 

وتتميمه ؛

- ُمــْعــلـِـن : كل شخص يربطه باملتعهد التزام تعاقدي للترويج التجاري 

السمه أو عالماته أو منتوجاته أو خدماته أو أنشطته أو منجزاته، 

كيفما كان شكل الخطابات اإلشهارية املستعملة.

الباب األول

معطيات عامة تتعلق بالتفخيص و لخدمة و ملتعهد

املادة األولى

موضوع  لتفخيص)

الغرض من الترخيص تقديم خدمة تلفزية،)تتمحور حول الترفيه)

بث بالواضح عبر األقمار االصطناعية)
ُ
وت الفن واملوسيقى،) الثقافي،)

)الساتل(.)

بث هذه الخدمة في موعد أقصاه ثالث)3()أشهر يحتسب من تاريخ)
ُ
ت

تبليغ قرار منح الترخيص.

وعمال بأحكام املادة)24)من قانون االتصال السمعي البصري،)فإن)

الترخيص ممنوح بصفة شخصية للمتعهد،)كما تم تعريفه أعاله.

يمكن بث الخدمة بطريقة مماثلة عبر االنترنيت،)في الوقت نفسه)

و/)أو بفارق في التوقيت،)دون أن يؤثر ذلك،)في أي حال من األحوال،)

على وحدة الخدمة كما تحددها شروط البث والتغطية.

املادة)2

مدة  لتفخيص وتغييف مقتضياته

من) تحتسب  سنوات  ()5( خمس) ملدة  للمتعهد  الترخيص  ُيمنح 

يجدد الترخيص ضمنيا مع مراعاة) تاريخ تبليغ قرار منح الترخيص.)

القانون) كما ينص على ذلك  الترخيص،) متطلبات تغيير مقتضيات 

املتعلق باالتصال السمعي البصري.

الترخيص مقتضيات  بتغيير  يقوم  أن  األعلى  للمجلس   يمكن 

)بسبب واحد أو أكثر)
ً
أو دفتر التحمالت عندما يكون هذا التغيير مبررا

من األسباب التالية):

- تغيير اإلطار القانوني املطبق على إحداث و/أو استغالل خدمات 

االتصال السمعي البصري ؛

- تغيير شرط أو عدة شروط بالقانون أو الواقع ؛

- التطور التكنولوجي املتعلق بصفة خاصة باألنماط والدعامات 

التكنولوجية للبث ؛

- توسيع نشاط الخدمة بطلب من املتعهد.

كلما كان من شأن تغيير مقت�ضى أو عدة مقتضيات من الترخيص)

التأثير على مقت�ضى أو عدة مقتضيات من دفتر التحمالت،)تعتبر هذه)

الجديدة) املقتضيات  اتجاه  نفس  في  القانون،) بقوة  مغّيرة  األخيرة 

للترخيص.

بمقت�ضى) إجراؤه،) ُيزمع  تغيير،) بكل  املتعهد  العليا  الهيأة  خِبر 
ُ
ت

رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم داخل أجل معقول قبل تاريخ)

سريان مفعول ذلك التغيير،)ويتضمن تبليغ التغيير اإلشارة على األقل)

إلى أسباب التغيير واملقتضيات البديلة وتاريخ دخوله حيز التطبيق.

املادة)3

تقد7م  ملتعهد و لش2وط  لقانونية  لجاجي بها  لعمل

شركة مساهمة خاضعة) "شدى راديو ش.م") املتعهد هو شركة)

 147415 رقم) تحت  التجاري  السجل  في  مقيدة  املغربي،) للقانون 

غرضها االجتماعي)"استغالل خدمات سمعية بصرية وإذاعية)".

املتعهد ضمن مساهميه أي مساهم في وضعية تسوية) ال يضم 

قضائية أو تصفية قضائية.

يمتنع املتعهد عن القيام،)بنفسه أو بواسطة شخص ذاتي أو معنوي)

ينتمي إليه،)بالتسيير الحر ألصل أو عدة أصول تجارية في ملكية متعهد)

آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض االجتماعي.

قانون) في  عليها  املنصوص  القيود  مراعاة  املتعهد  على  يتعين 

االتصال السمعي البصري،)خصوصا املواد)20،)21)و22)منه.

األولوية في املوارد البشرية،) بإعطاء) بشكل دائم،) يلتزم املتعهد،)

لحاملي الجنسية املغربية،)بمن فيهم املسيرين.

الباب الثاني

مبادئ و لتز مات عامة

الفصل األول

مبادئ عامة

املادة)4

ح2ية  التصال  لسمعي  لبص2ي

إطار) في  الحرية  هذه  وتمارس  حر.) البصري  السمعي  االتصال 

احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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املادة)5

 ملسؤولية  لتح2ي2ية

يتحمل املتعهد كامل املسؤولية بخصوص مضامين البرامج التي)

مع مراعاة مقتضيات الفصلين الثاني) يضعها رهن إشارة الجمهور،)

والثالث أسفله من هذا الباب،)ما عدا في حالة تالوة البالغات الرسمية)

بطلب من سلطة عمومية.

املادة)6

 لتحكم في  لبث

يلتزم املتعهد،)في جميع األحوال،)بالتحكم في البث.)

الضرورية) اإلجراءات  الداخلية  مراقبته  نظام  ضمن  ويتخذ 

في) عليها  املنصوص  والقواعد  للمبادئ  البرامج  احترام  لضمان 

املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)7

ضمان  لتعبيف  لتعددي عن تياج ت  لفك2 و ل2أي

يلتزم املتعهد بضمان التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي،)

طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.)

املادة)8

ضمان  لتعدد7ة  لثقارية و للغوية

يلتزم املتعهد باعتماد برمجة تعكس تنوع وتالحم مقومات الهوية)

الوطنية والتعددية اللغوية.)

الفصل الثاني

 لتز مات تتعلق بأخالقيات  لبف مج

املادة)9

نز هة  ألخباج و لبف مج

1.9)-)يطبق مبدأ مراعاة نزاهة األخبار على مجموع برامج الخدمة)

املقدمة من طرف املتعهد.

يتعين على املتعهد التحقق من مصداقية الخبر،)خصوصا باللجوء)

ينبغي ذكر مصادر) إلى مصادر متنوعة وموثوقة،)وفي حدود املمكن،)

الخبر.

يلتزم املتعهد كذلك بضمان توازن الخبر حين اإلخبار عن موضوع)

نزاعي بإعطاء)الكلمة في ظروف متشابهة لكل أطراف النزاع.)وفي حالة)

بسبب) لم يتمكن من نقل كل التيارات واملواقف في نفس البرنامج،)

في أقرب حلقة ممكنة) بنقلها  يقوم  للحصول عليها،) صعوبة مادية 

لنفس البرنامج،)وفي هذه الحالة يلتزم املتعهد باإلفصاح عن األسباب)

الكامنة وراء)ذلك.

مراعاة) يتعين  العمومية،) واألحداث  الوقائع  على  التعليق  عند 

بنزاهة) أو االستصغار واملساس  املبالغة  الحياد وتجنب كل أشكال 

الخبر.

املتعهد) على  يتعين  للجمهور،) أو  ملدعوين  الكلمة  تعطى  عندما 

الحرص على التوازن في تناول الكلمة،)في إطار احترام التعبير التعددي)

إشراك) عليه  يتوجب  كما  والرأي.) الفكر  اتجاهات  مختلف  عن 

متدخلين ذوو كفاءة في البرامج التي تتطرق إلى مواضيع مجتمعية،)

خصوصا) املتلقي،) والجمهور  للمشاركين  بالنسبة  حساسية  ذات 

عندما يسمح البرنامج باستقبال وبث شهادات مشاركين عن تجربة)

أو حالة معاناة شخصية.

عند اللجوء)إلى تقنيات التصويت من طرف الجمهور أو ميكروفون)

ينبغي عدم تقديمه على أنه يمثل الرأي العام أو مجموعة) الطوار،)

بعينها،)كما يتوجب الحرص على توازنه بحيث ال يصب كله أو جله في)

تمجيد أو تبخيس تيار أو موقف معين،)كما ينبغي عدم تغليط املشاهد)

بشأن أهلية أو سلطة األشخاص املستجوبين.

عند تقديم أرقام أو معطيات إحصائية في أي نوع كان من البرامج،)

يتعين اإلفصاح عن مصدرها.

يتعين الحرص على تعددية تيارات) عند تقديم قراءة للصحف،)

الرأي،)خصوصا السياسية منها.

2.9)-)يحرص املتعهد على تجنب كل خلط ما بين اإلخبار والترفيه.)

بينهما.) التمييز  يتوجب  معا،) الصنفين  البرنامج  يتضمن  عندما 

توضع البرامج اإلخبارية تحت مسؤولية صحفيات وصحفيين مهنيين.

3.9)-)يحرص املتعهد على أن تنجز البرامج اإلخبارية التي يبثها في)

ظروف تضمن استقالليتها عن أي مجموعة اقتصادية أو تيار سيا�ضي)

أو مجموعة مصالح.

يحرص أيضا على أال يستغل الصحفيون خالل تدخلهم في البرامج)

واحترام املبدأ العام) موقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة،) اإلخبارية،)

من) والتعليق،) من جهة،) الذي يق�ضي بالتمييز ما بين سرد الوقائع،)

ويسهر املتعهد كذلك على تقيد املستشارين واملحللين) جهة أخرى.)

تقديم) في  يساهمون  عندما  واملوضوعية  بالحياد  معه  املتعاقدين 

وتنشيط البرامج التي يبثها.
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تغطية) اإلخبارية،) نشراته  إطار  في  املتعهد،) يقدم  عندما  (- (4.9

منظمة) أو  من طرف حزب سيا�ضي  منظمة  تظاهرة  عن  أو تقريرا 

نقابية أو جمعية مهنية أو منظمة اجتماعية،)يتعين عليه باألخص من)

خالل االلتزام باالعتدال في األهمية املعطاة للحدث املعني أن يحرص)

على أن تكت�ضي هذه التغطية أو هذا التقرير طابعا إخباريا صرفا.

املادة)10 

 حتف م حقوق  ألشخاص)

1.10)-)في باب  حتف م ك2 مة  إلنسان.

تعد كرامة اإلنسان إحدى عناصر النظام العام،)ال يمكن التنازل)

عنها بمقت�ضى اتفاقات خاصة ولو بموافقة الشخص املعني.)

يلتزم املتعهد بأال تمس أي من برامجه بكرامة اإلنسان وحقوقه)

كما هي مكرسة دستوريا ومتعارف عليها كونيا.

2.10)-)في باب حظ2  لتمييز و لتح2يض على  لك2 هية.

 يلتزم املتعهد على حظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية

أو العنف في البرامج التي يبثها.))

كما يلتزم املتعهد بحضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس)

أو الجغرافي) االجتماعي  االنتماء) أو  الثقافة  أو  املعتقد  أو  أو اللون 

أو اإلعاقة أو أي وضع شخ�ضي مهما كان.

3.10)-)في باب  حتف م  لحقوق  لشخصية و لحياة  لخاصة.

يحترم املتعهد حقوق الشخص املتعلقة بحماية حياته الخاصة.

بأخذ) املتعهد  يلتزم  اإلخبار،) في  الجمهور  بحق  اإلخالل  دون 

 االحتياطات الضرورية عند بث صور أو تصريحات يصعب تحملها

أو شهادات تتعلق بأحداث درامية على نحو خاص.

من برنامج يتضمن مشاهد) يجب أن يكون كل برنامج أو جزء) (

يصعب تحملها من طرف الجمهور مسبوقا بتحذير يقدم بلغة البرنامج)

املعني.)

4.10)-)في باب إش2 ك  ألشخاص في وضعية إعاقة.

يحرص املتعهد على إشراك األشخاص في وضعية إعاقة في البرامج)

وإدراج القضايا املرتبطة بهم ضمن البرامج الحوارية.

يلتزم املتعهد بمراعاة احترام شعور وكرامة وحقوق األشخاص)

في وضعية إعاقة أثناء)تمثيل وإظهار قضايا اإلعاقة بمختلف أنواعها،)

التزاما باملقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)11

 محاجبة  لصوج  لنمطية  لقائمة على  لتمييز بين  لجنسين

)ونش2 ثقارة  ملساو ة

يلتزم املتعهد):)

- بالنهوض بثقافة املساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب 

الجنس، بما في ذلك الصور النمطية التي تحط من كرامة املرأة 

وصورتها ؛

 - بعدم الحث بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف ضد املرأة

أو االستغالل والتحرش بها ؛

 - بالحرص على احترام مبدأ املناصفة في املشاركة في كل البرامج

ذات الطابع السيا�ضي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وغيرها ؛

املادة)12

حما7ة  لجمهوج  لنا�ضئ

يسهر املتعهد على أن تحترم برامجه حقوق الطفل كما هي متعارف)

عليها كونيا.

1.12)-)في باب بث محتوى متضمن للعنف.)

لألطفال) املوجهة  البرامج  تتضمن  أال  على  املتعهد  يحرص 

واملراهقين عنفا،)كيفما كانت طبيعته.

الالزمة) التدابير  اتخاذ  على  برامجه،) إطار  في  املتعهد،) يحرص 

لحماية األطفال واملراهقين،)سواء)كانوا مشاهدين أو مشاركين،)مع)

التمييز بين فئاتهم العمرية.

تطبيقا ملقتضيات هذا الدفتر يقصد):

 باألطفال، األشخاص البالغة أعمارهم أقل من 12 سنة؛

باملراهقين، األشخاص البالغة أعمارهم بين 12 و18 سنة؛

بالجمهور النا�ضئ، األشخاص البالغة أعمارهم أقل من 18 سنة.

2.12)-)في باب تصنيف  لبف مج.

النا�ضئ) الجمهور  لحماية  الضرورية  االحتياطات  املتعهد  يتخذ 

تحملها،) التي يصعب  التصريحات  أو  الصور  بعض  بث  يتم  عندما 

النشرات) في  خاص،) نحو  على  درامية  بأحداث  تتعلق  أو شهادات 

والبرامج اإلخبارية والحوارية والبرامج األخرى.)يجب تحذير الجمهور)

بذلك مسبقا.
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يحترم املتعهد تصنيف البرامج حسب مستويات تقييم تالئم بين)

ويطبق عليها نظام) طبيعة هذه البرامج مع حماية الجمهور النا�ضئ،)

اإلشارات املالئم):

- الفئة 1 )بدون إشارة( : البرامج املوجهة إلى جميع فئات الجمهور ؛

اللون وبداخله  تنبيهية على شكل مربع أخضر  2 )عالمة  الفئة   -

إشارة 10 - باللون األسود( : البرامج التي تتضمن مشاهد ال تالئم 

الجمهور النا�ضئ. ينصح عدم تتبعها من طرف األطفال أقل من 

عشر سنوات ؛

- الفئة 3 )عالمة تنبيهية على شكل مربع أصفر اللون وبداخله إشارة 

12 - باللون األسود(: البرامج التي تعمد في سيناريوهاتها إلى اللجوء 

عدم  ينصح  النف�ضي.  أو  الجسدي  العنف  إلى  واملتكرر  املنتظم 

تتبعها من طرف األطفال أقل من 12 سنة ؛

- الفئة 4 )عالمة تنبيهية على شكل مربع أحمر اللون وبداخله إشارة 

16 - باللون األسود(: البرامج املتضمنة ملشاهد عنف قوية والتي 

تتطلب موافقة اآلباء. ينصح عدم تتبعها من طرف جمهور أقل 

من 16 سنة.

البرنامج.) مدة  طيلة  الشاشة  على  اإلشارات  هذه  عرض  يتعين 

عرض الوصالت اإلعالنية للبرامج  كما يتم إخبار الجمهور بها أثناء)

أو بثها األول املعلن عنه في الخدمة.)ترفق هذه اإلشارات مباشرة بتنبيه)

صوتي قبل بداية البرنامج املعني.

3.12)-)في باب حظ2 تمجيد  لعنف و إلقصاء.

 يلتزم املتعهد بعدم تمجيد العنف والتشجيع عليه،)بشكل صريح

أو ضمني أو تقديمه على أنه حل للنزاعات.

صريح بشكل  النا�ضئ،) الجمهور  تحريض  بعدم  املتعهد   يلتزم 

شأنها) من  أو  قانونية  غير  تصرفات  أو  سلوكيات  على  ضمني،) أو 

اإلضرار بهم بصفة عامة،)وبعدم تهوين هذه السلوكيات والتصرفات)

في نظرهم،)كما يلتزم بحثهم على املواطنة والتسامح واحترام االختالف)

ومخالفة) العنف  ألخطار  وينبههم  املشترك  العيش  وقيم  وشروط 

القوانين.

و مل2 هقين لألطفال  و لحياة  لخاصة  حما7ة  لهوية  (– (4.12 

في وضعية صعبة.

معقدة اجتماعية  ظواهر  تعالج  التي  البرامج  في  املتعهد   يلتزم 

أو وضعيات عائلية أو شخصية صعبة تهم األطفال واملراهقين بحماية)

الجمهور النا�ضئ والحفاظ على املصلحة الفضلى لألطفال والقاصرين)

املعنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الظواهر والوضعيات)

املعالجة في هذه البرامج.

في إطار برامجه على االمتناع عن بث شهادات) يحرص املتعهد 

أطفال يوجدون في أوضاع صعبة تتعلق بحياتهم الخاصة،)إال إذا كان)

ذلك يخدم مصلحة األطفال وشريطة التأكد من ضمان حماية تامة)

لسرية هويتهم مع الحصول،)قدر املستطاع،)على موافقة ولي أمرهم.)

يسهر املتعهد من باب احترام كرامة اإلنسان وحرمة األسر على)

العائالت املعنية عند بث محتوى) مراعاة مصلحة ومشاعر أطفال 

 سمعي بصري أو شهادات ألشخاص بالغين تتعلق بنزاعات زوجية

أو عائلية ومعالجتها.

5.12)–)في باب  لتفبية  إلعالمية.

برامج) من خالل  و/أو  يبثها  التي  املضامين  عبر  املتعهد،) يساهم 

مخصصة لهذا الغرض،)في التربية على اإلعالم بما يساهم في ضمان)

استعمال آمن ونقدي لوسائل االعالم.)

