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نصوص عامة
ظهير شريف رقم  1.20.59صادر في  29من شعبان  1441
( 23أبريل )2020 بتنفيذ القانون رقم  25.20بسن تدابير
استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني
للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين
من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد .»19 -
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  25.20بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم،
املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد ،»19 -
كما وافق عليه مجلس املستشارين و مجلس النواب.
وحرر بـالرباط في  29من شعبان  23( 1441أبريل .)2020
ف :
وقعه بالعط 
رئيس الحكومة،
اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*

قانون رقم 25.20
بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم
املصرح بهم ،املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة
فيروس كورونا «كوفيد »19 -
املادة األولى
يصرف ،خالل الفترة املمتدة من  15مارس إلى غاية  30يونيو ،2020
تعويض لفائدة األجراء واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج،
املصرح بهم برسم شهر فبراير  2020لدى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي من قبل املشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء
تأثر نشاطهم بفعل تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد .»19 -

كما يستفيد هؤالء ،برسم الفترة املذكورة ووفق النصوص
الجاري بها العمل ،من املصاريف املتعلقة بالخدمات املضمونة
بموجب نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ،ومن قيمة
التعويضات العائلية بالنسبة لألجراء.
يشترط أن يكون األجراء واملتدربون قد توقفوا مؤقتا عن عملهم
نتيجة الجائحة.
املادة الثانية
تقتطع مبالغ التعويضات واملصاريف املنصوص عليها في
املادة األولى أعاله من الحساب املرصد ألمور خصوصية الحامل عنوان
« الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد .»»19 -
ويتولى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مهمة أدائها.
املادة الثالثة
تعتبر الفترة املنصوص عليها في املادة األولى أعاله ،بالنسبة للعاملين
املشار إليهم في املادة املذكورة ،في حكم فترة توقف مؤقت لعقد
الشغل بالنسبة لألجراء وفق أحكام املادة  32من القانون رقم 65.99 
املتعلق بمدونة الشغل  ،وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة
للمتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج .وتظل بالتالي العالقة
التعاقدية مع مشغليهم قائمة.
وتحتسب الفترة املذكورة كمدد تأمين لتخويل الحق لألجراء املشار
إليهم في الفقرة السابقة ،في التعويضات املنصوص عليها في الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.72.184بتاريخ  15من جمادى الثانية 1392
( 27يوليوز  )1972املتعلق بنظام الضمان االجتماعي وفي القانون
رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية ،وتحول هذه
املدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.
املادة الرابعة
إنأداءاالشتراكاتاملستحقةللصندوقالوطنيللضماناالجتماعي،
خالل الفترة املمتدة من فاتح مارس  2020إلى غاية  30يونيو ،2020
كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم
نظام الضمان االجتماعي ،وكذا في الخدمات املضمونة بموجب نظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض :
 يعلق بالنسبة لفئتي العاملين ،املشارإليهما في املادة األولى أعاله ؛ يؤجل إلى تاريخ الحق تحدده اإلدارة ،بالنسبة للعاملين ،املصرحبهم من قبل املشغلين املشار إليهم في املادة املذكورة الذين لم
يتوقفوا عن عملهم.
املادة الخامسة
يتعين على املشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه ،داخل أجل 30
يوما من توصله بإشعار في املوضوع من طرف الصندوق املذكور ،تحت
طائلة تطبيق العقوبات املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
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ويعمل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي على إرجاع املبالغ
التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.
املادة السادسة
تخضع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي في إطار تطبيق التدابير املحددة في هذا القانون للمراقبة
املالية املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل ،ال سيما تلك التي تقوم بها ،طبقا لهذه النصوص ،املفتشية
العامة للمالية وكذا املديرية العامة للضرائب.
املادة السابعة
ألجل تطبيق أحكام هذا القانون ،يعتبر فـي وضعيــة صعبــة كــل
مشغل يستجيب للمعايير والشروط املحددة بنص تنظيمي.
املادة الثامنة
يمكن ،إذا دعت الضرورة إلى ذلك ،أن يتم بنص تنظيمي تمديد
الفترة املنصوص عليها في املادتين األولى والرابعة أعاله ،حسبما
تقتضيه الوضعية الوبائية واالقتصادية للبالد.
املادة التاسعة
يعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح أبريل  ،2020مع مراعاة
أحكام املادتين األولى والرابعة منه.
مرسوم رقم  2.20.331صادر  في   30من شعبان  24( 1441أبريل )2020
بتطبيق القانون رقم  25.20بسن تدابير استثنائية لفائدة
املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين من تداعيات تف�شي
جائحة فيروس كورونا «كوفيد.»19 -
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  25.20بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين
املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم
املصرح بهم ،املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا
«كوفيد ،»19 -الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.59بتاريخ
 29من شعبان  23( 1441أبريل  ،)2020وال سيما املادة السابعة منه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ  30من شعبان 1441
( 24أبريل ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة السابعة من القانون املشار إليه أعاله
رقم  ،25.20يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل
تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد ،»19-مع مراعاة مقتضيات
املادة الرابعة أدناه ،كل مشغل يستجيب ألحد املعيارين التاليين :
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أ) أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار
إداري اتخذ عمال بمقتضيات املرسوم رقم  2.20.293الصادر في
 29من رجب  24( 1441مارس  )2020بإعالن حالة الطوارئ الصحية
بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا «كوفيد »19 -؛
ب) أن يكون رقم أعماله املصرح به قد انخفض بنسبة ال تقل عن
 %50برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو  2020مقارنة برقم
األعمال املصرح به خالل نفس الشهر من سنة  ،2019على أال يتعدى
مجموع عدد األجراء واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج،
املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم شهر
فبراير  ،2020املتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة،
خمسمائة ( )500فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين املشار إليهم في البند «ب» أعاله،
خمسمائة ( )500فرد ،أو إذا انخفض رقم األعمال املصرح به بنسبة
تتراوح بين  %25وأقل من  ،%50فإن طلب املشغل املعني يعرض
على اللجنة املنصوص عليها في املادة الثالثة أدناه ،من قبل الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،قصد دراسته والبت فيه.
املادة الثانية
تتم ،بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خالل
الفترة املمتدة من شهر ماي  2019إلى غاية شهر فبراير ،2020
مقارنة رقم األعمال املصرح به برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي
ويونيو  ،2020باملتوسط الشهري لرقم األعمال املصرح به خالل
فترة النشاط السابقة لشهر مارس .2020
املـادة الثالثة
تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين املكلفتين
باملالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على
القطاع املعني واالتحاد العام ملقاوالت املغرب.
يترأس اللجنة ممثل السلطة الحكومية املكلفة باملالية ،ويتولى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مهام كتابتها.
املـادة الرابعة
ال يعتبر في وضعية صعبة جراء تف�شي جائحة فيروس كورونا
«كوفيد ،»19 -املشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات
أو القطاعات الفرعية الواردة في قوائم تحدد بقرارات معللة
للسلطات الحكومية املعنية.
غير أنه يمكن لهذه السلطات أن تعتبر ،بقرار معلل ،أن مشغال
تنتمي مقاولته إلى أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في
القوائم املذكورة ،يوجد في وضعية صعبة ،إذا تبين لها أنه يعاني من
تداعيات الجائحة .ويترتب على هذا القرار استفادة العاملين لدى
املشغل املعني من التدابير املنصوص عليها في القانون السالف الذكر
رقم  ،25.20مع مراعاة مقتضيات املادة األولى أعاله.
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وإذا تبين للسلطات املذكورة أن مشغال ال تنتمي مقاولته إلى أحد
القطاعات أو القطاعات الفرعية السالفة الذكر ،ال يوجد في وضعية
صعبة جراء تف�شي الجائحة ،أمكن لها ،بعد التأكد من ذلك ،أن
تدعوه ،بمقرر معلل ،إلى االستمرار في مزاولة نشاطه أو استئنافه،
خالل فترة حالة الطوارئ الصحية .ويترتب على هذا القرار عدم
استفادة العاملين لدى املشغل املعني ،املزاولين عملهم ،من التدابير
املنصوص عليها في القانون املذكور رقم .25.20
تبلغ القرارات املتخذة إلى السلطتين الحكوميتين املكلفتين باملالية
وبالشغل وإلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
املـادة الخامسة
يتعين على املشغل املعني أن يقدم تصريحه عبر املنصة املخصصة
لهذا الغرض على مستوى البوابة اإللكترونية للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،وذلك خالل الفترة املمتدة من  16من الشهر
املعني إلى  3من الشهر املوالي ،يتم هذا التصريح ،بالنسبة لشهر أبريل،
ابتداء من اليوم املوالي لتاريخ نشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.
يتضمن التصريح املذكور ،على الخصوص ،البيانات التالية :
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مرسوم رقم  2.20.328صادرفي  30من شعبان  24( 1441أبريل)2020 
يتعلق باختصاصات وزيرالثقافة والشباب والرياضة
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ،وال سيما الفصل  93منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة ،كما وقع تغييره ،والسيما
بالظهير الشريف رقم  1.20.36بتاريخ  16من شعبان 1441
( 10أبريل  )2020؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  065.13املتعلق بتنظيم وتسيير
أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها ،الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.15.33بتاريخ  28من جمادى األولى 1436
( 19مارس  ،)2015وال سيما املادة  4منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.06.328الصادر في  18من شوال 1427
( 10نوفمبر  )2006بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.254الصادر في  10رجب 1434
( 21ماي  )2013بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛

 القطاع أو القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه املشغل والنشاط الذييزاوله ؛
 العاملون املتوقفون مؤقتا عن العمل انطالقا من الئحة العامليناملصرح بهم برسم شهرفبراير 2020؛
 مدة التوقف املؤقت عن العمل التي يمكن أن تكون ،برسم كلشهر ،إما الشهربأكمله أو ثالثة أرباعه أو نصفه أو ربعه ؛

املادة األولى

 تصريح بالشرف يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي ألنشطته ناتجعن تف�شي جائحة «كوفيد.»19 -

يمارس السيد عثمان الفردوس ،وزير الثقافة والشباب والرياضة،
االختصاصات املسندة ،على التوالي ،إلى السلطة الحكومية املكلفة
بالثقافة والسلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة بموجب
النصوص الجاري بها العمل ،وال سيما املرسومين املشار إليهما أعاله
رقم  2.06.328الصادر في  18من شوال  10( 1427نوفمبر )2006
ورقم  2.13.254الصادر في  10رجب  21( 1434ماي .)2013

 نسبة انخفاض رقم األعمال للشهر املعني من سنة  2020مقارنةبرقم األعمال املنصوص عليه في املادتين األولى والثانية أعاله،
حسب الحالة ؛
 -سبب التوقف املؤقت عن العمل إذا كان ذلك بفعل قرارإداري ؛

وعلى املرسوم رقم  2.06.782الصادر في  3ربيع األول 1429
( 11مارس  )2008بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة االتصال،
رسم ما يلي :

املادة السادسة

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ
دخول القانون السالف الذكر رقم  25.20حيز التنفيذ.

عالوة على االختصاصات والسلط املسندة إليه بموجب أحكام
املادة األولى أعاله ،يكلف السيد عثمان الفردوس ،وزير الثقافة
والشباب والرياضة ،بممارسة االختصاصات املتعلقة بقطاع
االتصال ،املنصوص عليها في املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.06.782
الصادر في  3ربيع األول  11( 1429مارس .)2008

وحرر بالرباط في  30من شعبان  24( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
وزيرالشغل واإلدماج املنهي،
اإلمضاء  :محمد أمكراز.