املادة)13

ضو بط  لبف مج  لصحية

يلتزم املتعهد باحترام املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها)

العمل،)وال سيما قرارات وتوصيات املجلس األعلى املتعلقة بالبرامج)

التي تتناول موضوع الصحة.)

املادة)14

حقوق  ملشاجكين في  لبف مج وهوية حما7ة  ألشخاص

عند طلب مشارك عدم الكشف عن هويته في برامج،)يمتنع املتعهد)

عن إعطاء)مؤشرات تمكن من تحديد هوية هذا الشخص،)بما في ذلك)

إسمه أو عنوانه أو رقم هاتفه أو عالمة مميزة أو أي تفاصيل شخصية)

تمكن من التعرف عليه.

يحرص املتعهد أيضا خالل البرامج املباشرة التي تتطلب حماية)

هوية األغيار،)على أال يكون من شأن التصريحات املشاركين التمكين)

قبل) بذلك  املشاركين  إخبار  يتم  األشخاص.) تلك  هوية  تحديد  من 

يلتزم املتعهد بالتدخل) في حالة وقوع تجاوز،) مشاركتهم في البرامج.)

فورا،)لوقف تلك التصريحات.

املادة)15

ق2ينة  لبف ءة وتغطية  ملساط2  لقضائية

يلتزم املتعهد في برامجه باحترام املقتضيات القانونية والتنظيمية)

الجاري بها العمل،)وال سيما قرارات وتوصيات املجلس األعلى املتعلقة)

باحترام مبدأ قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة واحترام املساطر)

القضائية.
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الفصل الثالث

 لتز مات عامة

املادة)16

 لتز مات تجاه  لسلطات  لعمومية وحق  ل2د

10)من قانون االتصال السمعي البصري،) طبقا ملقتضيات املادة)

يلتزم املتعهد ببث ما يلي):

- إنذارات السلطات العمومية وكذا البالغات املستعجلة الهادفة 

إلى الحفاظ على الصحة والنظام العام ؛

منح  مع  العليا  الهيأة  من  بطلب  الرسمية  التصريحات  بعض   -

السلطة العمومية املسؤولة عن ذلك التصريح، عند االقتضاء، 

بث  تطلب  التي  السلطة  وتتحمل  للبث.  مالئمة  زمنية  حصة 

التصريح مسؤوليتها عنه ؛

- بث بيان حقيقة أو جواب بقرار من املجلس األعلى.

املادة)17

 حـتـ2 م حــقـوق  لـمـؤلـف و لـحقـوق  لـمجــاوجة)

يبثها،) التي  البرامج  أجزاء) أو  البرامج،) تحترم  بأن  املتعهد  يلتزم 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واملتعلقة بحقوق)

املؤلف والحقوق املجاورة.

يلتزم املتعهد باتخاذ املقتضيات والتدابير الالزمة لهذا الغرض،)

املخصصة) الزمنية  الحصص  الحتساب  نظام  بإحداث  خصوصا 

ألعمال كل مؤلف.

املادة)18

) إلخباج بأثمنة  لخدمات)" لتيليماتيكية")أو  لهاتفية ز ئدة  لثمن))

ُيخبر املتعهد الجمهور بصفة واضحة،)بالثمن الواجب أداؤه مقابل)

تقدم) استعمال خدمة تيليماتيكية أو هاتفية معروضة زائدة الثمن.)

هذه املعلومة في بداية البرنامج املعني وكلما تمت الدعوة الستعمال)

هذه الخدمة.

املادة)19

 لتماس  إلحسان  لعمومي

 يلتزم املتعهد بعدم إعالن أو إذاعة التماس لإلحسان العمومي

إال بإذن السلطات العمومية املعنية،)ويتم اإلعالن عن رقم هذا اإلذن)

خالل البرنامج،)كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الباب الثالث

 لتز مات خاصة وخصائص  لبفمجة

الفصل األول

 إلنتاج و لبفمجة 

املادة)20

 ملساهمة في تنمية  إلنتاج  لسمعي  لبص2ي  لوطني

يلتزم املتعهد باملساهمة في تنمية اإلنتاج الوطني والنهوض بالفن)

املوسيقي) للتراث  األفضلية  إعطاء) مع  وإبرازهم  املغربية  واألغنية 

الوطني.

ابتداء)من السنة الثالثة املوالية لسنة بدء) ( يلتزم املتعهد) (- (1.20

5)%)من رقم معامالته السنوي املحقق) باستثمار) استغالل الخدمة،)

من الخدمة،)موضوع دفتر التحمالت هذا،)في):

- مواكبة العروض الفنية في املغرب، وخصوصا الوطنية منها ؛

- إنتاج أعمال سمعية بصرية من شأنها النهوض بالفن واألغنية 

املغربية.

2.20)-)يبث املتعهد األغنية املغربية،)بكل تنوعها اللغوي واملجالي.)

باللغة العربية واألمازيغية) ()clips( تمثل مقاطع الفيديو املوسيقية)

واللهجات املغربية من إنتاج وطني أو لفنانين مغاربة):)

- ما ال يقل عن 30 % من البرامج املوسيقية، ابتداء من السنة 

الثالثة املوالية لسنة بدء استغالل الخدمة ؛

- ما ال يقل عن 40 % من البرامج املوسيقية، ابتداء من السنة 

الرابعة املوالية لسنة بدء استغالل الخدمة؛

- ما ال يقل عن 50 % من البرامج املوسيقية، ابتداء من السنة 

الخامسة املوالية لسنة بدء استغالل الخدمة ؛

3.20)باستثناء)مقاطع الفيديو املوسيقية،)يمثل اإلنتاج الوطني):

- 40 % من مدة البث، ابتداء من السنة الثالثة املوالية لسنة بدء 

استغالل الخدمة ؛

- 50 % من مدة البث، ابتداء من السنة الرابعة املوالية لسنة بدء 

استغالل الخدمة ؛

- 70 % من مدة البث، ابتداء من السنة الخامسة املوالية لسنة بدء 

استغالل الخدمة.
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املادة)21

 لخصائص  لعامة للبفمجة

"تولك) يبث املتعهد خدمة تتكون برمجتها من برامج موسيقية،)

شو"،)برامج ترفيهية وكبسوالت على املوضة والجمال والطبخ والرفاه.

تخصص الخدمة):

الفيديو مقاطع  خارج  لبرامج  برمجتها،  بث  مدة  من   %  25  - 

بدء  لسنة  املوالية  الثانية  السنة  من  ابتداء  وذلك  املوسيقية 

استغالل الخدمة ؛

الفيديو مقاطع  خارج  لبرامج  برمجتها،  بث  مدة  من   %  30  - 

بدء  لسنة  املوالية  الثالثة  السنة  من  ابتداء  وذلك  املوسيقية 

استغالل الخدمة ؛

الفيديو مقاطع  خارج  لبرامج  برمجتها،  بث  مدة  من   %  35  - 

املوسيقية وذلك ابتداء من السنة الخامسة املوالية لسنة بدء 

استغالل الخدمة ؛

يتم بث البرامج الناطقة أساسا باللغة العربية الفصحى واللهجة)

املغربية.

يلتزم املتعهد،)ابتداء)من تاريخ إعمال الخدمة،)ببثها،)دون انقطاع،)

أربع وعشرون))24()ساعة في اليوم.

الفصل الثاني

 التصال  إلشهاجي 

الـمــادة)22

ش2وط بث  إلشهاج)

)).)3)-)ش2وط إدج ج  لوصالت  إلشهاجية.

يجب أن تكون الوصالت اإلشهارية التي تتضمن خطابا أو عدة)

خطابات إشهارية سهلة التمييز ومعزولة بوضوح عن باقي البرامج)

بواسطة إشارات خاصة)"جينريك)Générique")مميزة لإلشهار ال تقل)

مدتها عن ثانيتين))2()قبل بث الخطاب اإلشهاري وبعده،)يتم التعرف)

عليها بمميزاتها الصوتية واملرئية.

تسمح) وأال  (
ً
إشهارا الذكر  السالفة  اإلشارات  تتضمن  أال  يجب 

بتحديد معلن.

منها) واحدة  كل  تتضمن  إشهارية  بث وصالت  للمتعهد  يرخص 

18)دقيقة في كل) خطابا أو عدة خطابات إشهارية في حدود ال تتعدى)

ساعة.

يجب أن يكون مستوى صوت الوصلة اإلشهارية مطابقا للمعايير)

البرنامج) املستوى  هذا  يفوق  وأال  (،)1 رقم) امللحق  )أنظر  الدولية)

السابق والالحق لها.

2.22–) إلشهاج غيف  ملعلن و ملمنوع.

يلتـزم املتعهـد بعدم بث اإلشهـار غير املعلن واإلشهار املمنوع،)كما)

ورد تعريفهما في املادة)2)من قانون االتصال السمعي البصري.

الـمــادة)23

ش2وط جعا7ـة  لبـ2 مـج)

يجب اإلشارة إلى الراعي بهذه الصفة صراحة في بداية و/)أو نهاية)

ويمكن لهذه اإلشارة أن تتم من خالل ذكر أو عرض اسم) البرنامج.)

الراعي،)أو اسمه التجاري،)أو قطاع نشاطه،)أو منتوجاته،)أو عالماته)

التجارية مثل الشارة أو الرمز أو املميز الصوتي.

عندما تستهدف الرعاية تمويل برنامج مسابقة ترفيهية أو جزء)

يسمح فقط بتوزيع منتوجات  من هذا الصنف ضمن أحد البرامج،)

أو خدمات الراعي مجانا على املستفيدين في شكل جوائز.

بداية) في  اإلشهارية  املقدمة  الراعي ضمن  إلى  اإلشارة  باستثناء)

ال يجوز ذكره خالل البرنامج املرعى وفي سياق) و/أو نهاية البرنامج،)

إال إذا كان هذا الذكر ال يصاحبه أي) الوصالت اإلعالنية للبرنامج،)

حث على االستهالك أو إعالن ذي طبيعة تبريرية أو ترويجية.

أو استئجار) الرعاية الحث على شراء) يجب أال يكون من شأن 

منتجات أو خدمات الراعي أو الغير.

الـمــادة)24

) لتز مات خاصة باإلشهاج و ل2عا7ة

األطراف) كل  إزاء) التحريرية  استقالليته  بضمان  املتعهد  يلتزم 

األخرى وال سيما املجموعات االقتصادية،)وخاصة املعلنين والرعاة)

وبعدم السماح لهم بالتدخل في مضامين وبرمجة البرامج التي يبثها على)

الخدمة.))

 ال يمكن أن يتجاوز مبلغ املداخيل املحصل عليها بطريقة مباشرة

أيا كانت الصفة وكيفما كان عدد) أو غير مباشرة من نفس املعلن،)

باملائة من رقم املعامالت السنوي الصافي) (30 منتوجاته وخدماته،)

للمتعهد.
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اإلخالل) ودون  املادة  هذه  من  أعاله  املقتضيات  مراعاة  مع 

يحرص) عنه،) املعلن  غير  واإلشهار  املمنوع  اإلشهار  بمقتضيات 

املنشطون عند استضافة مدعوين يتدخلون في برنامج معين للتواصل)

حول ممتلكات،)منتوجات أو خدمات ينتجونها أو يشاركون في إنتاجها،)

الصحفيون) يلتزم  الجمهور.) إخبار  في  فقط  التواصل  ينحصر  أن 

ومقدمو ومنشطو البرامج بالتحكم في سير هذه األخيرة،)كما يلتزمون)

املدعوين) خطابات  تكون  أن  على  الحرص  مع  والحياد  بالنزاهة 

أو املتدخلين الخارجيين تستجيب فقط لهدف إخبار الجمهور.))

أي إشارة إلى معيار أو عالمة تمييزية تشير إلى الجودة يجب أن)

لها) املهنية املخول  املنظمات  أو  العمومية  السلطات  تحمل موافقة 

ذلك،)طبقا للتشريعات واألنظمة الجاري بها العمل.

الباب الرابع

قو عد تقنية

)الـمــادة)25

مقتضيات عامة)

املصلحة) إطار  في  األساسية،) املتطلبات  باحترام  املتعهد  يلتزم 

تشغيل) وسالمة  ومستخدميه،) املستعملين  لضمان سالمة  العامة،)

والتجهيزات) للخدمات  الداخلي  والتشغيل  عليها  والحفاظ  الشبكة 

الطرفية،)وحماية وسالمة وصحة املعطيات،)وحماية البيئة واألخذ)

بعين االعتبار متطلبات التعمير وإعداد التراب،)كما يلتزم الوقاية من)

كل التداخالت بين أنظمة لالتصاالت السلكية والالسلكية واألنظمة)

األرضية والفضائية األخرى.

يتعلق) فيما  األساسية  التقنية  املتطلبات  باحترام  املتعهد  يلتزم 

القوة) حالة  وباستثناء) اإلطار  هذا  في  الخدمة.) واستغالل  بجودة 

وجودة) الخدمة  استمرارية  ضمان  املتعهد  على  يتعين  القاهرة،)

اشتغال) على  باستمرار  املحافظة  على  ويحرص  املطلوبة  الخدمات 

القوانين) إطار احترام  في  وذلك  مجموع تجهيزاته على أكمل وجه،)

التقنيات،) )األمن،) املجاالت) كل  في  العمل  بها  الجاري  والتنظيمات 

البيئة والتعمير إلخ.(.

واإلرسال) لإلنتاج  بنيـات  بوضع  خاصة،) بصفة  املتعهد  يلتزم 

لضمان استمرارية وجودة الخدمة،)ويلتزم باملحافظة باستمرار على)

سالمة اشتغال تجهيزاته وأنظمته،)وال سيما ضمان):

- معدات وأنظمة تقنية للتحكم في البث ؛

- تجهيزات كهربائية بديلة لإلمدادات الطاقية ؛

- تجهيزات للحماية من الحرائق ؛

- تجهيزات للوقاية من الصواعق ؛

- تأريض التجهيزات واملعدات.

يلتزم املتعهد باستعمال الوسائل واألجهزة التقنية الالزمة لضمان)

البث) بمعايير  وإخبارهم  للمشاهدين،) واالستماع  املشاهدة  جودة 

التقنية الضرورية الستقبال الخدمة.)

يلتزم املتعهد بإخبار الهيأة العليا بكل تغيير يطرأ على الخصائص)

كل تغيير في هذه) ساعة قبل تفعيله.) (48 على األقل) (، التقنية للبث)

الخصائص التقنية يجب أن يكون مسبوقا بحملة إخبارية موجهة)

للمشاهدين مع تحديد تاريخ الشروع في تفعيله.

في الحالة التي يتم فيها إرسال الخدمة بين منصة اإلنتاج والساتل)

 VSAT يلتزم املتعهد بالتأكد من أن مشغل) (،VSAT بواسطة مشغل)

القانونية) يتوفر على ترخيص من السلطة املختصة وفقا لألحكام 

والتنظيمية املعمول بها.

يتعين على املتعهد تسجيل كل برنامج كامال واالحتفاظ به ملدة)

سنة على األقل؛)وفي حالة ما إذا كان البرنامج املذكور أو أحد عناصره)

القانونية) النصوص  احترام  تخص  شكاية  أو  للرد") "حق  موضوع)

والتنظيمية الجاري بها العمل،)يحتفظ بالتسجيل ألطول مدة يمكن)

أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر اإلثبات.

الباب الخامس

 لحكامة  لجيدة و مل2 قبة و لتتبع

املادة)26

 لضبط  لذ تي

تبليغ) تاريخ  من  ()6( أشهر) ستة  مدة  انتهاء) قبل  املتعهد،) يقوم 

على توجهاته التحريرية) باعتماد ميثاق لألخالقيات بناء) الترخيص،)

املتعارف) األخالقية  والقواعد  القيم  بمجموع  التذكير  ويتضمن 

دون اإلخالل بالقواعد) عليها التي تحكم مختلف البرامج التي يبثها،)

املنصوص عليها في هذا الدفتر.

املطبقة على) كما يتضمن امليثاق قواعد لتفادي حاالت التنافي،)

مستخدميه وعلى أعضاء)أجهزة تسييره وإدارته وتدبيره.)

يبلغ هذا امليثاق إلى املجلس األعلى خالل الثالثين))30()يوما املوالية)

النقضاء)أجل ستة))6()أشهر املحدد في الفقرة األولى من هذه املادة.

يخبر املتعهد املجلس األعلى بالتدابير واآلليات التي يضعها قصد)

احترام ميثاق األخالقيات وضمان تفعيله في املضامين التي يتم بثها.
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املادة)27

 مل2 قبة و لتتبع

املعلومات) العليا،) الهيأة  إشارة  رهن  يضع  بأن  املتعهد،) يلتزم 

والوثائق الضرورية من أجل القيام بمهامها،)وذلك في إطار األشكال)

واإلجراءات والشروط التي تحددها لهذا الغرض.

املادة)28

مسك محاسبة تحليلية

يمسك املتعهد محاسبة تحليلية تمكن من تحديد املوارد وتوزيع)

خدمة) كل  ونتائج  والعائدات  والتكاليف  واالستثمارات  التمويالت 

مقدمة.

الباب السادس

 لعقوبات

)الـمــادة)29

 لعقـوبات  لــماليـة

دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها في التشريع الجاري به)

يمكن للمجلس األعلى أن يقرر في حق املتعهد عقوبة مالية) العمل،)

يتالءم مبلغها مع طبيعة املخالفة املرتكبة،)دون أن تتجاوز نسبة0,5 

%)من رقم املعامالت الذي حققه املتعهد خالل آخر سنة مالية.)وفي)

)تطبق)
ً
حال عدم توفر معلومات عن رقم املعامالت املشار إليه سلفا

ملف) في  املتضمنة  اإلشهارية  التوقعات  أساس  على  أعاله  النسبة 

ترشيح املتعهد والذي تم قبوله.

إال أن املجلس األعلى يمكنه أن يقرر في الحالة التي تذر فيها املخالفة)

على املتعهد ربحا غير مبرر،)عقوبة مالية تساوي،)كحد أق�ضى،)ضعف)

الربح غير املبرر املحصل عليه.)ولهذه الغاية يتعين على املتعهد أن يضع)

وفي حالة) رهن إشارة الهيأة العليا كل البيانات املتعلقة بهذا الربح.)

العود،)يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى ثالثة أضعاف الربح غير املبرر)

املحصل عليه من املخالفة.