املادة الثالثة
يتولى وزير الثقافة والشباب والرياضة السلطة على مجموع
الهياكل املركزية والالممركزة املحدثة بموجب املراسيم السالفة
الذكر رقم  2.06.328ورقم  2.13.254ورقم .2.06.782

الجريدة الرسمية
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املادة الرابعة
يمارس وزير الثقافة والشباب والرياضة وصاية الدولة على جميع
املؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية املكلفة
بالثقافة والسلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة والسلطة
الحكومية املكلفة باالتصال بموجب النصوص الجاري بها العمل.
املادة الخامسة
يسند إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة تنفيذ هذا املرسوم
الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،ويعمل به ابتداء من  8أبريل .2020
وحرر بالرباط في  30من شعبان  24( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالثقافة والشباب والرياضة،
اإلمضاء  :عثمان الفردوس.

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  3691.19صادر 
في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر  )2019يتعلق بشروط منح
وتوقيف وسحب اعتماد مؤسسات التكوين املستمر ملدربي
تعليم السياقة وبتحديد برنامج هذا التكوين ونموذج الشهادة
التي تسلمها هذه املؤسسات.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.07بتاريخ
 26من صفر  11( 1431فبراير  )2010كما تم تغييره وتتميمه،
وال سيما املادة  245منه ؛
وعلى املرسوم رقم    2.10.432الصادر في  20من شوال 1431
( 29سبتمبر  )2010بتطبيق أحكام القانون   رقم  52.05املتعلق
بمدونة السير على الطرق ،بشأن تعليم السياقة كما تم تغييره
وتتميمه وال سيما املواد  14و 18و 19و 20منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يمنح االعتماد املنصوص عليه في املادة  18من املرسوم
رقم  2.10.432املشار إليه أعاله ،من أجل التكوين املستمر ملدربي
تعليم السياقة ،للمؤسسات التي تستجيب للشروط التالية :
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أوال  :بالنسبة للمكونين  :مكونين يستوفون الشروط التالية :
 .Iالتوفر على إحدى املؤهالت اآلتية :
 التوفر على شهادة اإلجازة مسلمة من لدن مؤسسة للتعليمالعالي أو ما يعادلها ،أو دبلوم تقني متخصص مسلمة من لدن
مؤسسة للتكوين املنهي ،مع إثبات تجربة مهنية ال تقل عن ثالث
سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة أو السالمة الطرقية وفي
مجال النشاط املطابق للتكوين ؛
 أو دبلوم تقني في شعبة مرشد تعليم السياقة وإثبات تجربةمهنية ال تقل عن ثالث سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة
أو في السالمة الطرقية أوفي مجال النشاط املطابق للتكوين.
 .IIإثبات متابعة تكوين خاص حول املناهج البيداغوجية ؛
 .IIIالتوفر على رخصة السياقة من الصنف املطابق لنوع التكوين.
إال أنه ،بالنسبة للمكونين في وحدة اإلسعافات األولية ،يشترط التوفر
فقط على رخصة سياقة من صنف «ب».
ثانيا  :بالنسبة للمركبات  :مركبات تستجيب للخصائص الدنيا
املحددة بعده في حالة طلب اعتماد لتلقين التكوين املستمر املتضمن
للشق التطبيقي :
أ) التوفر على املميزات اآلتية بحسب األصناف :
 صنف «أ »1الدراجات النارية املزودة بمحرك تتراوح أسطنته بين 95سنتمترا مكعبا و 125سنتمترا مكعبا ؛
 صنف «أ» الدراجات النارية املزودة بمحرك تعادل أسطنتهأو تفوق  249سنتمترا مكعبا ؛
 صنف «ب» املركبات املعدة لنقل األشخاص واملحتوية زيادةعلى مقعد السائق ،على ثمانية مقاعد للجلوس على األكثر والتي
ال يتجاوز وزنها املأذون به محملة  3500كيلوغراما؛
 صنف «ج» املركبات املعدة لنقل البضائع التي يعادل أو يفوقوزنها املأذون به محملة  14طنا؛
 صنف «د» الحافالت املعدة لنقل املسافرين واملحتوية باإلضافةإلى مقعد السائق على  44مقعدا على األقل؛
 صنف «ه(ب)» املركبات املندرجة في صنف «ب» املقرونةبمقطورة يفوق وزنها اإلجمالي محملة  750كيلوغراما؛
 صنف «ه(ج)» مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض منضمنها مركبة جارة تندرج في صنف «ج» ومقرونة بنصف مقطورة
على أن يعادل أو يفوق الوزن اإلجمالي الدارج املأذون به للمركبة
الجارة ولنصف املقطورة  21طنا؛
 صنف «ه(د)»  :مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض منضمنها مركبة جارة تندرج في صنف «د» ومقرونة بمقطورة يتجاوز
وزنها اإلجمالي املأذون به  750كيلوغراما.
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ب) أن تشتمل :
 بالنسبة للمركبات من أصناف «ب» و «ج» و «د» و «ه(ب)»و «ه(ج)» و «ه(د)» عل ــى :
• جهاز مزدوج ملوصل السرعة وللحصر؛
• جهاز مزدوج لدواسة السرعة.
 بالنسبة للمركبات من صنف «ب» على مرآتين داخليتين ومرآتينجانبيتين يستعملهما كل من املدرب واملكون؛
 بالنسبة للمركبات من صنف «ج» و «د» و «ه(ب)» و «ه(ج)»و «ه(د)» على مرآتين جانبيتين يستعملهما املدرب ومرآتين
جانبيتين أخريين يستعملهما املكون.
ثالثا  :مراجع بيداغوجية ووسائط بيداغوجية وديداكتيكية
معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية
التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
رابعا  :أن يكون مرخصا لها ملمارسة نشاط التكوين في مجال
السياقة املهنية.
املادة 2
يودع طلب االعتماد لدى مديرية النقل عبر الطرق والسالمة
الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء .ويجب
أن يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية :
 - 1نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من املحضر املتضمن
لتعيين املمثل القانوني للشخص املعنوي ؛
 - 2نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من النظام األسا�سي الذي
يكون موضوعه مرتبطا بالتكوين ؛
 - 3صورة مطابقة لألصل من وثيقة التعريف سارية الصالحية
للممثل القانوني للشخص املعنوي ؛
 - 4صورتان تعريفيتان حديثتان للممثل القانوني للشخص
املعنوي ؛
 - 5بطاقة السوابق العدلية ومستخرج من بطاقة السجل
العدلي رقم  3للممثل القانوني للشخص املعنوي خالية من أي حكم
باإلدانة من أجل جناية أو جنحة تتعلق بالسرقات أو بانتزاع األموال
أو بالتزوير ،يقل تاريخ تسليمهما عن ثالثة أشهر.
املادة 3
تتم دراسة طلب االعتماد في أجل ال يتعدى شهرا واحدا ابتداء من
تاريخ استالمه من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية.
يسلم االعتماد خالل هذا األجل إذا تبين لهذه املديرية توفر  
صاحب الطلب على الشروط املنصوص عليها باملادة األولى أعاله.
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في حالة عدم توفر إحدى الشروط املطلوبة ،يحدد للمعني
باألمر أجل ال يتعدى شهرين لالستجابة للمالحظات التي أبدتها هذه
املديرية .وتبلغ له هذه املالحظات بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار
باالستالم.
وفي حالة تجاوز هذا األجل يرفض طلب املعني باألمر.
املادة 4
يتم تجديد االعتماد املنصوص عليه في املادة  18من املرسوم
رقم  2.10.432املشار إليه أعاله ،وفق نفس شروط وشكليات تسليمه.
املادة 5
يحدد برنامج التكوين املشار إليه في املادة  20من املرسوم
رقم  2.10.432السالف الذكر طبقا للملحق رقم  1املرفق بهذا القرار.
يكون التكوين نظريا فقط في حالة متابعة تكوين من أجل تجديد
رخصة مدرب تعليم السياقة .ويشمل هذا التكوين تسع ( )9وحدات
تكوينية نظرية.
في حالة متابعة تكوين من أجل تمديد رخصة مدرب تعليم
السياقة إلى أصناف أخرى ،يتعين على املدرب أن يتابع شقا نظريا
وشقا تطبيقيا عبارة عن وحدة إضافية أو أكثر بحسب صنف رخصة
املدرب املراد الحصول عليها.
املادة 6
عندما يتم تلقين دروس السياقة بواسطة حاكي السياقة ،يجب أن
يكون هذا األخير مجهزا بمقصورة حقيقية ملركبة من الوزن الثقيل
وأن يمكن من :
 إعطاء االنطباع بالسياقة في وضعية حقيقية ؛ توفيروضعيات سياقة متنوعة حسب األوقات واألماكن ؛ تتبع وتقييم كفاءات املدرب.ال يمكن أن تتجاوز دروس السياقة امللقنة بواسطة حاكي السياقة
ثالثين في املائة ( )30%من املدة اإلجمالية للسياقة املنصوص عليها في
برنامج التكوين بالنسبة لكل مدرب.
املادة 7
تمسك مؤسسة التكوين دفترا للتتبع والتقييم خاص بكل مدرب،
ويوقع هذا الدفتر من طرف املدرب في بداية التكوين وتحتفظ به
مؤسسة التكوين ملدة ال تقل عن خمس سنوات ألغراض املراقبة
أو ألهداف إدارية أو بيداغوجية.
املادة 8
يتم تقييم الشق النظري عند نهاية التكوين بواسطة اختبار كتابي
على شكل أسئلة متعددة االختيارات(.)QCM
يتضمن هذا االختبار  60سؤاال.
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يتم تضمين نتيجة عدد األجوبة الصحيحة املتحصل عليها من
مجموع األسئلة املطروحة بشهادة التكوين املشار إليها باملادة  13أدناه.
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املادة 15
إذا عاين األعوان املشار إليهم في املادة  14أعاله خرقا ألحد شروط

املادة 9

االعتماد ،فإن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء يقوم بدعوة

يتم تقييم القسم التطبيقي بواسطة املراقبة املستمرة على امتداد
التكوين.

صاحب االعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته
داخل أجل ال يتعدى شهرا واحدا.

املادة 10

في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات املدلى بها من طرف

ال يسمح للمتدربين الذين تغيبوا عن إحدى حصص التكوين
بالخضوع للتقييمين املشار إليهما في املادتين  8و 9أعاله ،حسب
الحالة ،إال بعد متابعة حصة استدراكية.

صاحب االعتماد غير مقنعة ،يتخذ وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء قرارا بالتوقيف املؤقت لالعتماد ملدة تتراوح بين شهر واحد و
ثالثة أشهر.

املادة 11

إذا ثبت عند انصرام مدة توقيف االعتماد استمرار الخرق الذي

يحتفظ املدرب الذي رسب في التقييم املتعلق بالقسم التطبيقي
بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرتين خالل مدة ستة ( )6أشهر
املوالية لتاريخ اإلعالن عن النتائج .ويجرى هذا التقييم عن طريق
اختبار في السياقة مدته ثالثون ( )30دقيقة.

تمت معاينته ،تصدر اإلدارة قرارا بسحب االعتماد بعد منح املؤسسة
املعتمدة أجال إضافيا يعادل مدة التوقيف املؤقت .يحتسب األجل
اإلضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التوقيف.

يتعين على مؤسسة التكوين أن تبرمج التقييم االستدراكي
في اآلجال السالفة الذكر.

عالوة على الحالة املنصوص عليها أعاله ،يسحب االعتماد
املنصوص عليه كذلك :

املادة 12

 - 1إذا طلب صاحب االعتماد ذلك ؛

إذا لم يجتز املدرب بنجاح التقييم االستدراكي املنصوص عليه في
املادة  11أعاله ،يجب عليه الخضوع ،من جديد ،للتكوين وللتقييم
وفقا للشروط املنصوص عليها في املواد  5و  9و  10و  11أعاله.