تدفع الغرامة داخل أجل ثالثين يوما ابتداء)من تاريخ تبليغ قرار)

إلى الهيأة العليا دون تأخير) ويتم إرسال إثبات األداء) املجلس األعلى.)

مقابل إشعار بالتوصل.)

طبقا) العليا  الهيأة  لفائدة  املستحقة  الديون  تحصيل  يتم 

للمقتضيات التشريعية املتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

 يمكن للمجلس األعلى أن يلزم املتعهد بإعالن العقوبة الصادرة

في حقه على خدمته.

الـمــادة)30

 لعقـوبات غـيـ2  لـمالـيـة)

على) املطبقة  املقتضيات  بعض  أو  بمقت�ضى  اإلخالل  حالة  في 
الخدمة أو على املتعهد،)ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها)
أعاله،)يمكن للمجلس األعلى أن يصدر في حق املتعهد،)باعتبار خطورة)

املخالفة،)إحدى العقوبات التالية):)

- إنذار ؛

- وقف بث الخدمة أو جزء من برامج الخدمة ملدة شهر على األكثر ؛

- تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة كحد أق�ضى ؛

- سحب الترخيص.

أن يلزم املتعهد بإعالن) يمكن للمجلس األعلى،)عالوة على ذلك،)
العقوبة الصادرة في حقه على خدمته.

الباب السابع

أحكام ختامية و نتقالية 

املادة)31

 ملقابـل  لــمالي

احتساب) مع  درهم  ألف  مائة  مبلغ  العليا  للهيأة  املتعهد  يؤدي 
الرسوم)))100.000)درهم)())قبل منحه الترخيص،)برسم املقابل املالي،)

وال يترتب عن فعل التجديد الضمني للترخيص أي مقابل مالي.

املادة)32

خطة  لتمويل وب2نامج  الستثماج

وبرنامج) التمويل  بخطة  املتعهد  يلتزم  املشروع،) هذا  لتمويل 
االستثمار،)كما هو محدد في امللحق رقم)2.

املادة)33

وحدة درتف  لتحمالت

تعد الوثائق املرفقة بهذا الدفتر جزءا ال يتجزأ منه.

املادة)34

 لدخول حيز  لتنفيذ

يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ الترخيص.)ويبقى)
ساري املفعول إلى حين انتهاء)صالحية الترخيص املتعلق به.

املادة)35

 لنش2 في  لج2يدة  ل2سمية

ينشر دفتر التحمالت هذا بالجريدة الرسمية.

رئيسة الهيئة العليا لالتصال السمعي)
البصري،

السيدة لطيفة أخرباش.

الرئيس املدير العام لشركة شدى راديو.

السيد رشيد حياك،
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3  3 من جبيع  ألول) صادج في) 3) (87.19 جقم) »م.أ.ت.س.ب«)  ق2 ج)

))3)نورمبف)239)()7ق�ضي بمنح إذن من أرل بث ب2 مج إذ عية)

بمناسبة) ملدة محدودة من ط2ف رمعية)» ملبادجة  لثقارية«)

تغطية  لدوجة  لسادسة عش2ة من  مله2ران  لدولي للسينما)

و لهج2ة.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا) (11.15 على القانون رقم) بنـاء)

لالتصال السمعي البصري خصوصا املادة)4))املقطع)1()منه)؛

وعلى القانون رقم)77.03)املتعلق باالتصال السمعي البصري،)كما)

تم تغييره وتتميمه،)خصوصا املواد)5)و14)و29)منه)؛

 وعلى قرار رئيس الحكومة رقم)3.06.18)الصادر في)26)من جمادى

للترددات،) الوطني  املخطط  بنشر  )15)مارس)2018()  1439 اآلخرة)

املنشور بالجريدة الرسمية عدد)6662)مكرر بتاريخ)6)أبريل)2018)؛

وعلى قرار وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي)

بتحديد) ()2018 يونيو) (20(  1439 6)شوال) الصادر في) (2045.18 رقم)

بالجريدة) املنشور  كهربائية،) الراديو  الترددات  تعيين  عن  األتاوى 

الرسمية رقم)6692)بتاريخ)19يوليو)2018)؛

وعلى قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم)05.17 

الصادر في)26)من ربيع اآلخر)1438 )25)يناير)2017(،)القا�ضي باعتماد)

املسطرة املتعلقة باألذون)؛

وعلى طلب إذن ملدة محدودة من أجل استغالل تردد لبث برامج)

إذاعية بمناسبة تغطية الدورة السادسة عشرة من املهرجان الدولي)

للهيأة) الثقافية  املبادرة  جمعية  به  تقدمت  الذي  والهجرة  للسينما 

العليا لالتصال السمعي البصري بتـاريخ)8)أكتوبر)2019)؛)

في) املؤرخة  املواصالت  لتقنين  الوطنية  الوكالة  موافقة  وعلى 

24)أكتوبر)2019)املشروطة بالصيغة النهائية ملسطرة التنسيق الدولي)

بخصوص التردد الذي تم تعيينه)؛

العامة لالتصال) على ملف الدراسة الذي أعدته املديرية  وبناء)

السمعي البصري)؛

وحيث إن فترة صالحية اإلذن املطلوب ال تصادف فترة حملة)

انتخابية)؛

وحيث إن الخدمة السمعية البصرية املأذون بها لها عالقة مباشرة)

بترويج الغرض من التظاهرة)؛

يقرر :

الثقافية االستغالل ملدة محدودة) املبادرة  يرخص لجمعية  (- (1

تغطية) بمناسبة  إذاعية تشغل خصيصا  برامج  لتردد من أجل بث 

الدورة السادسة عشرة من املهرجان الدولي للسينما والهجرة)؛

2)-)يعين بصفة مؤقتة لهذا الغرض لجمعية املبادرة الثقافية التردد)

الواجب استعماله وفقا للخصائص) ميغاهرتز في محطة أكادير،) (98

التقنية املحددة في ملحق هذا القرار)؛

كل التعديالت) بحق إجراء) في أي وقت،) وتحتفظ الهيأة العليا،)

الضرورية تبعا ملا تقتضيه املتطلبات الوطنية والدولية،)وخصوصا)

الراديو) للموارد  األمثل  واالستعمال  الترددات  بتنسيق  املتعلقة 

كهربائية؛)

إلى (2019 ديسمبر) (7 من) املمتدة  للفترة  اإلذن  هذا  يمنح  (- (3 

16)ديسمبر)2019)؛

يقرر بأن اإلتاوة املستحقة بشأن استعمال التردد موضوع) (- (4

)للنصوص التنظيمية)
ً
هذا القرار،)محددة في ملحق هذا القرار،)طبقا

الجاري بها العمل،

كل تعديل يطرأ على املقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في)

هذا الشأن،)يترتب عليه تعديل تلقائي لقيمة األتاوى)؛

5)-)يقرر،)دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها في القانون رقم)

77.03)املتعلق باالتصال السمعي البصري،)كما تم تغييره وتتميمه،)أن)

عدم احترام املقتضيات السالفة الذكر واملتعلقة):)

أ)()بمدة البث:)يعرض جمعية املبادرة الثقافية لغرامة مالية بمبلغ)

خمس آالف))5.000()درهم عن كل يوم تجاوز في البث)؛

الدورة) بتغطية  مباشرة  عالقة  لها  لبرامج  الحصري  بالبث  ب)()

السادسة عشرة من املهرجان الدولي للسينما والهجرة:)يعرض جمعية)

درهم) ()20.000( املبادرة الثقافية لغرامة مالية بمبلغ عشرين ألف)

لكل إخالل)؛

يتعلق) فيما  خصوصا  املعينة،) الترددية  املوجة  باستعمال  ت()

باملنطقة الجغرافية املزمع تغطيتها،)وفق املواصفات املبينة في امللحق:)

ألف) بمبلغ عشرين  مالية  لغرامة  الثقافية  املبادرة  يعرض جمعية 

)20.000()درهم لكل إخالل)؛
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6)-)يأمر بتبليغ قراره هذا إلى جمعية املبادرة الثقافية وإلى السلطة)

الحكومية املكلفة بقطاع االتصال والوكالة الوطنية لتقنين املواصالت)؛

املوقع) وعلى  الرسمية  الجريدة  في  هذا  قراره  بنشر  يأمر  (- (7

اإللكتروني للهيأة العليا لالتصال السمعي البصري.

تّم)تداول هذا القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي)

1441 األول) ربيع  من  (14 بتاريخ) املنعقد  اجتماعه   البصري خالل 

البصري) السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  بمقر  (،)2019 نوفمبر) (12(

والسيدات) رئيسة،) أخرباش،) لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط،)

الحسني) البقالي  وعلى  الكنسو�ضي  الرغاي وجعفر  نرجس  والسادة 

وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي)

وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز،)أعضاء.

عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري):

الرئيسة،

اإلمضاء):)لطيفة أخرباش.

4 
 

 ملحق

 الئحة الخصائص التقنية للتردد
 

Station Fréquence 
(MHz) Longitude Latitude P.a.r 

(dBW) 
Système de 
diffusion Pol. Dir. 

Hauteur 
d'antenne 

(m) 

Altitude 
(m) 

Période de la 
diffusion 
provisoire 

Redevance 
(DH) 
(HT) 

AGADIR 98.0 009W35 30 30N25 38 30 4 V ND 30 63 
07/12/2019 

au 
16/12/2019 

95,00 

 
 

*
*  *

 3  3 من جبيع  آلخ2) (39 صادج في) (93.19 جقم) "م.أ.ت.س.ب") ق2 ج)

بوضع درتف  لتحمالت  لجد7د للخدمة) ()(239 ديسمبف) (36(

»إذ عة  لبح2) 3«) لتي تقدمها ش2كة) »ج د7و ميدي)  إلذ عية)

 ألبيض  ملتوسط  لدولية ش.م«.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

الهيــــأة) تنظيــــم  بإعـــــادة  املتعلـــق  (11.15 رقـــم) القانـــون  علـــى  بنـــاء)

)4 )املقطع) (3 املادتين) خصوصا  البصري،) السمعي  لالتصال   العليا 

و4))املقطع)1()منه)؛

وبناء)على القانون رقم)77.03)املتعلق باالتصال السمعي البصري،)

كما تم تغييره وتتميمه،)خصوصا املواد)13)و26)و38)منه)؛

على قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم) وبناء)

04.17)املؤرخ في)20)من ربيع اآلخر)1438 )19)يناير)2017()واملتعلق)

السمعية) الخدمات  الترخيص إلحداث واستغالل  باعتماد مسطرة 

البصرية خصوصا املادة)12)منه)؛

اإلذاعية الخدمة  استغالل  ترخيص  تجديد  طلب  على   وبناء)

السمعي) لالتصال  العليا  الهيأة  به  توصلت  الذي  (»1 ميدي) »راديو 

البصري بتاريخ)21)مارس)2019)؛

وبعد قبول شركة)»إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية ش.م«،)

ملقتضيات دفتر التحمالت الجديد للخدمة) (،2019 نونبر) (22 بتاريخ)

اإلذاعية)»راديو ميدي)1«)؛

وبعد االطالع على وثائق دراسة الطلب املنجزة من طرف املديرية)

العامة لالتصال السمعي البصري)؛

وبعد  ملد ولة):

يحدد مقتضيات دفتر تحمالت الستغالل الخدمة اإلذاعية (- (1 

1«)التي تقدمها شركة)»إذاعة البحر األبيض املتوسط) »راديو ميدي)

الدولية ش.م«،)املرفقة نسخة أصلية منه بهذا القرار)؛

يأمر بنشر قراره هذا وكذا دفتر التحمالت السالف الذكر) (- (2

األبيض) البحر  »إذاعة  شركة) إلى  وتبليغهما  الرسمية  بالجريدة 

املتوسط الدولية ش.م«)؛))

للخدمة اإلذاعية) الجديد املؤطر  التحمالت  بأن دفتر  يقرر  (- (3

يلغى ويحل محل دفتر تحمالتها الذي حدد بقرار) (»1 »راديو ميدي)

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم)05.15)الصادر بتاريخ)

22)من جمادى اآلخرة)1426 )29)يوليو)2005()؛
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تّم)تداول هذا القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي)

1441 اآلخر) ربيع  من  (19 بتاريخ) املنعقد  اجتماعه   البصري خالل 

بمقر الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري) (،)2019 ديسمبر) (16(

والسيدات) رئيسة،) أخرباش،) لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط،)

الحسني) البقالي  وعلي  الكنسو�ضي  الرغاي وجعفر  نرجس  والسادة 

وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي)

وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز،)أعضاء.

عن املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

الرئيسة،

اإلمضاء):)لطيفة أخرباش.

*

*  *

دفتر التحمالت

 لخدمة  إلذ عية "ج د7و ميدي 3"

 ملقدمة من ط2ف ش2كة "إذ عة  لبح2  ألبيض  ملتوسط 

 لدولية ش.م"

جمـــوز

يراد بما يلي ألجل تطبيق هذا الدفتر):

-  لقانون  ملنظم للهيأة  لعليا : القانون رقم 11.15 املتعلق بإعادة 

تنظيم الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ 21 من ذي 

القعدة 1437 )25 أغسطس 2016( ؛

- قـانون  التصال  لسمعي  لبص2ي : القانون رقم 77.03 املتعلق 

باالتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

-  لهـيأة  لعليا : الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري ؛ 

-  ملجلس  ألعلى : املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري ؛

-  ملتـعـهـــد : شـركة " إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية ش.م" 

الحاصلة على ترخيص من أجل تقديم خدمة إذاعية بتشكيل 

السعة )AM) على املوجات الطويلة وبالتشكيل الترددي إف.إم 

)FM) ؛

- خــدمـة : الخدمة اإلذاعية راديو ميدي 1 موضوع دفتر التحمالت 

هذا.

تــعــاجيـــف

ألجل تطبيق هذا الدفتر،)يراد بما يلي):

خارج) الخدمة التي تكون غالبية برامجها،) (: خدمة غيف منقولة)

غير منقولة من برامج خدمة إذاعية أجنبية،) املنوعات املوسيقية،)

وذلك في إطار الشروط املحددة بموجب قرار املجلس األعلى رقم)

املتعلق) ()2007 أكتوبر) (31(  1428 من شوال) (19 الصادر في) (27.07

بخدمات االتصال السمعي البصري غير املنقولة)؛

 التصال  إلشــهاجي):)اإلشهار والرعاية حسب مدلول القانون رقم)

77.03)املتعلق باالتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه)؛

ُمــْعــلـِـن):)كل شخص يربطه باملتعهد التزام تعاقدي للترويج التجاري)

السمه أو عالماته أو منتوجاته أو خدماته أو أنشطته أو منجزاته،)

كيفما كان شكل االتصال اإلشهاري املستعمل.

الباب األول

معطيات عامة تتعلق بالتفخيص و لخدمة و ملتعهد

املادة)1

موضوع  لتفخيص)

الغرض من الترخيص إحداث واستغالل خدمة إذاعية عامة،)غير)

تتمحور حور األخبار الوطنية والدولية والخدمة والترفيه) منقولة،)

،كما عرفها قانون االتصال السمعي البصري.)

الخدمة هي عبارة عن إذاعة ذات توجه وطني ودولي تبث بتشكيل)

(((.()FM((على املوجات الطويلة وبالتشكيل الترددي إف.إم()AM((السعة

 الخدمة يمكن أن تبث بطريقة مماثلة عبر األنترنيت والساتل،

في الوقت نفسه و/)أو بفارق في التوقيت،)دون أن يؤثر ذلك،)في أي حال)

 من األحوال،)على وحدة الخدمة كما تحددها شروط البث والتغطية

في دفتر التحمالت هذا.

املادة)2

مدة  لتفخيص وتغييف مقتضياته

ُيمنح الترخيص للمتعهد ملدة خمس))5()سنوات تحتسب ابتداء)من)

2015.)يجدد الترخيص ضمنيا مع مراعاة متطلبات تغيير) فاتح يناير)

مقتضيات الترخيص،)كما ينص على ذلك القانون املتعلق باالتصال)

السمعي البصري.

الترخيص) مقتضيات  بتغيير  يقوم  أن  األعلى  للمجلس  يمكن 

)بسبب واحد أو أكثر)
ً
أو دفتر التحمالت عندما يكون هذا التغيير مبررا

من األسباب التالية):
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- تغيير اإلطار القانوني املطبق على إحداث و/أو استغالل خدمات 

االتصال السمعي البصري ؛

- تغيير شرط أو عدة شروط بالقانون أو بالواقع ؛

والدعامات  باألنماط  خاصة،  بصفة  املتعلق  التكنولوجي  التطور   -

التكنولوجية للبث ؛

- توسيع نشاط الخدمة بطلب من املتعهد.

كلما كان من شأن تغيير مقت�ضى أو عدة مقتضيات من الترخيص)

التأثير على مقت�ضى أو عدة مقتضيات من دفتر التحمالت،)تعتبر هذه)

الجديدة) املقتضيات  اتجاه  نفس  في  القانون،) بقوة  مغّيرة  األخيرة 

إجراؤه،) ُيزمع  تغيير،) بكل  املتعهد  العليا  الهيأة  خِبر 
ُ
ت للترخيص.)

بمقت�ضى رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم داخل أجل معقول قبل)

تاريخ سريان مفعول ذلك التغيير،)ويتضمن التبليغ اإلشارة على األقل)

إلى أسبابه واملقتضيات البديلة وتاريخ دخوله حيز التطبيق.)

املادة)3

تقد7م  ملتعهد و لش2وط  لقانونية  ملؤط2ة له

املتعهد هو شركة)"إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية ش.م")

شركة مساهمة خاضعة للقانون املغربي،)مقيدة في السجل التجاري)

تحت رقم)3587)غرضها االجتماعي):

الصوت  بإنتاج وتقديم وبث ونشر  العالقة  العمليات ذات  - كل 

والصور، بكل الوسائل التي يتيحها التطور التقني ؛

كليا  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة،  العمليات  كل   -

ييسر بشكل  أعاله،  إليها  املشار  العمليات  بإحدى  جزئيا،   أو 

أو يسهل أو ينمي نشاط الشركة وكذا كل املساهمات املباشرة وغير 

املباشرة، بأي شكل من األشكال، في املقاوالت التي لها أهداف 

مشابهة أو مرتبطة. 