 - 2إذا توقف صاحب االعتماد عن مزاولة نشاطه بدون عذر
مقبول ،ألزيد من ستة ( )6أشهر ؛

املادة 13

 - 3إذا خضع صاحب االعتماد لتصفية قضائية بحكم حاز قوة

تطبيقا ألحكام املادة  19من املرسوم رقم  2.10.432السالف
الذكر يحدد نموذج شهادة التكوين املستمر الخاص بمدربي تعليم
السياقة في امللحق رقم  2املرفق بهذا القرار.

ال�شيء املق�ضي به.
املادة 16

املادة 14

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

تتم مراقبة مؤسسات التكوين من طرف أعوان تابعين لوزارة
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء مكلفين لهذا الغرض من طرف
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

*
*

*
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قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  854.20صادرفي  7رجب 1441
( 2مارس  )2020يتعلق بتحديد قائمة املناطق البحرية إلنتاج الصدفيات
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1950.17الصادر في
 14من ذي القعدة  7( 1438أغسطس  )2017يتعلق بتصنيف املناطق البحرية إلنتاج الصدفيات على املستوى الصحي،
وال سيما املادة  8منه ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة التقنية املنصوص عليها في املادة  11من القرار السالف الذكر رقم  1950.17الصادر في
 14من ذي القعدة  7( 1438أغسطس ،)2017
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تحدد قائمة املناطق البحرية إلنتاج الصدفيات املنصوص عليها في املادة  8من القرار املشار إليه أعاله رقم 1950.17
مع بيان موقعها ،وحدودها الجغرافية ورمز تعريفها املمنوح وفقا ألحكام املادة  4من القرار السالف الذكر وتصنيفها
الصحي بالجدول املرفق بهذا القرار.
املـادة الثانية
ينسخ قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  3859.18الصادر في
 17من ربيع اآلخر  25( 1440ديسمبر  )2018يتعلق بتحديد قائمة املناطق البحرية إلنتاج الصدفيات.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7رجب  2( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*

بق ارر لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم  854.20صادر في  7رجب  2( 1414مارس )2020

ملحق
ملحق
بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  854.20الصادر في  7رجب  2( 1441مارس )2020
الصدفيات
املتعلق بتحديد قائمة املناطق البحرية إلنتاج
المتعلق بتحديد قائمة المناطق البحرية إلنتاج الصدفيات

كال إيريس
)منطقة تربية بلح البحر(

تارغة -الشماعلة

واد الو – قاع سراس

الواد األسود  -المضيق

الرأس األسود  -مارتيل

الحدود الجغرافية للمنطقة

رمز نقط التتبع

الناضور

الحسيمة

تطوان/شفشاون

تطوان/شفشاون

تطوان/شفشاون

تطوان/شفشاون

إسم نقط التتبع

اإلحداتيات الجغرافية لنقط التتبع

35°08'02 N / 02°26'01 W
35°07'43 N / 02°26'51 W

35°08'02 N / 02°16'14 W
35°07'33 N / 02°24'04 W

35°08'35 N / 04°21'35 W
35°09'20 N / 04°20'11 W

35°23'55 N / 05°00'24 W
35°20'11 N / 04°56'13 W

35°27'19 N / 05°05'04 W
35°24'41 N / 05°03'27 W

35°47'56 N / 05°20'33 W
35°41'12 N / 05°16'21 W

35°40'04 N / 05°16'27 W
35°38'28 N / 05°16'12 W

القنيطرة

بحيرة موالي بوسلهام
)حقل طبيعي للميعة(

الناضور
25-01
25-02
02-01

40-05

40-01
40-02
40-03

موقعها
)المنطقة(

أ
أ
ب
أ
ب
ب
ب

رمز تعريف
المنطقة

نقطة 1
1نقطة
نقطة 2
2نقطة
قمقوم البااز
فوم الواد
كركاس
إ
ف
ب
تارغة
ادجاون
السطيحات
الشماعلة
واد الو
فوم الواد
قاع سراس
الواد األسود
كابيال
المضيق
ميرو الصغير
ساحل مارتيل

تصنيفها الصحي
)الفئة(

250101
250102
250201
250202
250203
020101
020102
020103
400501
400502
400503
400504
400101
400102
400103
400201
400202
400203
400301
400302

42-01

اسم المنطقة البحرية إلنتاج
الصدفيات
رأس الماء
)منطقة تربية بلح البحر(
رأس كبدانة -السعيدية
حقل طبيعي للمحارة الشاطئية (
)الصغيرة

35°08'44 N / 02°26'50 W
35°07'55 N / 02°27'12 W
35°08'31 N / 02°22'55 W
35°07'38 N / 02°18'48 W
35°06'32 N / 02°16'26 W
35°09'08 N / 04°21'48 W
35°09'05 N / 04°21'47 W
35°09'33 N / 04°20'07 W
35°23'55 N / 05°00'24 W
35°21'52 N / 04°57'50 W
35°20'51 N / 04°56'54 W
35°20'11 N / 04°56'13 W
35°27'19 N / 05°05'04 W
35°26'13 N / 05°04'18 W
35°24'41 N / 05°03'27 W
35°47'56 N / 05°20'33 W
35°43'26 N / 05°19'50 W
35°41'39 N / 05°19'05 W
35°40'04 N / 05°16'27 W
35°38'28 N / 05°16'12 W

ج
ج
ج
أ

32°45'26 N / 09°00'52 W
32°44'57 N / 09°01'31 W
32°45'23 N / 09°01'20 W
32°47'17 N / 08°58'10 W
32°45'26 N / 09°00'28 W
32°45'38 N / 09°01'19 W

32°50'54 N / 08°53'32 W
32°48'14 N / 08°56'20 W

الصفيحة
بير الرجيلة
بير العشا

42-02

نقطة 1
1نقطة
2نقطة2
نقطة
نقطة 1
1نقطة
2نقطة2
نقطة
جمعة والد غانم
الدار الحمراء

ب

420101
420102
420103

سيدي بوغابة

بحيرة سيدي موسى

10-01
10-02
10-03

1حوض7
حوض حوض
حوض 1
7
10
حوض
10حوض

34°52'08 N / 06°17'16 W
34°52'02 N / 06°52'29 W
34°50'53 N / 06°16'39 W

القنيطرة

الجديدة

جمعة والد غانم – الدار
الحمراء

34°52'19 N / 06°17'28 W
34°52'16 N / 06°17'10 W
34°51'56 N / 06°16'15 W
34°50'57 N / 06°16'55 W
34°13'13 N / 06°41'39 W
34°12'17 N / 06°42'31 W
32°59'52 N / 08°43'44 W
32°58'32 N / 08°45'33 W

الجديدة

بحيرة الواليدية
)منطقة تربية المحار(

سيدي داوود

ب

34°13'13 N / 06°41'39 W
34°12'17 N / 06°42'03 W
32°59'02 N / 08°44'41 W
32°59'11 N / 08°44'37 W

32°51'24 N / 08°53'27 W
32°48'14 N / 08°56'20 W

الجديدة

الجديدة
10-04

مالحة
كالي
أوستريا

100302
100303
100304
100401
100402
100403

420201
420202
100102
100103
100201
100202

32°45'26 N / 09°00'52 W
32°44'57 N / 09°01'31 W

32°45'38 N / 09°01'19 W
32°47'17 N / 08°58'10 W

3

المنتجات الصدفية
المعنية
بلح البحر
المحارة الشاطئية
الصغيرة
بلح البحر
القوقعة الحمراء
المحارة
القوقعة الحمراء
المحارة
القوقعة الحمراء
المحارة
القوقعة الحمراء
المحارة

اللميعة
فاصولياء البحر
اللميعة
بلح البحر
قنفد البحر
المحار المقعر
بلح البحر
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موقعها
)المنطقة(

اسم المنطقة البحرية إلنتاج
الصدفيات

رأ س بدوزة

أم الطيور  -الشويكة

تامري – راس غير

الدويرة – سيدي الربط

الحدود الجغرافية للمنطقة

آسفي

الصويرة

أكادير

أكادير

إيمي ودار
)منطقة تربية بلح البحر(

سيدي بولفضايل

أوفيست

لكراع

تاورطة – أم البوير

بويرتيتو

النقطة الكيلوميترية 25
)حقل طبيعي لسكين البحر(

23°54'45 N / 15°46'04 W
23°52'19 N / 15°47'48 W
23°51'35 N / 15°44'35 W

29°40'58 N / 09°58'41 W
29°40'24 N / 09°59'07 W
25°44'16 N / 14°39'00 W
25°43'44 N / 14°39'19 W
24°43'54 N / 14°53'31 W
24°43'02 N / 14°52'01 W
23°47'55 N / 15°54'59 W
23°45'60 N / 15°55'34 W
23°34'41 N / 15°54'03 W
23°33'59 N / 15°54'22 W

30°35'53 N / 09°47'42 W
30°33'51 N / 09°45'21 W

32°33'35 N / 09°15'49 W
32°32'41 N / 09°17'20 W
31°52'06 N / 09°30'42 W
31°44'25 N / 09°37'10 W

30°42'41 N / 09°51'44 W
30°37'17 N / 09°52'47 W

30°07'42 N / 09°39'20 W
30°03'55 N / 09°40'34 W

أكادير

تزنيت

بوجدور

بوجدور

الداخلة

الداخلة

الداخلة

الداخلة

رمز تعريف
المنطقة

تصنيفها الصحي
)الفئة(

إسم نقط التتبع

اإلحداتيات الجغرافية لنقط التتبع

رمز نقط التتبع

أ
أ

01-01

13-01

30-01

1نقطة1
نقطة
2نقطة2
نقطة
1نقطة1
نقطة
2نقطة2
نقطة

أ

01-02
01-03

32°32'56 N / 09°16'57 W
32°33'07 N / 09°16'40 W
31°52'06 N / 09°30'48 W
31°44'45 N / 09°37'53 W
تامري
راس غير

أ
أ

300101
300102
130101
130102
010101
010102
الدويرة
سيدي الربط

نقطة 1
1نقطة
نقطة 2
2نقطة

سنيتير

30°42'09 N / 09°52'28 W
30°39'01 N / 09°53'41 W
010202
010203
010301
010302

المنتجات الصدفية
المعنية
بلح البحر
قنفد البحر
بلح البحر
قنفد البحر
بلح البحر
قنفد البحر
30°07'42 N / 09°39'20 W
30°06'18 N / 09°39'56 W
30°33'51 N / 09°45'21 W
30°35'53 N / 09°47'42 W

41-01
06-04
06-01
27-06
27-03

بوطلحة
)منطقة تربية المحار(

1نقطة1
نقطة
2نقطة2
نقطة
1نقطة1
نقطة
2نقطة2
نقطة
1نقطة1
نقطة
2نقطة2
نقطة
4نقطة4
نقطة
6نقطة6
نقطة

القوقعة

المحار المقعر

سكين البحر
القوقعة

بلح البحر

بلح البحر

بلح البحر
قنفد البحر
بلح البحر
بلح البحر
قنفد البحر
بلح البحر
قنفد البحر
بلح البحر
قنفد البحر

410101
410102
060401
060402
060101
060102
270601
270602
270301
270303

صالح
دار السفينت
1نقطة1
نقطة
نقطة2
نقطة
2
1نقطة1
نقطة
2نقطة2
نقطة
تاورطة
أم البوير
1نقطة1
نقطة
3نقطة3
نقطة
1لحريكة 1
لحريكة
جويمع

27-01

ب

أ
أ
أ
أ
أ

29°40'58 N / 09°58'41 W
29°40'24 N / 09°59'07 W
25°44'05 N / 14°39'07 W
25°43'52 N / 14°39'45 W
24°43'54 N / 14°53'31 W
24°43'02 N / 14°52'01 W
23°47'46 N / 15°55'02 W
23°46'06 N / 15°55'35 W
23°34'35 N / 15°54'03 W
23°34'16 N / 15°54'13 W
270101
270102
270103
270104