املتعهد ضمن مساهميه أي مساهم في وضعية تسوية) ال يضم 

قضائية أو تصفية قضائية.

يمتنع املتعهد عن القيام،)بنفسه أو بواسطة شخص ذاتي أو معنوي)

ينتمي إليه،)بالتسيير الحر ألصل أو عدة أصول تجارية في ملكية متعهد)

آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض االجتماعي.

االجتماعي) الرأسمال  في  حالة مساهمته  في  املتعهد،) على  يتعين 

ملتعهدين آخرين حاصلين على ترخيص،)أو اقتنائه حقوقا للتصويت)

في جموعها العامة،)مراعاة القيود املنصوص عليها في قانون االتصال)

السمعي البصري وال سيما املواد)20)و21)و22)منه.

الباب الثاني

مبادئ و لتز مات عامة

الفصل األول

مبادئ عامة

املادة)4

ح2ية  التصال  لسمعي  لبص2ي

وتمارس هذه الحرية في إطار) ؛) االتصال السمعي البصري حر)

احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)5

 ملسؤولية  لتح2ي2ية

يتحمل املتعهد كامل املسؤولية بخصوص مضامين البرامج التي)

مع مراعاة مقتضيات الفصلين الثاني) يضعها رهن إشارة الجمهور،)

والثالث أسفله من هذا الباب،)ما عدا في حالة تالوة البالغات الرسمية)

بطلب من سلطة عمومية.

املادة)6

 لتحكم في  لبث

يلتزم املتعهد،)في جميع األحوال،)بالتحكم في البث.

والتدابير) اإلجراءات  الداخلية  مراقبته  نظام  ضمن  يتخذ 

في) عليها  املنصوص  والقواعد  املبادئ  احترام  لضمان  الضرورية 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)7

ضمان  لتعبيف  لتعددي عن تياج ت  لفك2 و ل2أي

الفكر) تيارات  عن  التعددي  التعبير  ضمان  على  املتعهد  يسهر 

والرأي طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.)

املادة)8

ضمان  لتعدد7ة  لثقارية و للغوية

املكونات) وتالحم  تنوع  تعكس  برمجة  باعتماد  املتعهد  يلتزم 

األساسية للهوية الوطنية والتعددية اللغوية.)
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الفصل الثاني

 لتز مات تتعلق بأخالقيات  لبف مج

املادة)9

نز هة  ألخباج و لبف مج

1.9)-)يطبق مبدأ نزاهة األخبار على مجموع برامج الخدمة املقدمة)

من طرف املتعهد.

يتعين على املتعهد التحقق من مصداقية الخبر،)باللجوء)إلى مصادر)

متنوعة وموثوقة،)وفي حدود املمكن،)ينبغي ذكر مصادر الخبر.

يلتزم بضمان توازن الخبر حين اإلخبار عن موضوع خالفي بإعطاء)

الكلمة في ظروف متشابهة لكل أطراف النزاع.

نفس) في  واملواقف  التيارات  كل  نقل  من  يتمكن  لم  حالة  وفي 

البرنامج،)بسبب صعوبة مادية للحصول عليها،)يقوم بنقلها في أقرب)

اآلجال وفي ظروف متشابهة،)وفي هذه الحالة يلتزم املتعهد باإلفصاح)

عن األسباب الكامنة وراء)ذلك.

مراعاة) يتعين  العمومية،) واألحداث  الوقائع  على  التعليق  عند 

بنزاهة) أو االستصغار واملساس  املبالغة  الحياد وتجنب كل أشكال 

الخبر.

املتعهد) على  يتعين  للجمهور،) أو  ملدعوين  الكلمة  تعطى  عندما 

الحرص على التوازن في تناول الكلمة،)في إطار احترام التعبير التعددي)

إشراك) عليه  يتوجب  كما  ؛) والرأي) الفكر  اتجاهات  مختلف  عن 

متدخلين ذوي كفاءة في البرامج التي تتطرق إلى مواضيع مجتمعية،)

ذات حساسية بالنسبة للمشاركين والجمهور املتلقي،)خصوصا عندما)

يسمح البرنامج باستقبال وبث شهادات مشاركين عن تجربة أو حالة)

معاناة شخصية.

عند اللجوء)إلى تقنيات التصويت من طرف الجمهور أو امليكرو-

طروطوار،)ينبغي عدم تقديمه على أنه يمثل الرأي العام أو مجموعة)

بعينها،)كما يتوجب الحرص على توازنه بحيث ال يصب كله أو جله في)

تمجيد أو تبخيس تيار أو موقف معين،)كما ينبغي عدم تغليط املستمع)

بشأن أهلية أو سلطة األشخاص املستجوبين.

عند تقديم أرقام أو معطيات إحصائية في أي نوع كان من البرامج،)

يتعين اإلفصاح عن مصدرها.

يتعين الحرص على تعددية تيارات) عند تقديم قراءة للصحف،)

الرأي،)خصوصا السياسية منها.

2.9)-)يحرص املتعهد على تجنب كل خلط ما بين اإلخبار والترفيه.)
يتوجب التمييز بينهما.)توضع) عندما يتضمن البرنامج الصنفين معا،)

البرامج اإلخبارية تحت مسؤولية صحفيات وصحفيين مهنيين.

يحرص املتعهد على أن تنجز البرامج اإلخبارية التي يبثها (- (3.9 
في ظروف تضمن استقالليتها عن أي مجموعة اقتصادية أو تيار سيا�ضي)
أو مجموعة مصالح)؛)يحرص أيضا على أال يستغل الصحفيون خالل)
تدخلهم في البرامج اإلخبارية،)موقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة،)واحترام)
املبدأ العام الذي يق�ضي بالتمييز ما بين سرد الوقائع،)من جهة،)والتعليق)
؛)ويسهر املتعهد كذلك على تقيد املستشارين) عليها،)من جهة أخرى)
يساهمون عندما  واملوضوعية  بالحياد  معه  املتعاقدين   واملحللين 

في تقديم وتنشيط البرامج التي يبثها.

في إطار نشراته اإلخبارية،)تغطية أو) -)عندما يقدم املتعهد،) (4.9
تقريرا عن تظاهرة منظمة من طرف حزب سيا�ضي أو منظمة نقابية)
أو جمعية مهنية أو منظمة اجتماعية،)يتعين عليه باألخص من خالل)
االلتزام باالعتدال في األهمية املعطاة للحدث املعني أن يحرص على أن)

تكت�ضي هذه التغطية أو هذا التقرير طابعا إخباريا صرفا.

املادة)10

 حتف م حقوق  ألشخاص)

1.10)-)في باب  حتف م ك2 مة  إلنسان.

تعد كرامة اإلنسان إحدى عناصر النظام العام،)ال يمكن التنازل)
عنها بمقت�ضى اتفاقات خاصة ولو بموافقة الشخص املعني.)

يلتزم املتعهد بأال تمس أي من برامجه بكرامة اإلنسان وحقوقه)
كما هي مكرسة دستوريا ومتعارف عليها كونيا.

2.10)-)في باب حظ2  لتمييز و لتح2يض على  لك2 هية.

الكراهية أو  العنصرية  على  تحريض  كل  بحظر  املتعهد   يلتزم 
أو العنف في البرامج التي يبثها.))

 يلتزم املتعهد بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس
أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء)االجتماعي أو الجغرافي أو)

اإلعاقة أو أي وضع شخ�ضي مهما كان.

3.10)-)في باب  حتف م  لحقوق  لشخصية و لحياة  لخاصة.

يحترم املتعهد حقوق الشخص في حماية حياته الخاصة.

بأخذ) املتعهد  يلتزم  اإلخبار،) في  الجمهور  بحق  اإلخالل  دون 
االحتياطات الضرورية عند بث تصريحات يصعب تحملها أو شهادات)
تتعلق بأحداث درامية)؛)يجب أن يكون كل برنامج أو جزء)من برنامج)
يتضمن مشاهد يصعب تحملها من طرف الجمهور مسبوقا بتحذير)

يقدم بلغة البرنامج املعني.
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4.10)-)في باب إش2 ك  ألشخاص في وضعية إعاقة.

يحرص املتعهد على إشراك األشخاص في وضعية إعاقة في البرامج)

وإدراج القضايا املرتبطة بهم ضمن البرامج الحوارية.

 يلتزم املتعهد بمراعاة احترام شعور وكرامة وحقوق األشخاص

في وضعية إعاقة أثناء)تمثيل وإظهار قضايا اإلعاقة بمختلف أنواعها،)

التزاما باملقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)11

مناهضة  لصوج  لنمطية  لقائمة على  لنوع

و لنهوض بثقارة  ملساو ة

يلتزم املتعهد):

- بالنهوض بثقافة املساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب 

الجنس، بما في ذلك الصور النمطية التي تحط من كرامة املرأة 

أو صورتها ؛

- بعدم الحث بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف ضد املرأة 

أو االستغالل والتحرش بها ؛

- بالحرص على إعمال مبدأ املناصفة في املشاركة في كل البرامج ذات 

الطابع السيا�ضي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي.

املادة)12

حما7ة  لجمهوج  لنا�ضئ

يسهر املتعهد على احترام حقوق الطفل كما هي متعارف عليها)

كونيا.

1.12)-)في باب بث محتوى متضمن للعنف.

لألطفال) املوجهة  البرامج  تتضمن  أال  على  املتعهد  يحرص 

واملراهقين عنفا،)كيفما كانت طبيعته.

النا�ضئ) الجمهور  لحماية  الضرورية  االحتياطات  املتعهد  يتخذ 

أو شهادات) عندما يتم بث بعض التصريحات التي يصعب تحملها،)

تتعلق بأحداث درامية على نحو خاص،)في النشرات والبرامج اإلخبارية)

والحوارية والبرامج األخرى.)يجب تحذير الجمهور بذلك مسبقا.

2.12)-)في باب حظ2 تمجيد  لعنف و إلقصاء.

 يلتزم املتعهد بعدم تمجيد العنف والتشجيع عليه،)بشكل صريح

أو ضمني أو تقديمه على أنه حل للنزاعات.

صريح بشكل  النا�ضئ،) الجمهور  تحريض  بعدم  املتعهد   يلتزم 

أو ضمني،)على سلوكيات أو تصرفات غير قانونية أو من شأنها اإلضرار)

بهم بصفة عامة،)وبعدم تهوين هذه السلوكيات والتصرفات في نظر)

كما يلتزم باملساهمة في نشر قيم املواطنة والتسامح) هذا الجمهور،)

واحترام االختالف والعيش املشترك وينبه الجمهور النا�ضئ من أخطار)

العنف ومخالفة القوانين.

و مل2 هقين لألطفال  و لحياة  لخاصة  حما7ة  لهوية  (- (3.12 

في وضعية صعبة.

معقدة اجتماعية  ظواهر  تعالج  التي  البرامج  في  املتعهد   يلتزم 

أو وضعيات عائلية أو شخصية صعبة تهم األطفال واملراهقين بحماية)

الجمهور النا�ضئ والحفاظ على املصلحة الفضلى لألطفال والقاصرين)

املعنيين،)بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،)بهذه الظواهر والوضعيات)

املعالجة في هذه البرامج.

في إطار برامجه على االمتناع عن بث شهادات  يحرص املتعهد 

أطفال يوجدون في أوضاع صعبة تتعلق بحياتهم الخاصة،)إال إذا كان)

ذلك يخدم مصلحة األطفال وشريطة التأكد من ضمان حماية تامة)

لسرية هويتهم مع الحصول،)قدر املستطاع،)على موافقة ولي أمرهم.

الحياة) وحرمة  اإلنسان  كرامة  احترام  باب  من  املتعهد  يسهر 

العائالت) أطفال  ومشاعر  مصلحة  مراعاة  على  لألسرة،) الخاصة 

املعنية عند بث محتوى صوتي أو شهادات تتعلق بمعالجة نزاعات)

زوجية أو عائلية.

4.12)-)في باب  لتفبية  إلعالمية.

برامج) من خالل  و/أو  يبثها  التي  املضامين  عبر  املتعهد،) يساهم 

مخصصة لهذا الغرض،)في التربية على اإلعالم،)بما يساهم في استعمال)

آمن ونقدي لوسائل االعالم.

املادة)13

ضو بط  لبف مج  لصحية

يلتزم املتعهد باحترام املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها)

العمل،)والسيما قرارات وتوصيات املجلس األعلى املتعلقة بالبرامج)

التي تتناول موضوع الصحة.)

املادة)14

حقوق  ملشاجكين في  لبف مج وحما7ة هوية  ألشخاص

 عندما ال يبدي مشارك صراحة موافقته على الكشف عن هويته

في برنامج،)يمتنع املتعهد عن إعطاء)مؤشرات تمكن من تحديد هوية)

بما في ذلك اسمه أو عنوانه أو رقم هاتفه أو عالمة) هذا الشخص،)

مميزة أو أي تفاصيل شخصية تمكن من التعرف عليه.))
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يحرص املتعهد أيضا خالل البرامج املباشرة التي تتطلب حماية)

هوية األغيار،)على أال يكون من شأن التصريحات التمكين من تحديد)

مشاركتهم قبل  بذلك  املشاركين  إخبار  يتم  األشخاص.) تلك   هوية 

في البرامج.)في حالة وقوع تجاوز،)يلتزم املتعهد بالتدخل فورا،)لوقف)

تلك التصريحات.

املادة)15

ق2ينة  لبف ءة وتغطية  ملساط2  لقضائية

يلتزم املتعهد في برامجه باحترام املقتضيات القانونية والتنظيمية)

الجاري بها العمل،)وال سيما قرارات وتوصيات املجلس األعلى املتعلقة)

باحترام مبدأ قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة واحترام املساطر)

القضائية.

الفصل الثالث

 لتز مات عامة

املادة)16

 لتز مات تجاه  لسلطات  لعمومية وحق  ل2د

10)من قانون االتصال السمعي البصري،) طبقا ملقتضيات املادة)

يلتزم املتعهد ببث ما يلي):

- إنذارات السلطات العمومية وكذا البالغات املستعجلة الهادفة 

إلى الحفاظ على الصحة والنظام العام ؛

منح  مع  العليا،  الهيأة  من  بطلب  الرسمية  التصريحات  بعض   -

السلطة العمومية املسؤولة عن ذلك التصريح، عند االقتضاء، 

بث  تطلب  التي  السلطة  وتتحمل  للبث.  مالئمة  زمنية  حصة 

التصريح مسؤوليتها عنه ؛

- بث بيان حقيقة أو جواب بقرار من املجلس األعلى.

املادة)17

 حـتـ2 م حــقـوق  لـمـؤلـف و لـحقـوق  لـمجــاوجة

يلتزم املتعهد باحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها)

العمل واملتعلقة بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

إذا تم إبرام اتفاقية بين املتعهد واملكتب املغربي لحقوق املؤلفين،)

يجب على املتعهد تبليغ نسخة منه إلى الهيأة العليا.

في ظل عدم وجود اتفاقية بين املتعهد واملكتب املغربي لحقوق)

املؤلفين التي تحدد األحكام والتدابير املتخذة لهذه الغاية،)يضع املتعهد)

نظاما الحتساب الحصص الزمنية املخصصة ألعمال كل مؤلف.)

املادة)18

 إلخباج بأثمنة  لخدمات  لتيليماتيكية أو  لهاتفية ز ئدة  لثمن

ُيخبر املتعهد الجمهور بصفة واضحة،)بالثمن الواجب أداؤه مقابل)

تقدم) استعمال خدمة تيليماتيكية أو هاتفية معروضة زائدة الثمن.)

 هذه املعلومة في بداية البرنامج املعني وكلما تمت الدعوة الستعمال

هذه الخدمة.

املادة)19

 لتماس  إلحسان  لعمومي

 يلتزم املتعهد بعدم إعالن أو إذاعة التماس لإلحسان العمومي

 إال بإذن السلطة العمومية املعنية،)ويتم اإلعالن عن رقم هذا اإلذن

في بداية البرنامج وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الباب الثالث

 لتز مات خاصة وخصائص  لبفمجة

الفصل األول

 إلنتاج و لبفمجة 

املادة)20

 ملساهمة في تنمية  إلنتاج  لسمعي  لبص2ي  لوطني

يعمل املتعهد على تشجيع اإلبداع الفني املغربي وتخصيص حصة)

ال تقل عن)50)%)من برامجه املوسيقية لألعمال ذات التعبير العربي)

واملغربي وحصة ال تقل عن)15)%،)من ساعات البث ومعدلها السنوي،)

املغربي) التعبير  ذات  املوسيقية  ولألعمال  األصل  املغاربة  للفنانين 

واملؤداة بالعربية واألمازيغية واللهجات املغربية.)

املادة)21

 لخصائص  لعامة للبفمجة

()24( أربع وعشرين) دون انقطاع،) ببت الخدمة،) يلتزم املتعهد،)

ساعة في اليوم.

يقدم املتعهد برمجة عامة لألخبار الوطنية والدولية والخدمة)

والترفيه.

تمثل البرامج اإلخبارية)25)%)على األقل من مدة البث ما بين الساعة)

الخامسة صباحا ومنتصف الليل.)وتشتمل،)بوجه خاص،)على نشرات)

أساسا  ونقط إخبارية تخصص لجديد األحداث الوطنية والدولية،)

والثقافية) واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  امليادين  في 

نظر صادرة عن) ووجهات  افتتاحية  تعاليق  على  وكذا  والرياضية،)

شخصيات مؤهلة.
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تشتمل برامج الخدمة على برامج وآراء)تعنى،)خصوصا،)بالنشرات)

اليومية) والحياة  والصحة  والترفيه  البورصة  وأسواق  الجوية 

والنصائح.

تشتمل برامج الترفيه،)بوجه خاص،)على برامج وحلقات مخصصة)

للموسيقى.

األقل،) على  (،%35 بنسبة) العربية  باللغة  الناطقة  البرامج  تبث 

وباللغة الفرنسية.

الفصل الثاني

 التصال  إلشهاجي 

الـمــادة)22

ش2وط بث  إلشهاج)

1.22)-)ش2وط إدج ج  لوصالت  إلشهاجية.