الداخلة

2لحريكة2
لحريكة

23°54'45 N / 15°46'04 W
23°52'19 N / 15°47'48 W
23°52'57 N / 15°46'48 W
23°51'35 N / 15°44'35 W

27-09

23°50'57 N / 15°51'13 W
23°49'51 N / 15°51'60 W

بوطلحة شمال
(منطقة تربية اللميعة)

27-08
27-10

الداخلة

أ
أ
ب

23°52'05 N / 15°48'52 W
23°50'36 N / 15°50'36 W

دينا بالنكة
)منطقة تربية المحار(
بوطلحة
)حقل طبيعي للقوقعة(
270901
270902
270801
270802
271001
271002
271101
271102

27-11

الداخلة

23°47'36 N / 15°44'30 W
23°47'41 N / 15°44'29 W
23°52'26 N / 15°48'01 W
23°50'46 N / 15°50'08 W
23°50'49 N / 15°51'09 W
23°50'20 N / 15°51'37 W
23°51'36 N / 15°50'11 W
23°52'11 N / 15°49'12 W

ب

23°52'27 N / 15°44'29 W
23°43'11 N / 15°48'13 W
23°52'26 N / 15°48'01 W
23°50'46 N / 15°50'08 W

المحار المقعر
اللميعة
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قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزير 
الطاقة واملعادن والبيئة رقم  866.20صادر في  7رجب 1441
( 2مارس  )2020بتحديد الشروط التقنية الستغالل املقالع
الباطنية.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
ووزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بناء على القانون رقم  27.13املتعلق باملقالع الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.15.66بتاريخ  21من شعبان  9( 1436يونيو ،)2015
وال سيما الفقرة الثانية من املادة  22منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.369الصادر في  11من ربيع األول 1439
( 30نوفمبر  )2017بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13
املتعلق باملقالع وال سيما البند الثاني من املادة  18منه،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يقدم مستغل املقلع الباطني ،قبل الشروع في استغالل مقلعه،
للمصالح اإلقليمية للسلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز الوثائق التالية:
 - 1تصميم يبين حدود منطقة السالمة ملوقع املقلع والخاصيات
العامة والجيوتقنية للمقلع (سمك وطبيعة طبقات التغطية
وسمك املنطقة القابلة لالستغالل وعند االقتضاء التوسع املرتقب
لالستغالل  ،)......ويتضمن كذلك تشوير الولوج إلى املقلع وتشويرا
بداخله وبمحيطه الخارجي؛
 - 2تقرير :
• يشخص حالة املقلع من حيث ثباته وكذا التغييرات واملخاطر
املتوقعة من جراء االستغالل ،خاصة على السطح؛
• يتضمن املنشآت والفضاءات الطبيعية والبيئية التي يمكنها أن
تتأثرمن جراء االستغالل؛
• يحدد طرق تدبيرالنفايات الناتجة عن االستغالل؛
• يحدد اإلجراءات واألشغال االستعجالية التي تمكن من تأمين
صحة وسالمة األشخاص واملمتلكات في منطقة االستغالل.
املادة 2
يجب على مستغل املقلع الباطني ضمان ثبات املقلع من خالل مراقبة
مكونات ونوعية املواد املراد استخراجها ومدى وجود انكسارات
وتصدعات وتشققات ومدى مطابقة شكل وحجم التجويفات الناتجة
عن االستغالل للمواصفات الواردة في التقرير املشار إليه في املادة
األولى أعاله ،ومراقبة وتتبع الظروف الطبيعية املحيطة باملقلع.
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املادة 3
يجب ،لتحديد تقنيات ونمط االستغالل ،األخذ بعين االعتبار
طبوغرافية وجيولوجية املوقع واملواصفات امليكانيكية وطبيعة
وسمك املواد القابلة لالستخراج.
املادة 4
يعمل املستغل على :
• اعتماد طريقة استغالل مالئمة لتفادي مخاطرتدهور التجويفات
الباطنية وظهور اضطرابات على السطح؛
• احتساب نسبة سمك التغطية وسمك الفراغ املحدث ونسبة
التوسعة القصوى للمقلع وعلو التغطية من أجل تجنب االنهيار
الكلي أو االنخماص؛
• تحديد املسافة الفاصلة بين الهدود ( )coteauوالتجويف
املستغل من أجل الحفاظ على ثبات الهدود وفي كل الحاالت
يجب أال تقل هذه املسافة عن علو الهدود؛
• أن تكون هندسة االستغالل مرتبة ومنتظمة.
املادة 5
من أجل تجنب مخاطر انهيار أو تساقط الكتل الصخرية داخل
املنشآت الباطنية ،يجب على مستغل املقلع الباطني إنشاء ،دون تأخير،
دعامة أو دعامات تتالءم مع الطبيعة الجيولوجية للمكمن والشكل
الهند�سي للمنشآت املتعين إنجازها.
ويجب على املستغل مراقبة جوانب وسطح الدعامة أو الدعامات
والحرص على صيانتها وتمتينها وتقويتها بصفة منتظمة طيلة مدة
استعمال املنشآت املنجزة.
املادة 6
يجب أن تكون سواري التجويف ،في حالة وجودها ،موزعة
ومتباعدة عن بعضها بنفس الشكل وذلك بطريقة تضمن ثبات
السقف.
في حالة وجود مخاطر قد تؤدي إلى انهيار ،يجب تدعيم هاته
السواري بالركائز أو ببناء جدران للدعم أو بكل الوسائل التقنية
املمكنة.
يجب العمل على أال ينتج عن هدم السواري وتدميرها تغيرات في
السدائم السطحية.
املادة 7
يجب على املستغل أن يرسل إلى املصالح اإلقليمية للسلطة
الحكومية املكلفة بالتجهيز مذكرة وصفية لنوعية الدعامة املزمع
استعمالها وكذا خصائصها ،محددا كيفيات إزالتها وشروط إعادتها.
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املادة 8

املادة 13

يجب على املستغل توفير كميات كافية من املواد واألدوات
واآلليات الضرورية للقيام بعملية التدعيم .ويجب عليه كذلك اتخاذ
كافة التدابير الالزمة لتوفير هذه الكميات بصفة مستمرة بنقط
محددة ومعلمة ومعروفة من طرف كافة املستخدمين بموقع املقلع.