يجب أن تكون الوصالت اإلشهارية التي تتضمن خطابا أو عدة)

خطابات إشهارية سهلة التمييز ومعزولة بوضوح عن باقي البرامج)

بواسطة إشارات صوتية خاصة)"جينريك)Générique")مميزة لإلشهار)

ال تقل مدتها عن ثانيتين))02()قبل بث الخطاب اإلشهاري وبعده،)يتم)

التعرف عليها بمميزاتها الصوتية.
ً
إشهارا أي  الذكر  سالفة  الصوتية  اإلشارات  تتضمن  أال  يجب 
 

وأال تسمح بتحديد أي معلن.

يخول للمتعهد بث وصالت إشهارية تتضمن كل واحدة منها خطابا)

أو عدة خطابات إشهارية في حدود)18))دقيقة في كل ساعة.

يجب أن يكون))مستوى صوت الوصلة اإلشهارية مطابقة للمعايير)

وأال يفوق هذا املستوى البرنامج السابق) (،)2 )أنظر امللحق) الدولية)

والالحق لها.

2.22)-) إلشهاج غيف  ملعلن و ملمنوع.

يلتـزم املتعهـد بعدم بث اإلشهـار غير املعلن واإلشهار املمنوع،)كما)

ورد تعريفهما في املادة)2)من قانون االتصال السمعي البصري.

اإلخالل) ودون  املادة  هذه  من  أعاله  املقتضيات  مراعاة  مع 

يحرص) عنه،) املعلن  غير  واإلشهار  املمنوع  اإلشهار  بمقتضيات 

املنشطون عند استضافة مدعوين يتدخلون في برنامج معين للتواصل)

حول ممتلكات،)منتوجات أو خدمات ينتجونها أو يشاركون في إنتاجها،)

الصحفيون) يلتزم  الجمهور.) إخبار  في  فقط  التواصل  ينحصر  أن 

ومقدمو ومنشطو البرامج بالتحكم في سير هذه األخيرة،)كما يلتزمون)

املدعوين) خطابات  تكون  أن  على  الحرص  مع  والحياد  بالنزاهة 

أو املتدخلين الخارجيين تستجيب فقط لهدف إخبار الجمهور.

الـمــادة)23

ش2وط جعا7ـة  لبـ2 مـج)

يجب اإلشارة إلى الراعي بهذه الصفة صراحة في بداية و/)أو نهاية)

ويمكن لهذه اإلشارة أن تتم من خالل ذكر أو عرض اسم) البرنامج.)

الراعي،)أو اسمه التجاري،)أو قطاع نشاطه،)أو منتوجاته،)أو عالماته)

التجارية مثل املميز الصوتي املرتبط باسمه عادة.

عندما تستهدف الرعاية تمويل برنامج مسابقة ترفيهية أو جزء)

يسمح فقط بتوزيع منتوجات  من هذا الصنف ضمن أحد البرامج،)

أو خدمات الراعي مجانا على املستفيدين في شكل جوائز.

بداية في  اإلشهارية  املقدمة  الراعي ضمن  إلى  اإلشارة   باستثناء)

ال يجوز ذكره خالل البرنامج املرعى وفي سياق) و/أو نهاية البرنامج،)

إال إذا كان هذا الذكر ال يصاحبه أي) الوصالت اإلعالنية للبرنامج،)

حث على االستهالك أو إعالن ذي طبيعة تبريرية أو ترويجية.

أو استئجار الرعاية الحث على شراء)  يجب أال يكون من شأن 

منتجات أو خدمات الراعي أو الغير.

الـمــادة)24

 لتز مات خاصة باإلشهاج و ل2عا7ة

األطراف) كل  إزاء) التحريرية  استقالليته  بضمان  املتعهد  يلتزم 

األخرى وخصوصا املعلنين والرعاة وبعدم السماح لهم بالتدخل في)

مضامين وبرمجة البرامج التي يبثها على الخدمة.

ال يمكن أن يتجاوز مبلغ املداخيل املحصل عليها بطريقة مباشرة)

أيا كانت الصفة وكيفما كان عدد) أو غير مباشرة من نفس املعلن،)

منتوجاته وخدماته،)15)باملائة من رقم املعامالت اإلشهاري السنوي)

الصافي للمتعهد.)

غير أنه)،)يمكن السماح بتجاوز أقصاه)2)باملائة شريطة تخفيض)

حصة هذا املعلن في السنة املوالية،)قصد املحافظة بدقة على قاعدة)

السقف خالل سنتين مجتمعتين.

 أي إشارة إلى معيار أو عالمة تمييزية تشير إلى الجودة يجب أن

لها) املهنية املخول  املنظمات  أو  العمومية  السلطات  تحمل موافقة 

ذلك،)طبقا للتشريعات واألنظمة الجاري بها العمل.
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الباب الرابع

قو عد تقنية 

الـمــادة)25

مقتضيات عامة

املصلحة) إطار  في  األساسية،) املتطلبات  باحترام  املتعهد  يلتزم 

تشغيل) وسالمة  ومستخدميه،) املستعملين  لضمان سالمة  العامة،)

والتجهيزات) للخدمات  الداخلي  والتشغيل  عليها  والحفاظ  الشبكة 

الطرفية،)وحماية وسالمة وصحة املعطيات،)وحماية البيئة واألخذ)

بعين االعتبار متطلبات التعمير وإعداد التراب،)كما يلتزم الوقاية من)

كل التداخالت بين أنظمة لالتصاالت السلكية والالسلكية واألنظمة)

األرضية والفضائية األخرى.

يتعلق) فيما  األساسية  التقنية  املتطلبات  باحترام  املتعهد  يلتزم 

القوة) حالة  وباستثناء) اإلطار  هذا  في  الخدمة.) واستغالل  بجودة 

وجودة) الخدمة  استمرارية  ضمان  املتعهد  على  يتعين  القاهرة،)

اشتغال) على  باستمرار  املحافظة  على  ويحرص  املطلوبة  الخدمات 

القوانين) إطار احترام  في  وذلك  مجموع تجهيزاته على أكمل وجه،)

التقنيات،) )األمن،) املجاالت) كل  في  العمل  بها  الجاري  والتنظيمات 

البيئة والتعمير إلخ.(.

لضمان) لإلنتاج  بنيـات  بوضع  خاصة،) بصفة  املتعهد،) يلتزم 

استمرارية وجودة الخدمة،)ويحرص على املحافظة باستمرار،)على)

مع ضمان على) اشتغال مجموع تجهيزاته ونظامه على أكمل وجه،)

الخصوص):

- معدات وأنظمة تقنية للتحكم في البث ؛

- تجهيزات كهربائية بديلة لإلمدادات الطاقية ؛

- تجهيزات للحماية من الحرائق ؛

- تجهيزات للوقاية من الصواعق ؛

- تأريض التجهيزات واملعدات.

يلتزم املتعهد باستعمال الوسائل واألجهزة التقنية الالزمة لضمان 

جودة االستماع للمستمعين.

املستعملين تضمن سالمة  وبث  نقل  بنيـات  بوضع  املتعهد   يلتزم 

وجودة  استمرارية  لضمان  البنيات  هذه  تشغيل  سالمة  وكذا 

الخدمة، مع ضمان :

- نظام للتشوير الليلي ؛

- أنظمة للوقاية من الصواعق ؛

- أنظمة لحماية  املعلومات ؛

- تأريض التجهيزات واملعدات ؛

- أنظمة بديلة كافية وفعالة على مستوى مكونات بنيات اإلنتاج 

النقل والبث ؛

- أنظمة بديلة لإلمدادات الطاقية ؛

- تجهيزات للحماية من الحرائق ؛

- معدات خاصة بسالمة املواقع واألجهزة ؛

- تهيئة املواقع والتجهيزات بطريقة تضمن لألماكن املجاورة عناية 

الليلية مع  الضارة، اإلضاءة  إزالة األعشاب  : األسيجة،  خاصة 

البيئة والقيمة الجمالية لألماكن ووفق الشروط األقل  احترام 

ضررا بالنسبة لألمالك الخاصة وامللك العام.

به واالحتفاظ  كامال  برنامج  كل  تسجيل  املتعهد  على   يتعين 

وفي حالة ما إذا كان البرنامج املذكور أو أحد) ؛) ملدة سنة على األقل)

النصوص) احترام  تخص  شكاية  أو  للرد") "حق  موضوع) عناصره 

يحتفظ بالتسجيل ألطول) القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،)

مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر اإلثبات.

الـمــادة)26

ش2وط  لـولوج للـمو قـع  لـم2تـفعـة  لـتابـعة للملـك  لعام)

يلتزم املتعهد بالسماح،)عند الحاجة،)باالستعمال املشترك لبنياته)

التحتية ومواقع بثه،)إذا كانت هذه التجهيزات تتوفر على طاقة كافية،)

شريطة أال يضر هذا االستعمال بمصالحه.

للبنيات) املشترك  االستعمال  وكيفيات  شروط  تحدد  أن  يجب 

املتعهدين) بين  تبرم  اتفاقيات  بمقت�ضى  البث  وملواقع  األساسية 

املعنيين،)وتوجه نسخة من هذه االتفاقيات،)فورا،)إلى الهيأة العليا.

يجب أن يكون كل رفض لالستعمال املشترك،)يواجه به املتعهد)

طلب متعهد آخر،)معلال،)وأن يتم تبليغه فورا إلى الهيأة العليا.

الـمــادة)27

ش2وط  سـتـعمال  ملو جد  ل2 د7و كه2بائية

ال يمكن للمتعهد استعمال الترددات الراديو كهربائية املخصصة)

له ألي استعمال آخر غير االستعمال املنصوص عليه في القانون ودفتر)

املواصفات) وتحدد  الترددات،) تعيين  قرارات  وكذا  هذا  التحمالت 

التقنية للترددات املعينة للمتعهد في قرار أو قرارات تعيين الترددات.
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)أو عدة محطات(،) لكل طلب تعيين تردد يهم محطة بث جديدة)

تشغيل محطة البث أشهر من األجل املبرمج لبدء) ()03(  وقبل ثالثة)

العليا) الهيأة  املتعهد  يوافي  الطلب،) موضوع  البث() محطات  )أو 

بمواصفات موقع املحطة))أو مواقع املحطات()بغرض املصادقة عليها)

)املعطيات الجغرافية،)العنوان،)خريطة الولوج...(.

املقترح املوقع  خصائص  على  باملصادقة  العليا  الهيأة   تقوم 

استنادا إلى نطاق التغطية) من طرف املتعهد،) )أو املواقع املقترحة()

املتعلقة) والدولية  الوطنية  املتطلبات  االعتبار  في  وأخذا  املتوخاة 

باستعمال املوارد الراديو كهربائية.)

 يقوم املجلس األعلى بتعيين التردد أو الترددات مع املواصفات

الخدمة) بدء) أجل  التردد  تعيين  يحدد قرار  عليها.) املصادق  التقنية 

بالنسبة للتردد املعين في كل محطة بث.)وانطاقا من هذا األجل،)يتم)

للمقتضيات) طبقا  الترددات  باستغالل  املتعلقة  األتاوى  احتساب 

القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

البث) بأنماط  املتعلقة  التقنية  الخاصيات  باحترام  املتعهد  يلتزم 

1)من دفتر التحمالت هذا وكذا في قرارات) )في امللحق رقم) املتضمنة)

تعيين الترددات،)ويحرص على استخدام جميع الوسائل التكنولوجية)

مع) املحتملة  التداخالت  وكل  التشويش  من  للوقاية  الضرورية 

كما أن تثبيت  شبكات االتصـاالت وشبكات البث اإلذاعـي والتلفـزي.)

على) (Filtre RF (Radiofréquences( (" كهربائي) راديو  ٍح)
ّ

ُمرِش ("

مستوى مخرج جهاز البث يعتبر ضروريا.

بمقت�ضى قرار املجلس األعلى) في أي وقت،) تحتفظ الهيأة العليا،)

1  بإمكانية تغيير املواصفات التقنية للبث املتضمنة في امللحق رقم)

من دفتر التحمالت هذا،)وفقا ملا تقتضيه املتطلبات الوطنية والدولية)

من أجل استعمال أمثل للموارد الراديو كهربائية.

الباب الخامس

 لحكامة  لجيدة و مل2 قبة و لتتبع

املادة)28

 لضبط  لذ تي

من تاريخ تبليغ) ()06( مدة ستة أشهر) قبل انتهاء) يعتمد املتعهد،)

الترخيص،)ميثاقا لألخالقيات يأخذ بعين االعتبار توجهاته التحريرية)

املتعارف) األخالقية  والقواعد  القيم  بمجموع  التذكير  ويتضمن 

دون اإلخالل بالقواعد) عليها التي تحكم مختلف البرامج التي يبثها،)

املنصوص عليها في هذا الدفتر.

املصالح،) تعارض  أوضاع  لتفادي  قواعد  امليثاق  يتضمن  كما 
املطبقة على مستخدميه وعلى أعضاء)أجهزة تسييره وإدارته وتدبيره.)

يبلغ هذا امليثاق إلى املجلس األعلى خالل الثالثين))30()يوما املوالية)
النقضاء)أجل ستة))6()أشهر املحدد في الفقرة األولى من هذه املادة.

يخبر املتعهد املجلس األعلى بالتدابير واآلليات التي يضعها قصد)
احترام ميثاق األخالقيات وضمان تفعيله في املضامين التي يتم بثها.

املادة)29

 مل2 قبة و لتتبع

املعلومات العليا،) الهيأة  إشارة  رهن  يضع  بأن  املتعهد   يلتزم 
أو الوثائق القانونية واملالية والتقنية وذات الصلة بحقوق املؤلف)
والحقوق املجاورة،)الضرورية للتأكد من احترام االلتزامات املفروضة)
وذلك في إطار األشكال واإلجراءات والشروط التي تحددها  عليه،)

لهذا الغرض.

املادة)30

مسك محاسبة تحليلية

يمسك املتعهد محاسبة تحليلية تمكن من تحديد املوارد وتوزيع)
خدمة) كل  ونتائج  والعائدات  والتكاليف  واالستثمارات  التمويالت 

مقدمة.

املادة)31

أولوية  ملو جد  لبش2ية  ملغ2بية

يلتجأ املتعهد بإعطاء)األولوية للموارد البشرية املغربية،)على أن)
تمثل ما ال يقل عن نصف موظفيه الدائمين.

يتكون طاقم التحرير من صحفيين محترفين،)غالبيتهم من أصل)
مغربي.

الباب السادس

 لعقوبات

الـمــادة)32

 لعقـوبات  لــماليـة

دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها في التشريع الجاري به)
يمكن للمجلس األعلى أن يقرر في حق املتعهد عقوبة مالية) العمل،)
نسبة) تتجاوز  أن  دون  املرتكبة،) املخالفة  طبيعة  مع  مبلغها  يتالءم 
0,5)%)من رقم املعامالت الصافي الذي حققه املتعهد خالل آخر سنة)
وفي حال عدم توفر معلومات عن رقم املعامالت املشار إليه) مالية.)
،)تطبق النسبة أعاله على أساس التوقعات اإلشهارية املتضمنة)

ً
سلفا

في ملف ترشيح املتعهد والذي تم قبوله.
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في الحالة التي تذر فيها املخالفة) يمكن للمجلس األعلى أن يقرر،)

على املتعهد ربحا غير مبرر،)عقوبة مالية تساوي،)كحد أق�ضى،)ضعف)

الربح غير املبرر املحصل عليه.)ولهذه الغاية يتعين على املتعهد أن يضع)

وفي حالة) رهن إشارة الهيأة العليا كل البيانات املتعلقة بهذا الربح.)

العود،)يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى ثالثة أضعاف الربح غير املبرر)

املحصل عليه من املخالفة.

تدفع الغرامة داخل أجل ثالثين يوما ابتداء)من تاريخ تبليغ قرار)

إلى الهيأة العليا دون تأخير) ويتم إرسال إثبات األداء) املجلس األعلى.)

مقابل إشعار بالتوصل.)

طبقا) العليا  الهيأة  لفائدة  املستحقة  الديون  تحصيل  يتم 

للمقتضيات التشريعية املتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

 يمكن للمجلس األعلى أن يلزم املتعهد بإعالن العقوبة الصادرة

في حقه على خدمته.

الـمــادة)33

 لعقـوبات غـيـ2  لـمالـيـة)

على) املطبقة  املقتضيات  بعض  أو  بمقت�ضى  اإلخالل  حالة  في 

الخدمة أو على املتعهد،)ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها)

أعاله،)يمكن للمجلس األعلى أن يصدر في حق املتعهد،)باعتبار خطورة)

اإلخالل،)إحدى العقوبات التالية):

- إنذار ؛

- وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج ملدة شهر على األكثر ؛

- تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة كحد أق�ضى ؛

- سحب الترخيص.

أن يلزم املتعهد بإعالن) يمكن للمجلس األعلى،)عالوة على ذلك،)

العقوبة الصادرة في حقه على خدمته.

الباب السابع

أحكام ختامية و نتقالية 

املادة)34

 ألتاوى

األتاوى املتعلقة باستغالل الترددات الراديو) يلتزم املتعهد بأداء)

كهربائية التابعة للملك العام للدولة،)وفقا للشروط وحسب الكيفيات)

والتنظيمية) القانونية  للمقتضيات  طبقا  العليا  الهيأة  تحددها  التي 

الجاري بها العمل.

دون اإلخالل بالعقوبات املالية املنصوص عليها في املادة)32)من هذا)
الدفتر،)يمكن أن يقرر املجلس األعلى سحب الترددات الراديو كهربائية)
الشروط اإلتاوات وفق  أدائه  في حالة عدم  املتعهد  يستعملها   التي 

التي يحددها.

املادة)35

وحدة درتف  لتحمالت

تعد الوثائق امللحقة بهذا الدفتر جزءا ال يتجزأ منه.

املادة)36

 لدخول حيز  لتنفيذ

يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ تبليغ قرار تجديد)
صالحية الترخيص) ويبقى ساري املفعول إلى حين انتهاء) الترخيص.)

املتعلق به.

املادة)37

 لنش2 في  لج2يدة  ل2سمية

ينشر دفتر التحمالت هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر في نسختين إلى):

املجلس األعلى لالتصال السمعي)
البصري،

الرئيسة):

السيدة لطيفة أخرباش.

شركة)»إذاعة البحر األبيض املتوسط)
الدولية«،

الرئيس املدير العام):

السيد حسن خيار.

3  3 من جبيع  آلخ2) (39 94.19)صادج في) جقم) »م.أ.ت.س.ب«)  ق2 ج)
ت2خيص  ستغالل  لخدمة) بتجد7د  ()(239 ديسمبف) (36(
»إذ عة  لبح2) 3«) لتي تقدمها ش2كة) »ج د7و ميدي)  إلذ عية)

 ألبيض  ملتوسط  لدولية ش.م«.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا) (11.15 على القانون رقم) بنـاء)
)املقطع) (4 و) ()4 )املقطع) (3 لالتصال السمعي البصري،)خصوصا املادتين)

1()منه)؛

البصري،) السمعي  باالتصال  املتعلق  (77.03 رقم) القانون  وعلى 
و38  و26) و24) و18) و17) (13 كما تم تغييره وتتميمه،)خصوصا املواد)

منه)؛

وعلى قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم)04.17 
واملتعلق باعتماد) (،)2017 يناير) (19(  1438 ربيع اآلخر) (20 املؤرخ في)
مسطرة الترخيص إلحداث واستغالل الخدمات السمعية البصرية)

خصوصا املواد األولى و12)و13)و14)منه)؛

وبناء)على طلب تجديد ترخيص استغالل الخدمة اإلذاعية)»راديو)
الذي توصلت به الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري) (»1 ميدي)

بتاريخ)21)مارس)2019)؛
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وبعد االطالع على وثائق دراسة الطلب املنجزة من طرف املديرية)
العامة لالتصال السمعي البصري)؛

على قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم) وبناء)
93.19)املؤرخ في)19)من ربيع اآلخر)1441 )16)ديسمبر)2019()بوضع)

دفتر تحمالت الخدمة اإلذاعية)»راديو ميدي)1«)؛

وبعد  ملد ولة :

1)-)يقرر تجديد ترخيص شركة)»إذاعة البحر األبيض املتوسط)
 »1 الدولية ش.م«)من أجل استغالل الخدمة اإلذاعية)»راديو ميدي)
يجدد) (.2015 من فاتح يناير) سنوات تحتسب ابتداء) ()5( ملدة خمس)
كما ينص) الترخيص ضمنيا مع مراعاة تغيير مقتضيات الترخيص،)

على ذلك القانون املتعلق باالتصال السمعي البصري)؛

2)-)يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية،)وتبليغه إلى شركة))
»إذاعة البحر األبيض املتوسط الدولية ش.م«)وإلى السلطة الحكومية)

املكلفة باالتصال.

تّم)تداول هذا القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي)
1441 اآلخر) ربيع  من  (19 بتاريخ) املنعقد  اجتماعه   البصري خالل 
بمقر الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري) (،)2019 ديسمبر) (16(
والسيدات) رئيسة،) أخرباش،) لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط،)
الحسني) البقالي  وعلي  الكنسو�ضي  الرغاي وجعفر  نرجس  والسادة 
وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي)

وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز،)أعضاء.
عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري):

الرئيسة،

اإلمضاء):)لطيفة أخرباش.

3  3 من جبيع  آلخ2) (39 صادج في) (95.19 جقم) "م.أ.ت.س.ب")  ق2 ج)
تحمالت  لخدمة  لتلفزية) درتف  بوضع  ()(239 ديسمبف) (36(

"ميدي)3)تيفي") لتي تبثها ش2كة)")ميدي)3)تيفي ش.م«.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا) (11.15 على القانون رقم) بناء)
و4  ()4 )املقطع) (3 املادتين) خصوصا  البصري،) السمعي   لالتصال 

)املقطع)1()منه)؛

وبناء)على قانون رقم)77.03)املتعلق باالتصال السمعي البصري،)
كما تم تغييره وتتميمه،)خصوصا املواد)13)و26)و38)منه)؛

البصري السمعي  لالتصال  األعلى  املجلس  قرار  على   وبناء)
()2017 يناير) (19(  1438 الثاني) ربيع  من  (20 في) املؤرخ  (04.17 رقم)
الخدمات) واستغالل  إلحداث  الترخيص  مسطرة  باعتماد  واملتعلق 

السمعية البصرية خصوصا املادة)12)منه)؛

1)تيفي") وبناء)على طلب تعديل ترخيص الخدمة التلفزية)"ميدي)

بتاريخ) البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  به  توصلت  الذي 

8)ماي)2019)؛

وبعد قبول شركة)"ميدي)1)تيفي ش.م"،)بتاريخ)22)نونبر)2019،)

ملقتضيات دفتر تحمالت الخدمة التلفزية)"ميدي)1)تيفي")املكونة من)

 Médi"(و("Médi(1(TV(Maghreb"((باقة القنوات التلفزية اإلخبارية

("Médi(1(TV(anglophone"و("(Médi(1(TV(Afrique"1")و(TV(Arabic

.)"Médi(1(TV(hispanophone"و

وبعد االطالع على وثائق دراسة الطلب املنجزة من طرف املديرية)

العامة لالتصال السمعي البصري)؛

وبعد  ملد ولة):

 1 "ميدي) التلفزية) الخدمة  يحدد مقتضيات دفتر تحمالت  (- (1

تيفي")املكونة من باقة من القنوات التلفزية عبر األقمار اإلصطناعية)

)الساتل()وعلى الشبكة الرقمية األرضية التي تقدمها شركة)"ميدي)1 

تيفي ش.م"،)املرفقة نسخة أصلية منه بهذا القرار)؛

يأمر بنشر قراره هذا وكذا دفتر التحمالت السالف الذكر) (- (2

بالجريدة الرسمية وتبليغهما إلى شركة)"ميدي)1)تيفي ش.م"؛)

 1 "ميدي) يقرر بأن دفتر التحمالت املؤطر للخدمة التلفزية) (- (3

Médi(1(TV(Ma- "تيفي")املكونة من باقة القنوات التلفزية اإلخبارية))

 Médi(1(TV"و("(Médi(1(TV(Afrique"و("Médi(1(TV(Arabic"(و("ghreb

anglophone")و"Médi(1(TV(hispanophone"()يلغي ويحل محل دفتر)

التحمالت املوضوع بقرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري)

رقم)08.14)الصادر في)22)من رجب)1435 )22)ماي)2014()؛

تّم)تداول هذا القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي)

 1441 الثاني) ربيع  من  (19 بتاريخ) املنعقد  اجتماعه   البصري خالل 

بمقر الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري) (،)2019 ديسمبر) (16(

والسيدات) رئيسة،) أخرباش،) لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط،)

الحسني) البقالي  وعلي  الكنسو�ضي  الرغاي وجعفر  نرجس  والسادة 

وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي)

وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز،)أعضاء.

عن املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

الرئيسة،

اإلمضاء):)لطيفة أخرباش.

*

*  *
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دفتر التحمالت

باقة  لقنو ت  لتلفزية)

 ملقدمة من ط2ف ش2كة ميدي)3)تيفي ش.م.

جمـــوز

يراد بما يلي ألجل تطبيق هذا الدفتر):

-  لقانون  ملنظم للهيأة  لعليا : القانون رقم 11.15 املتعلق بإعادة 

من  21 بتاريخ  البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة   تنظيم 

ذي القعدة 1437 )25 أغسطس 2016( ؛

- قـانون  التصال  لسمعي  لبص2ي : القانون رقم 77.03 املتعلق 

باالتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

-  لهـيأة  لعليا : الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري ؛

-  ملجلس  ألعلى : املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

-  ملتـعـهـــد : شـركة " ميدي 1 تيفي ش.م" الحاصلة على ترخيص من 

أجل تقديم الخدمة موضوع دفتر التحمالت هذا.

"Médi 1 TV( Maghreb" التلفزية  القنوات  باقة   :  -  لخــدمـة 

 Médi 1 TV"و " Médi 1 TV(Afrique"و "Médi 1 TV(Arabic"و

دفتر  )Médi 1 TV" موضوع  hispanophone"و  "Anglophone

التحمالت هذا. 

تــعــاجيـــف)

ألجل تطبيق هذا الدفتر، يراد بما يلي :

القانون مدلول  والرعاية حسب  اإلشهار   :  -  التصال  إلشــهاجي 
تغييره  تم  كما  البصري  السمعي  باالتصال  املتعلق   77.03 رقم 

وتتميمه.

- ُمــْعــلـِـن : كل شخص يربطه باملتعهد التزام تعاقدي للترويج التجاري 
السمه أو عالماته أو منتوجاته أو خدماته أو أنشطته أو منجزاته، 

كيفما كان شكل الخطابات اإلشهارية املستعملة.

الباب األول

 معطيات عامة تتعلق بالتفخيص و لخدمة و ملتعهد

 ملادة)) ألولى

موضوع  لتفخيص)

الغرض من الترخيص توزيع خدمة تلفزية تتكون من باقة من)
("Médi(1(TV(Maghreb"(((القنوات التلفزية اإلخبارية على مدار الساعة
Médi(1(TV(Anglo-"و("(Médi(1(TV(Afrique"و("Médi(1(TV(Arabic "و)
بث بالواضح عبر األقمار)

ُ
ت ()"Médi(1(TV(hispanophone"و("phone

االصطناعية))الساتل()وعلى الشبكة الرقمية األرضية.

وعمال بأحكام املادة)24)من قانون االتصال السمعي البصري،)فإن)
الترخيص ممنوح بصفة شخصية للمتعهد،)كما تم تعريفه أعاله.

يمكن بث القنوات املكونة))للخدمة بطريقة مماثلة عبر األنترنيت،)
في الوقت نفسه و/)أو بفارق في التوقيت،)دون أن يؤثر ذلك،)في أي حال)
من األحوال،)على وحدة الخدمة كما تحددها شروط البث والتغطية.

املادة)2

مدة  لتفخيص وتغييف مقتضياته

ُيمنح الترخيص للمتعهد ملدة خمس))5()سنوات تحتسب من تاريخ)
يجدد الترخيص ضمنيا مع مراعاة متطلبات تغيير) (.2014 ماي) (11
مقتضيات الترخيص،)كما ينص على ذلك القانون املتعلق باالتصال)

السمعي البصري.

الترخيص مقتضيات  بتغيير  يقوم  أن  األعلى  للمجلس   يمكن 
)بسبب واحد أو أكثر)

ً
أو دفتر التحمالت عندما يكون هذا التغيير مبررا

من األسباب التالية):

- تغيير اإلطار القانوني املطبق على إحداث و/أو استغالل خدمات 
االتصال السمعي البصري ؛

- تغيير شرط أو عدة شروط بالقانون أو الواقع ؛

- التطور التكنولوجي املتعلق بصفة خاصة باألنماط والدعامات 
التكنولوجية للبث ؛

- توسيع نشاط الخدمة بطلب من املتعهد.

كلما كان من شأن تغيير مقت�ضى أو عدة مقتضيات من الترخيص)
التأثير على مقت�ضى أو عدة مقتضيات من دفتر التحمالت،)تعتبر هذه)
الجديدة) املقتضيات  اتجاه  نفس  في  القانون،) بقوة  مغّيرة  األخيرة 

للترخيص.

بمقت�ضى) إجراؤه،) ُيزمع  تغيير،) بكل  املتعهد  العليا  الهيأة  خِبر 
ُ
ت

رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم داخل أجل معقول قبل تاريخ)
سريان مفعول ذلك التغيير،)ويتضمن تبليغ التغيير اإلشارة على األقل)

إلى أسباب التغيير واملقتضيات البديلة وتاريخ دخوله حيز التطبيق.)

املادة)3

تقد7م  ملتعهد و لش2وط  لقانونية  لجاجي بها  لعمل

تيفي ش.م")شركة مساهمة خاضعة) (1 املتعهد هو شركة)"ميدي)
للقانون املغربي،)مقيدة في السجل التجاري تحت رقم)18671)ويتمثل)
في نقل وبث كل صورة وصوت) غرضها االجتماعي،)على الخصوص،)

عبر الساتل أو الكابل أو بواسطة البث الهرتزي األر�ضي.

املتعهد ضمن مساهميه أي مساهم في وضعية تسوية) ال يضم 
قضائية أو تصفية قضائية.
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يمتنع املتعهد عن القيام،)بنفسه أو بواسطة شخص ذاتي أو معنوي)

ينتمي إليه،)بالتسيير الحر ألصل أو عدة أصول تجارية في ملكية متعهد)

آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض االجتماعي.

قانون) في  عليها  املنصوص  القيود  مراعاة  املتعهد  على  يتعين 

االتصال السمعي البصري،)خصوصا املواد)20)و21)و22)منه.

األولوية في املوارد البشرية،) بإعطاء) بشكل دائم،) يلتزم املتعهد،)

لحاملي الجنسية املغربية،)بمن فيهم املسيرين.

الباب الثاني

مبادئ و لتز مات عامة

الفصل األول

مبادئ عامة

املادة)4

 ح2ية  التصال  لسمعي  لبص2ي

إطار) في  الحرية  هذه  وتمارس  حر.) البصري  السمعي  االتصال 

احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.)

املادة)5

 ملسؤولية  لتح2ي2ية

يتحمل املتعهد كامل املسؤولية بخصوص مضامين البرامج التي)

مع مراعاة مقتضيات الفصلين الثاني) يضعها رهن إشارة الجمهور،)

والثالث أسفله من هذا الباب،)ما عدا في حالة تالوة البالغات الرسمية)

بطلب من سلطة عمومية.

املادة)6

 لتحكم في  لبث

يلتزم املتعهد،)في جميع األحوال،)بالتحكم في البث.)

الضرورية) اإلجراءات  الداخلية  مراقبته  نظام  ضمن  ويتخذ 

في) عليها  املنصوص  والقواعد  للمبادئ  البرامج  احترام  لضمان 

املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)7

ضمان  لتعبيف  لتعددي عن تياج ت  لفك2 و ل2أي

يلتزم املتعهد بضمان التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي،)

طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)8

)ضمان  لتعدد7ة  لثقارية و للغوية

يلتزم املتعهد باعتماد برمجة تعكس تنوع وتالحم مقومات الهوية)

الوطنية والتعددية اللغوية.

الفصل الثاني

 لتز مات تتعلق بأخالقيات  لبف مج

املادة)9

نز هة  ألخباج و لبف مج

البرامج) مجموع  على  األخبار  نزاهة  مراعاة  مبدأ  يطبق  (- (1.9

املقدمة من طرف الخدمة.

يتعين على املتعهد التحقق من مصداقية الخبر،)خصوصا باللجوء)

ينبغي ذكر مصادر) إلى مصادر متنوعة وموثوقة،)وفي حدود املمكن،)

الخبر.

يلتزم املتعهد كذلك بضمان توازن الخبر حين اإلخبار عن موضوع)

نزاعي بإعطاء)الكلمة في ظروف متشابهة لكل أطراف النزاع.)وفي حالة)

بسبب) لم يتمكن من نقل كل التيارات واملواقف في نفس البرنامج،)

في أقرب حلقة ممكنة) بنقلها  يقوم  للحصول عليها،) صعوبة مادية 

لنفس البرنامج،)وفي هذه الحالة يلتزم املتعهد باإلفصاح عن األسباب)

الكامنة وراء)ذلك.

مراعاة) يتعين  العمومية،) واألحداث  الوقائع  على  التعليق  عند 

واملساس بنزاهة) ( الحياد وتجنب كل أشكال املبالغة أو االستصغار)

الخبر.

املتعهد) على  يتعين  للجمهور،) أو  ملدعوين  الكلمة  تعطى  عندما 

الحرص على التوازن في تناول الكلمة،)في إطار احترام التعبير التعددي)

إشراك) عليه  يتوجب  كما  والرأي.) الفكر  اتجاهات  مختلف  عن 

متدخلين ذوو كفاءة في البرامج التي تتطرق إلى مواضيع مجتمعية،)

خصوصا) املتلقي،) والجمهور  للمشاركين  بالنسبة  حساسية  ذات 

عندما يسمح البرنامج باستقبال وبث شهادات مشاركين عن تجربة)

أو حالة معاناة شخصية.

عند اللجوء)إلى تقنيات التصويت من طرف الجمهور أو ميكروفون)

ينبغي عدم تقديمه على أنه يمثل الرأي العام أو مجموعة) الطوار،)

بعينها،)كما يتوجب الحرص على توازنه بحيث ال يصب كله أو جله في)

تمجيد أو تبخيس تيار أو موقف معين،)كما ينبغي عدم تغليط املشاهد)

بشأن أهلية أو سلطة األشخاص املستجوبين.
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عند تقديم أرقام أو معطيات إحصائية في أي نوع كان من البرامج،)

يتعين اإلفصاح عن مصدرها.

يتعين الحرص على تعددية تيارات) عند تقديم قراءة للصحف،)

الرأي،)خصوصا السياسية منها.

2.9)-)يحرص املتعهد على تجنب كل خلط ما بين اإلخبار والترفيه.)

بينهما.) التمييز  يتوجب  معا،) الصنفين  البرنامج  يتضمن  عندما 

توضع البرامج اإلخبارية تحت مسؤولية صحفيات وصحفيين مهنيين.

يحرص املتعهد على أن تنجز البرامج اإلخبارية التي يبثها (- (3.9 

تيار) أو  اقتصادية  مجموعة  أي  عن  استقالليتها  تضمن  ظروف  في 

سيا�ضي أو مجموعة مصالح.

يحرص أيضا على أال يستغل الصحفيون خالل تدخلهم في البرامج)

واحترام املبدأ العام) موقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة،) اإلخبارية،)

من) والتعليق،) من جهة،) الذي يق�ضي بالتمييز ما بين سرد الوقائع،)

ويسهر املتعهد كذلك على تقيد املستشارين واملحللين) جهة أخرى.)

تقديم) في  يساهمون  عندما  واملوضوعية  بالحياد  معه  املتعاقدين 

وتنشيط البرامج التي يبثها.

تغطية اإلخبارية،) نشراته  إطار  في  املتعهد،) يقدم  عندما  (- (4.9 

أو تقريرا عن تظاهرة منظمة من طرف حزب سيا�ضي أو منظمة نقابية)

أو جمعية مهنية أو منظمة اجتماعية،)يتعين عليه باألخص من خالل)

االلتزام باالعتدال في األهمية املعطاة للحدث املعني أن يحرص على أن)

تكت�ضي هذه التغطية أو هذا التقرير طابعا إخباريا صرفا.

املادة)10

) حتف م حقوق  ألشخاص)

1.10)-)في باب  حتف م ك2 مة  إلنسان.

تعد كرامة اإلنسان إحدى عناصر النظام العام،)ال يمكن التنازل)

عنها بمقت�ضى اتفاقات خاصة ولو بموافقة الشخص املعني.)

يلتزم املتعهد بأال تمس أي من برامجه بكرامة اإلنسان وحقوقه)

كما هي مكرسة دستوريا ومتعارف عليها كونيا.

2.10)-)في باب حظ2  لتمييز و لتح2يض على  لك2 هية.

 يلتزم املتعهد على حظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية

أو العنف في البرامج التي يبثها.))

كما يلتزم املتعهد بحضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس)

أو الجغرافي) االجتماعي  االنتماء) أو  الثقافة  أو  املعتقد  أو  اللون  أو 

أو اإلعاقة أو أي وضع شخ�ضي مهما كان.

3.10)-)في باب  حتف م  لحقوق  لشخصية و لحياة  لخاصة.

يحترم املتعهد حقوق الشخص املتعلقة بحماية حياته الخاصة.

بأخذ) املتعهد  يلتزم  اإلخبار،) في  الجمهور  بحق  اإلخالل  دون 
 االحتياطات الضرورية عند بث صور أو تصريحات يصعب تحملها

أو شهادات تتعلق بأحداث درامية على نحو خاص.

من برنامج يتضمن مشاهد) يجب أن يكون كل برنامج أو جزء) (
يصعب تحملها من طرف الجمهور مسبوقا بتحذير يقدم بلغة البرنامج)

املعني.)

4.10)-)في باب إش2 ك  ألشخاص في وضعية إعاقة.

يحرص املتعهد على إشراك األشخاص في وضعية إعاقة في البرامج)
وإدراج القضايا املرتبطة بهم ضمن البرامج الحوارية.

يلتزم املتعهد بمراعاة احترام شعور وكرامة وحقوق األشخاص)
في وضعية إعاقة أثناء)تمثيل وإظهار قضايا اإلعاقة بمختلف أنواعها،)

التزاما باملقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)11

 محاجبة  لصوج  لنمطية  لقائمة
على  لتمييز بين  لجنسين ونش2 ثقارة  ملساو ة

يلتزم املتعهد):

- بالنهوض بثقافة املساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب 
الجنس، بما في ذلك الصور النمطية التي تحط من كرامة املرأة 

وصورتها ؛

 - بعدم الحث بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف ضد املرأة 
أو االستغالل والتحرش بها ؛

- بالحرص على إعمال مبدأ املناصفة في املشاركة في كل البرامج ذات 
الطابع السيا�ضي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وغيرها.

املادة)12

)حما7ة  لجمهوج  لنا�ضئ

يسهر املتعهد على أن تحترم برامجه حقوق الطفل كما هي متعارف)
عليها كونيا.

1.12)-)في باب بث محتوى متضمن للعنف.)

لألطفال) املوجهة  البرامج  تتضمن  أال  على  املتعهد  يحرص 
واملراهقين عنفا،)كيفما كانت طبيعته.

الالزمة) التدابير  اتخاذ  على  برامجه،) إطار  في  املتعهد،) يحرص 
لحماية األطفال واملراهقين،)سواء)كانوا مشاهدين أو مشاركين،)مع)

التمييز بين فئاتهم العمرية.
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تطبيقا ملقتضيات هذا الدفتر يقصد:

- باألطفال، األشخاص البالغة أعمارهم أقل من 12 سنة؛

- باملراهقين، األشخاص البالغة أعمارهم بين 12 و18 سنة؛

- بالجمهور النا�ضئ، األشخاص البالغة أعمارهم أقل من 18 سنة.

2.12)-)في باب تصنيف  لبف مج

النا�ضئ) الجمهور  لحماية  الضرورية  االحتياطات  املتعهد  يتخذ 

أو) عندما يتم بث بعض الصور أو التصريحات التي يصعب تحملها،)

شهادات تتعلق بأحداث درامية على نحو خاص،)في النشرات والبرامج)

يجب تحذير الجمهور بذلك) اإلخبارية والحوارية والبرامج األخرى.)

مسبقا.

يحترم املتعهد تصنيف البرامج حسب مستويات تقييم تالئم بين)

ويطبق عليها نظام) طبيعة هذه البرامج مع حماية الجمهور النا�ضئ،)

اإلشارات املالئم:

- الفئة 1 )بدون إشارة(: البرامج املوجهة إلى جميع فئات الجمهور ؛

اللون وبداخله  تنبيهية على شكل مربع أخضر  2 )عالمة  الفئة   -

إشارة 10- باللون األسود(: البرامج التي تتضمن مشاهد ال تالئم 

الجمهور النا�ضئ. ينصح عدم تتبعها من طرف األطفال أقل من 

عشر سنوات ؛

وبداخله  اللون  أصفر  مربع  تنبيهية على شكل  )عالمة   3 الفئة   -

إشارة 12 - باللون األسود(: البرامج التي تعمد في سيناريوهاتها إلى 

اللجوء املنتظم واملتكرر إلى العنف الجسدي أو النف�ضي. ينصح 

عدم تتبعها من طرف األطفال أقل من 12 سنة ؛

وبداخله  اللون  أحمر  مربع  شكل  على  تنبيهية  )عالمة   4 الفئة   -

إشارة 16 - باللون األسود(: البرامج املتضمنة ملشاهد عنف قوية 

والتي تتطلب موافقة اآلباء. ينصح عدم تتبعها من طرف جمهور 

أقل من 16 سنة.

البرنامج. مدة  طيلة  الشاشة  على  اإلشارات  هذه  عرض   يتعين 

كما يتم إخبار الجمهور بها أثناء)عرض الوصالت اإلعالنية للبرامج أو)

بثها األول املعلن عنه في الخدمة.)ترفق هذه اإلشارات مباشرة بتنبيه)

صوتي قبل بداية البرنامج املعني.

3.12)-)في باب حظ2 تمجيد  لعنف و إلقصاء.

 يلتزم املتعهد بعدم تمجيد العنف والتشجيع عليه،)بشكل صريح

أو ضمني أو تقديمه على أنه حل للنزاعات.

صريح بشكل  النا�ضئ،) الجمهور  تحريض  بعدم  املتعهد   يلتزم 

شأنها) من  أو  قانونية  غير  تصرفات  أو  سلوكيات  على  ضمني،) أو 

اإلضرار بهم بصفة عامة،)وبعدم تهوين هذه السلوكيات والتصرفات)

في نظرهم،)كما يلتزم بحثهم على املواطنة والتسامح واحترام االختالف)

ومخالفة) العنف  ألخطار  وينبههم  املشترك  العيش  وقيم  وشروط 

القوانين.

-)حما7ة  لهوية و لحياة  لخاصة لألطفال و مل2 هقين في) (4.12

وضعية صعبة.

معقدة اجتماعية  ظواهر  تعالج  التي  البرامج  في  املتعهد   يلتزم 

أو وضعيات عائلية أو شخصية صعبة تهم األطفال واملراهقين بحماية)

الجمهور النا�ضئ والحفاظ على املصلحة الفضلى لألطفال والقاصرين)

املعنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الظواهر والوضعيات)

املعالجة في هذه البرامج.

في إطار برامجه على االمتناع عن بث شهادات) يحرص املتعهد 

أطفال يوجدون في أوضاع صعبة تتعلق بحياتهم الخاصة،)إال إذا كان)

ذلك يخدم مصلحة األطفال وشريطة التأكد من ضمان حماية تامة)

لسرية هويتهم مع الحصول،)قدر املستطاع،)على موافقة ولي أمرهم.)

يسهر املتعهد من باب احترام كرامة اإلنسان وحرمة األسر على)

العائالت املعنية عند بث محتوى) مراعاة مصلحة ومشاعر أطفال 

 سمعي بصري أو شهادات ألشخاص بالغين تتعلق بنزاعات زوجية

أو عائلية ومعالجتها.

5.12)-)في باب  لتفبية  إلعالمية.

برامج) من خالل  و/أو  يبثها  التي  املضامين  عبر  املتعهد،) يساهم 

مخصصة لهذا الغرض،)في التربية على اإلعالم بما يساهم في ضمان)

استعمال آمن ونقدي لوسائل االعالم.)

املادة)13

)ضو بط  لبف مج  لصحية

يلتزم املتعهد باحترام املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها)

العمل،)وال سيما قرارات وتوصيات املجلس األعلى املتعلقة بالبرامج)

التي تتناول موضوع الصحة.)

املادة)14

)حقوق  ملشاجكين في  لبف مج وهوية حما7ة  ألشخاص

عند طلب مشارك عدم الكشف عن هويته في برامج،)يمتنع املتعهد)

عن إعطاء)مؤشرات تمكن من تحديد هوية هذا الشخص،)بما في ذلك)

إسمه أو عنوانه أو رقم هاتفه أو عالمة مميزة أو أي تفاصيل شخصية)

تمكن من التعرف عليه.
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يحرص املتعهد أيضا خالل البرامج املباشرة التي تتطلب حماية)
هوية األغيار،)على أال يكون من شأن التصريحات املشاركين التمكين)
قبل) بذلك  املشاركين  إخبار  يتم  األشخاص.) تلك  هوية  تحديد  من 
يلتزم املتعهد بالتدخل) في حالة وقوع تجاوز،) مشاركتهم في البرامج.)

فورا،)لوقف تلك التصريحات.

املادة)15

ق2ينة  لبف ءة وتغطية  ملساط2  لقضائية

يلتزم املتعهد في برامجه باحترام املقتضيات القانونية والتنظيمية)
الجاري بها العمل،)وال سيما قرارات وتوصيات املجلس األعلى املتعلقة)
باحترام مبدأ قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة واحترام املساطر)

القضائية.)

الفصل الثالث

  لتز مات عامة

املادة 16

  لتز مات تجاه  لسلطات  لعمومية وحق  ل2د

10)من قانون االتصال السمعي البصري،) طبقا ملقتضيات املادة)
يلتزم املتعهد ببث ما يلي:

- إنذارات السلطات العمومية وكذا البالغات املستعجلة الهادفة 

إلى الحفاظ على الصحة والنظام العام ؛

منح  مع  العليا  الهيأة  من  بطلب  الرسمية  التصريحات  بعض   -

السلطة العمومية املسؤولة عن ذلك التصريح، عند االقتضاء، 

بث  تطلب  التي  السلطة  وتتحمل  للبث.  مالئمة  زمنية  حصة 

التصريح مسؤوليتها عنه ؛

- بث بيان حقيقة أو جواب بقرار من املجلس األعلى.

املادة)17

) حـتـ2 م حــقـوق  لـمـؤلـف و لـحقـوق  لـمجــاوجة)

يبثها،) التي  البرامج  أجزاء) أو  البرامج،) تحترم  بأن  املتعهد  يلتزم 
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واملتعلقة بحقوق)

املؤلف والحقوق املجاورة.

املادة)18

) إلخباج بأثمنة  لخدمات)" لتيليماتيكية")أو  لهاتفية ز ئدة  لثمن))

ُيخبر املتعهد الجمهور بصفة واضحة،)بالثمن الواجب أداؤه مقابل)
تقدم) استعمال خدمة تيليماتيكية أو هاتفية معروضة زائدة الثمن.)
هذه املعلومة في بداية البرنامج املعني وكلما تمت الدعوة الستعمال)

هذه الخدمة.

املادة)19

) لتماس  إلحسان  لعمومي

 يلتزم املتعهد بعدم إعالن أو إذاعة التماس لإلحسان العمومي
إال بإذن السلطات العمومية املعنية،)ويتم اإلعالن عن رقم هذا اإلذن)

خالل البرنامج،)كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الباب الثالث

  لتز مات خاصة وخصائص  لبفمجة

الفصل األول

  إلنتاج و لبفمجة 

املادة)20

) ملساهمة في تنمية  إلنتاج  لسمعي  لبص2ي  لوطني)

يلتزم املتعهد باملساهمة في تنمية اإلنتاج الوطني.

املادة)21

) لخصائص  لعامة للبفمجة

وبرامج) ومجالت  إخبارية  نشرات  من  الخدمة  برمجة  تتكون 
وثائقية.

تتمحور البرامج على األخبار الوطنية والدولية.

يتم بث البرامج الناطقة أساسا):

- بالعربية والفرنسية بالنسبة للقناة " Médi 1 TV(Maghreb" ؛

- بالعربية بالنسبة للقناة " Médi 1 TV(Arabic" ؛

- بالفرنسية بالنسبة للقناة " Médi 1 TV(Afrique" ؛

- باإلنجليزية بالنسبة للقناة " Médi 1 TV(Anglophone" ؛

."Médi 1 TV(hispanophone " باإلسبانية بالنسبة للقناة -

()24( أربع وعشرون) دون انقطاع،) ببث الخدمة،) يلتزم املتعهد،)
ساعة في اليوم.

الفصل الثاني

) التصال  إلشهاجي)

الـمــادة)22

)ش2وط بث  إلشهاج)

3.))))-)ش2وط إدج ج  لوصالت  إلشهاجية

يجب أن تكون الوصالت اإلشهارية التي تتضمن خطابا أو عدة)
خطابات إشهارية سهلة التمييز ومعزولة بوضوح عن باقي البرامج)
بواسطة إشارات خاصة)"جينريك)Générique")مميزة لإلشهار ال تقل)
مدتها عن ثانيتين))2()قبل بث الخطاب اإلشهاري وبعده،)يتم التعرف)

عليها بمميزاتها الصوتية واملرئية.
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تسمح) وأال  (
ً
إشهارا الذكر  السالفة  اإلشارات  تتضمن  أال  يجب 

بتحديد معلن.

منها) واحدة  كل  تتضمن  إشهارية  بث وصالت  للمتعهد  يرخص 

18)دقيقة في كل) خطابا أو عدة خطابات إشهارية في حدود ال تتعدى)

ساعة).

يجب أن يكون مستوى صوت الوصلة اإلشهارية مطابقة للمعاير)

البرنامج) املستوى  هذا  يفوق  وأال  (،)1 رقم) امللحق  )أنظر  الدولية)

السابق والالحق لها.

2.22–) إلشهاج غيف  ملعلن و ملمنوع.

يلتـزم املتعهـد بعدم بث اإلشهـار غير املعلن واإلشهار املمنوع،)كما)

ورد تعريفهما في املادة)2)من قانون االتصال السمعي البصري.

اإلخالل) ودون  املادة  هذه  من  أعاله  املقتضيات  مراعاة  مع 

يحرص) عنه،) املعلن  غير  واإلشهار  املمنوع  اإلشهار  بمقتضيات 

املنشطون عند استضافة مدعوين يتدخلون في برنامج معين للتواصل)

حول ممتلكات،)منتوجات أو خدمات ينتجونها أو يشاركون في إنتاجها،)

الصحفيون) يلتزم  الجمهور.) إخبار  في  فقط  التواصل  ينحصر  أن 

ومقدمو ومنشطو البرامج بالتحكم في سير هذه األخيرة،)كما يلتزمون)

املدعوين) خطابات  تكون  أن  على  الحرص  مع  والحياد  بالنزاهة 

أو املتدخلين الخارجيين تستجيب فقط لهدف إخبار الجمهور.))

الـمــادة 23 

ش2وط جعا7ـة  لبـ2 مـج 

يجب اإلشارة إلى الراعي بهذه الصفة صراحة في بداية و/)أو نهاية)

ويمكن لهذه اإلشارة أن تتم من خالل ذكر أو عرض اسم) البرنامج.)

الراعي،)أو اسمه التجاري،)أو قطاع نشاطه،)أو منتوجاته،)أو عالماته)

التجارية مثل الشارة أو الرمز أو املميز الصوتي.

عندما تستهدف الرعاية تمويل برنامج مسابقة ترفيهية أو جزء)

يسمح فقط بتوزيع منتوجات  من هذا الصنف ضمن أحد البرامج،)

أو خدمات الراعي مجانا على املستفيدين في شكل جوائز.

بداية) في  اإلشهارية  املقدمة  الراعي ضمن  إلى  اإلشارة  باستثناء)

ال يجوز ذكره خالل البرنامج املرعى وفي سياق) و/أو نهاية البرنامج،)

إال إذا كان هذا الذكر ال يصاحبه أي) الوصالت اإلعالنية للبرنامج،)

حث على االستهالك أو إعالن ذي طبيعة تبريرية أو ترويجية.

أو استئجار) الرعاية الحث على شراء) يجب أال يكون من شأن 

منتجات أو خدمات الراعي أو الغير.

الـمــادة 24 

  لتز مات خاصة باإلشهاج و ل2عا7ة

األطراف) كل  ازاء) التحريرية  استقالليته  بضمان  املتعهد  يلتزم 
األخرى وال سيما املجموعات االقتصادية،)وخاصة املعلنين والرعاة)
وبعدم السماح لهم بالتدخل في مضامين وبرمجة البرامج التي يبثها على)

الخدمة.))

 ال يمكن أن يتجاوز مبلغ املداخيل املحصل عليها بطريقة مباشرة
أيا كانت الصفة وكيفما كان عدد) أو غير مباشرة من نفس املعلن،)
باملائة من رقم املعامالت السنوي الصافي) (30 منتوجاته وخدماته،)

للمتعهد.)

أي إشارة إلى معيار أو عالمة تمييزية تشير إلى الجودة يجب أن)
 تحمل موافقة السلطات العمومية أو املنظمات املهنية املخول لها ذلك،

طبقا للتشريعات واألنظمة الجاري بها العمل.

الباب الرابع

 قو عد تقنية

 الـمــادة 25

 مقتضيات عامة 

املصلحة) إطار  في  األساسية،) املتطلبات  باحترام  املتعهد  يلتزم 
تشغيل) وسالمة  ومستخدميه،) املستعملين  لضمان سالمة  العامة،)
والتجهيزات) للخدمات  الداخلي  والتشغيل  عليها  والحفاظ  الشبكة 
الطرفية،)وحماية وسالمة وصحة املعطيات،)وحماية البيئة واألخذ)
بعين االعتبار متطلبات التعمير وإعداد التراب،)كما يلتزم الوقاية من)
كل التداخالت بين أنظمة لالتصاالت السلكية والالسلكية واألنظمة)

األرضية والفضائية األخرى.

يتعلق) فيما  األساسية  التقنية  املتطلبات  باحترام  املتعهد  يلتزم 
القوة) حالة  وباستثناء) اإلطار  هذا  في  الخدمة.) واستغالل  بجودة 
وجودة) الخدمة  استمرارية  ضمان  املتعهد  على  يتعين  القاهرة،)
اشتغال) على  باستمرار  املحافظة  على  ويحرص  املطلوبة  الخدمات 
القوانين) إطار احترام  في  وذلك  مجموع تجهيزاته على أكمل وجه،)
التقنيات،) )األمن،) املجاالت) كل  في  العمل  بها  الجاري  والتنظيمات 

البيئة والتعمير إلخ.(.

واإلرسال) لإلنتاج  بنيـات  بوضع  خاصة،) بصفة  املتعهد  يلتزم 
لضمان استمرارية وجودة الخدمة،)ويلتزم باملحافظة باستمرار على)

سالمة اشتغال تجهيزاته وأنظمته،)وال سيما ضمان:

- معدات وأنظمة تقنية للتحكم في البث ؛

- تجهيزات كهربائية بديلة لإلمدادات الطاقية ؛
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- تجهيزات للحماية من الحرائق ؛

- تجهيزات للوقاية من الصواعق ؛

- تأريض التجهيزات واملعدات.

يلتزم املتعهد باستعمال الوسائل واألجهزة التقنية الالزمة لضمان)

البث) بمعايير  وإخبارهم  للمشاهدين،) واالستماع  املشاهدة  جودة 

التقنية الضرورية الستقبال الخدمة.)

يلتزم املتعهد بإخبار الهيأة العليا بكل تغيير يطرأ على الخصائص)

كل تغيير في هذه) ساعة قبل تفعيله.) (48 على األقل) (، التقنية للبث)

الخصائص التقنية يجب أن يكون مسبوقا بحملة إخبارية موجهة)

للمشاهدين مع تحديد تاريخ الشروع في تفعيله.

في الحالة التي يتم فيها إرسال الخدمة بين منصة اإلنتاج والساتل)

 VSAT يلتزم املتعهد بالتأكد من أن مشغل) (،VSAT بواسطة مشغل)

القانونية) يتوفر على ترخيص من السلطة املختصة وفقا لألحكام 

والتنظيمية املعمول بها.

يتعين على املتعهد تسجيل كل برنامج كامال واالحتفاظ به ملدة)

سنة على األقل؛)وفي حالة ما إذا كان البرنامج املذكور أو أحد عناصره)

القانونية) النصوص  احترام  تخص  شكاية  أو  للرد") "حق  موضوع)

والتنظيمية الجاري بها العمل،)يحتفظ بالتسجيل ألطول مدة يمكن)

أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر اإلثبات.

الباب الخامس

) لحكامة  لجيدة و مل2 قبة و لتتبع

املادة)26

) لضبط  لذ تي

تبليغ) تاريخ  من  ()6( أشهر) ستة  مدة  انتهاء) قبل  املتعهد،) يقوم 

على توجهاته التحريرية) باعتماد ميثاق لألخالقيات بناء) الترخيص،)

املتعارف) األخالقية  والقواعد  القيم  بمجموع  التذكير  ويتضمن 

دون اإلخالل بالقواعد) عليها التي تحكم مختلف البرامج التي يبثها،)

املنصوص عليها في هذا الدفتر.

املطبقة على) كما يتضمن امليثاق قواعد لتفادي حاالت التنافي،)

مستخدميه وعلى أعضاء)أجهزة تسييره وإدارته وتدبيره.)

يبلغ هذا امليثاق إلى املجلس األعلى خالل الثالثين))30()يوما املوالية)

النقضاء)أجل ستة))6()أشهر املحدد في الفقرة األولى من هذه املادة.

يخبر املتعهد املجلس األعلى بالتدابير واآلليات التي يضعها قصد)

احترام ميثاق األخالقيات وضمان تفعيله في املضامين التي يتم بثها.

املادة)27

 مل2 قبة و لتتبع

املعلومات) العليا،) الهيأة  إشارة  رهن  يضع  بأن  املتعهد،) يلتزم 

والوثائق الضرورية من أجل القيام بمهامها،)وذلك في إطار األشكال)

واإلجراءات والشروط التي تحددها لهذا الغرض.

املادة)28

مسك محاسبة تحليلية

يمسك املتعهد محاسبة تحليلية تمكن من تحديد املوارد وتوزيع)

خدمة) كل  ونتائج  والعائدات  والتكاليف  واالستثمارات  التمويالت 

مقدمة.

الباب السادس

 لعقوبات

الـمــادة)29

 لعقـوبات  لــماليـة

دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها في التشريع الجاري به)

يمكن للمجلس األعلى أن يقرر في حق املتعهد عقوبة مالية) العمل،)

نسبة تتجاوز  أن  دون  املرتكبة،) املخالفة  طبيعة  مع  مبلغها   يتالءم 

0,5)%)من رقم املعامالت الذي حققه املتعهد خالل آخر سنة مالية.)

(
ً
وفي حال عدم توفر معلومات عن رقم املعامالت املشار إليه سلفا

تطبق النسبة أعاله على أساس التوقعات اإلشهارية املتضمنة في ملف)

ترشيح املتعهد والذي تم قبوله.

إال أن املجلس األعلى يمكنه أن يقرر في الحالة التي تذر فيها املخالفة)

على املتعهد ربحا غير مبرر،)عقوبة مالية تساوي،)كحد أق�ضى،)ضعف)

الربح غير املبرر املحصل عليه.)ولهذه الغاية يتعين على املتعهد أن يضع)

وفي حالة) رهن إشارة الهيأة العليا كل البيانات املتعلقة بهذا الربح.)

العود،)يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى ثالثة أضعاف الربح غير املبرر)

املحصل عليه من املخالفة.

تدفع الغرامة داخل أجل ثالثين يوما ابتداء)من تاريخ تبليغ قرار)

إلى الهيأة العليا دون تأخير) ويتم إرسال إثبات األداء) املجلس األعلى.)

مقابل إشعار بالتوصل.)

طبقا) العليا  الهيأة  لفائدة  املستحقة  الديون  تحصيل  يتم 

للمقتضيات التشريعية املتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

 يمكن للمجلس األعلى أن يلزم املتعهد بإعالن العقوبة الصادرة

في حقه على خدمته.
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الـمــادة)30

) لعقـوبات غـيـ2  لـمالـيـة)

على) املطبقة  املقتضيات  بعض  أو  بمقت�ضى  اإلخالل  حالة  في 

الخدمة أو على املتعهد،)ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها)

أعاله،)يمكن للمجلس األعلى أن يصدر في حق املتعهد،)باعتبار خطورة)

املخالفة،)إحدى العقوبات التالية):

- إنذار ؛

- وقف بث قناة أومجموعة من القنوات املكونة للخدمة أو جزء من 

برامج القناة ملدة شهر على األكثر ؛

- تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة كحد أق�ضى ؛

- سحب الترخيص.

أن يلزم املتعهد بإعالن) يمكن للمجلس األعلى،)عالوة على ذلك،)

العقوبة الصادرة في حقه على خدمته.

الباب السابع 

أحكام ختامية و نتقالية 

املادة)31

)وحدة درتف  لتحمالت

تعد الوثائق املرفقة بهذا الدفتر جزءا ال يتجزأ منه.

املادة)32

 لدخول حيز  لتنفيذ

بقرار) أعد  الذي  التحمالت  دفتر  الدفتر،) هذا  ويعوض  يلغي 

بتاريخ) (08.14 رقم) البصري  السمعي  لإلتصال  األعلى  املجلس 

2014(.)يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ) 1435 )22)ماي) 22)من رجب)

ابتداء)من تاريخ تبليغه للمتعهد.)ويبقى ساري املفعول إلى حين انتهاء)

صالحية الترخيص املتعلق به.

املادة)33

 لنش2 في  لج2يدة  ل2سمية

ينشر دفتر التحمالت هذا بالجريدة الرسمية.)

عن شركة »ميدي 1 تي في ش.م« :

الرئيس المدير العام
 عن املجلس األعلى لالتصال السمعي)

البصري):)

الرئيسة،

3  3 من جبيع  آلخ2) (39 96.19)صادج في) جقم) »م.أ.ت.س.ب«)  ق2 ج)

لش2كة) بتعد7ل  لتفخيص  ملمنوح  ()(239 ديسمبف) (36(

تيفي ش.م«) لقا�ضي باستغالل  لخدمة  لتلفزية) »ميدي)3)

»ميدي)3)تيفي«.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا) (11.15 على القانون رقم) بنـاء)

و4  ()4 )املقطع) (3 املادتين) خصوصا  البصري،) السمعي  لالتصال 

)املقطع)1()منه)؛

البصري،) باالتصال السمعي  املتعلق  (77.03 القانون رقم) وعلى 

13)و17)و18)و24)و26)و38  كما تم تغييره وتتميمه،)خصوصا املواد)

منه)؛

وعلى قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم)04.17 

واملتعلق باعتماد) (،)2017 يناير) (19(  1438 ربيع اآلخر) (20 املؤرخ في)

مسطرة الترخيص إلحداث واستغالل الخدمات السمعية البصرية)

خصوصا املواد األولى و12)و13)و14)منه)؛

وبناء)على طلب تعديل ترخيص الخدمة التلفزية)»ميدي)1)تيفي«)

بتاريخ) البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  به  توصلت  الذي 

8)ماي)2019)؛

وبعد االطالع على وثائق دراسة الطلب املنجزة من طرف املديرية)

العامة لالتصال السمعي البصري)؛

البصري) السمعي  لالتصال  األعلى  املجلس  قرار  على  وبناء)

رقم)95.19)املؤرخ في)19)ربيع اآلخر)1441 )16)ديسمبر)2019()بوضع)

1)تيفي«))املكونة من باقة من) دفتر تحمالت الخدمة اإلذاعية)»ميدي)

 »Médi( 1 و) (»Médi( 1( TV(Maghreb«( القنوات التلفزية اإلخبارية)

 »Médi(1(TV(Anglophone«و(»Médi(1(TV(Afrique«و(TV(Arabic«

،)»Médi(1(TV(Hispanophone«(و

وبعد  ملد ولة :

-)يقرر تعديل الترخيص املمنوح لشركة)»ميدي)1)تيفي ش.م«) (1

املكونة من باقة من القنوات) تيفي«) (1 »ميدي) ببث الخدمة التلفزية)

»Médi( 1( TV( Ara-و (»Médi( 1( TV( Maghreb ( »التلفزية اإلخبارية)

 »Médiو(»Médi(1(TV(Anglophone«و(»Médi(1(TV(Afrique«و(bic«

)5()سنوات تحتسب من تاريخ) )»TV()Hispanophone)1)ملدة خمس)

11)ماي)2014.)يجدد هذا الترخيص ضمنيا مع مراعاة متطلبات تغيير)

مقتضيات الترخيص،)كما ينص على ذلك القانون املتعلق باالتصال)

السمعي البصري)؛
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-)يأمر بنشر قراره هذا بالجريدة الرسمية،)وتبليغه إلى شركة)) (2

»ميدي)1)تيفي ش.م«)وإلى السلطة الحكومية املكلفة باالتصال.

تّم)تداول هذا القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي)

1441 اآلخر) ربيع  من  (19 بتاريخ) املنعقد  اجتماعه   البصري خالل 

بمقر الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري) (،)2019 ديسمبر) (16(

بالرباط،)بحضور السيدة لطيفة أخرباش،)رئيسة،)والسيدات والسادة

نرجس الرغاي وجعفر الكنسو�ضي وعلي البقالي الحسني وعبد القادر)

وبديعة) اإلدري�ضي  العلمي  وخليل  برودي  وفاطمة  الوديي  الشاوي 

الرا�ضي ومحمد املعزوز،)أعضاء.

عن املجلـس األعلـى لالتصال السمعي البصري):

الرئيسة،

اإلمضاء):)لطيفة أخرباش.
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نظام موظفي  إلد ج ت  لعامة

نصوص خاصة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج

3  3 رمادى  آلخ2ة) (3 664.20)صادج في)  ق2 ج لوزي2  لشؤون  لخاجرية و لتعاون  إلر2يقي و ملغاجبة  ملقيمين بالخاجج جقم)

7تعلق بالتعويض  ليومي عن  إلقامة  ملمنوح ألعو ن وز جة  لشؤون  لخاجرية و لتعاون  إلر2يقي) ()(2(2 7نا27) ((9(

و ملغاجبة  ملقيمين بالخاجج،) لعاملين بالخاجج.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،

بناء)على املرسوم رقم)2.75.898)الصادر في)27)من ذي الحجة)1395 )30)ديسمبر)1975()بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة)

الشؤون الخارجية العاملين بالخارج،)كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد مقادير التعويض اليومي عن اإلقامة املمنوح ألعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين)

بالخارج العاملين بالخارج بضرب املقدار األسا�ضي املطابق للوضعية اإلدارية للعون في املعامل املرتبط ببلد اإلقامة،)املنصوص)

عليهما في املادتين الثانية والثالثة بعده.
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املادة الثانية.)-)تحدد املقادير األساسية للتعويض اليومي عن اإلقامة على الشكل التالي):

املادة الثالثة.)-)يحدد املعامل املرتبط بكل بلد على الشكل التالي):

بالدجهم
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ابتداء) الرسمية،) بالجريدة  ينشر  الذي  القرار،) بهذا  يعمل  أعاله،) الثالثة  املادة  مع مراعاة مقتضيات  (- الرابعة.) املادة 

في) الصادر  (2231.08 رقم) والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  قرار  التاريخ  نفس  من  ابتداء) وينسخ  فاتح يناير)2020،) من 

املتعلق بالتعويض اليومي عن اإلقامة املمنوح ألعوان وزارة الشؤون الخارجية) ()2008 أكتوبر) (31(  1429 فاتح ذي القعدة)

والتعاون العاملين بالخارج.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.
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ق2 ج لوزي2  لشؤون  لخاجرية و لتعاون  إلر2يقي و ملغاجبة  ملقيمين بالخاجج جقم 665.20 صادج في 3 رمادى  آلخ2ة 3  3 

)9) 7نا27 2)2)( 7تعلق بالتعويض عن صو ئ2  لتمثيل

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،

بناء)على املرسوم رقم)2.75.898)الصادر في)27)من ذي الحجة)1395 )30)ديسمبر)1975()بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة)

الشؤون الخارجية العاملين بالخارج،)كما وقع تغييره وتتميمه،)ال سيما الفصل)15)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد وفق الجدول التالي،)املبالغ املخصصة لتغطية التعويض عن صوائر التمثيل):

املادة الثانية.)-)تصنف البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية املبينة في املادة األولى أعاله كما يلي):
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الـقنصلـيـات العـامـة

،

،
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على مقرر لوزير الشؤون) بناء) تصرف املبالغ السنوية املخصصة لكل بعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي،) (- املادة الثالثة.)

املفتوحة) وذلك في حدود االعتمادات السنوية املخصصة لذلك،) الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،)

بميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

من نفس) وينسخ ابتداء) (،2020 من فاتح يناير) ابتداء) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يعمل بهذا القرار،) (- املادة الرابعة.)

التاريخ قرار وزير الدولة املكلف بالشؤون الخارجية والتعاون رقم)1451.93)الصادر في)28)من محرم)1414 )19)يوليو)1993()

املتعلق بمصاريف التمثيل.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

290.20)صادج في) ق2 ج لوزي2  القتصاد و ملالية وإصالح  إلد جة جقم)
بإعادة ت2تي ) ()(2(2 7نا27) (36(  3  3 من رمادى  ألولى) ((2
 ملعهد  لعالي للصيد  لبح2ي قصد منح  لتعويض عن  ملهام.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1401 من صفر) (28 الصادر في) (2.80.616 على املرسوم رقم)  بناء)
)5)يناير)1981()بشأن تمديد أحكام املرسوم رقم)2.75.864)الصادر في)
17)من محرم)1396 )19)يناير)1976()بشأن نظام التعويضات املرتبط)
بمزاولة املهام العليا بمختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات)
واألحياء) العليا  األطر  تكوين  ومؤسسات  الجامعية  واملؤسسات 

الجامعية وال سيما الفصل الخامس منه)؛

1435 من شوال) (28 في) الصادر  (2.14.377  وعلى املرسوم رقم)
)25)أغسطس)2014()بإعادة تنظيم املعهد العالي للصيد البحري)؛

جمادى من  (16 في) الصادر  (2.10.279 رقم) املرسوم   وعلى 
اآلخرة)1432 )20)ماي)2011()بتتميم املرسوم رقم)2.03.201)الصادر)
في)22)من ربيع األول)1427 )21)أبريل)2006()بتحديد قائمة مؤسسات)

التعليم العالي غير التابعة للجامعات)؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 
واملياه والغابات،

قرر مـا يـــلــي :

املادة األولى

)أ(  يعاد ترتيب املعهد العالي للصيد البحري بأكادير في الصنف)
أعاله إليه  ( املشار) املرسوم  من  الرابع  الفصل  في  عليه   املنصوص 
1981()قصد) )5)يناير)  1401 28)من صفر) الصادر في) (2.80.616 رقم)

منح التعويض عن املهام.

املادة الثانية

تحدد،)كما يلي،)قائمة املهام التي تخول مزاولتها الحق في االستفادة)
من التعويض عن املهام املشار إليه أعاله):

- يتقا�ضى مدير املعهد، التعويض عن املهام املمنوح ملديري اإلدارات 

املركزية ؛

- يتقا�ضى الكاتب العام للمعهد واملديران املساعدان، التعويض 

عن املهام املمنوح  لرؤساء األقسام باإلدارات املركزية.

املادة الثالثة

ينسخ قرار الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة)
العمومية وتحديث اإلدارة رقم)1901.13)الصادر في)9)شعبان)1434 
منح) البحري قصد  للصيد  العالي  املعهد  بترتيب  ()2013 يونيو) (18(

التعويض عن املهام.

املادة الرابعة

من تاريخ) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء)
تعيين املعنيين باألمر.

وحرر بالرباط في)20)من جمادى األولى)1441 )16)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.