يجب أن تتوفر كل مروحة تهوية رئيسية مثبتة على سطح األرض
أو في الباطن ،على جهاز قراءة انخفاض أو زيادة ضغط الهواء وكذا
على جهاز إنذار في حالة توقف ضخ الهواء.

املادة 9
تحفر اآلبار في حدود سمك املواد القابلة لالستخراج واملبين في
الدراسة التقنية املنصوص عليها في البند  7من املادة  5من املرسوم
رقم  2.17.369املشار إليه أعاله ،على أال يتم التأثير على مستوى
الفرشة املائية.

املادة 14
يتعين على املستغل التوفر بمكاتب موقع االستغالل على :
 سجل التهوية ،يخصص لتسجيل جميع املعاينات املتعلقةبالتهوية ؛
 تصميم التهوية ؛ -بطاقة تقنية لكل مروحة التهوية مستعملة باملنشأة الباطنية.

املادة 10

املادة 15

يتم ولوج املقلع والخروج منه في ظروف تضمن الصحة والسالمة،
ويجب أال يؤدي فتح الدهاليز إلى تغيرات على السطح وأن يكون ردم
التجويفات منتظما.

باستثناء مرحلة البحث والتحضير املتعلقة باستغالل املقالع
الباطنية ،يمنع مباشرة االستغالل داخل املنشآت الباطنية التي
ال تتوفر على األقل على مسلكين للولوج واللذين يوجد منفذاهما على
سطح األرض ،ويتم من خاللهما تنقل املستخدمين.

يجب على املستغل أن يقدم للمصالح اإلقليمية للسلطة الحكومية
املكلفة بالتجهيز مذكرة وصفية للتدابير املتخذة لتهوية املنشآت
الباطنية وال سيما منها :

يجب أال تقل املسافة الفاصلة بين منافذ مسالك الولوج املذكورة
عن ثالثين ( )30مترا.

املادة 11

 القواعد املتبعة ملنع الولوج إلى املنشآت ذات تهوية غيركافية؛ اإلجراءات املتخذة في حالة وقوع حوادث متعلقة بالتهوية؛ نظام العمل في املواقع الساخنة؛ طبيعة ووتيرة القياسات املأخوذة لتتبع فعالية نظام التهويةاملستعمل من طرف املستغل.
املادة 12
يجب على املستغل التوفر على ملف تقني للتهوية ،يحدد :

املادة 16
يمنع تنقل املستخدمين باملسالك املعدة لخروج الهواء إلى السطح
واملعرضة الرتفاع درجة الحرارة أو انبعاث غازات سامة  أو غازات
قابلة لالشتعال.
املادة 17
يجب على املستغل اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية ملنع تسرب
غازات ،ناتجة عن وقوع حادث على مستوى سطح األرض ،إلى املنشآت
الباطنية.
املادة 18

 طبيعة التدابير الالزمة لضمان التهوية املناسبة للمنشآتالباطنية ؛

تحدد شروط الصحة والسالمة بالنسبة للمقالع الباطنية في
دراسة التأثير على البيئة طبقا لتشخيص ثبات املقلع املعد في هذا
الشأن وباعتبار نسبة املساحة املستغلة من املساحة اإلجمالية
للمقلع ،وكذا عمق االستغالل ،مع األخذ بعين االعتبار ظروف سيالن
وتسرب املياه وظهور النباتات.

 تدابير رصد ومنع وجود الغازات القابلة لالشتعال أو السامةباملنشآت الباطنية.

املادة 19

 تصميم التهوية ،يشير على وجه الخصوص إلى اتجاه التيار الهوائيوموقع مروحيات التهوية ومحطات القياس ومعدالته ؛

يحين هذا امللف بعد كل تغيير يطرأ على املنشأة الباطنية وعلى
نظام التهوية املعتمد من طرف املستغل.

يخضع استغالل املقالع الباطنية للشروط التقنية املتعلقة
بإجراءات الوقاية والسالمة ،املنصوص عليها في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل ،وال سيما التي تهم :
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 صيانة األوراش عبرعمليات إزالة الصخور غيرالثابتة فور حدوثتجويف ؛

• االحتياطيات من املادة أو املواد املستغلة والطرق املستعملة
لتقديرها ؛

 -تفحص الشقوق الناتجة عن التجويف ؛

• تصميم عام يبين موقع االستغالل وموضع الثقب املنجزة
واملعلومات املستقرأة منها.

 -استعمال وصيانة التجهيزات الكهربائية ؛

املادة 22

 استعمال وصيانة اآلليات والحبال املعدة لنقل الحركة ؛ عمليات النقل باملنشآت الباطنية ؛ التهوية واإلنارة ؛ استعمال املتفجرات ؛ الحرائق باملنشآت الباطنية ؛ بداية وإنهاء األشغال.املادة 20
يجب على املستغل أن يضع نظاما ملراقبة االستغالل يمكن،
بواسطة العين املجردة أو باستعمال معدات ،من تتبع تطور االستغالل
بهدف الحصول على املعلومات الكفيلة ،واتخاذ التدابير واإلجراءات
التي تضمن أمن وسالمة املقلع.
يعتمد هذا النظام على تدقيق وتتبع املعطيات املرتبطة
بحركية االستغالل على السطح وفي العمق وبمستوى البيزوميتري
( )Piézométriqueوبحجم التساقطات املطرية أو الثلجية.
يعين املستغل مشرفا على مراقبة سطح وجوانب كل منشأة
باطنية ،مرة واحدة على األقل عن كل مداومة ،لوضع ،إن اقت�ضى
الحال ،الدعامة املناسبة لذلك .ويجب عليه مضاعفة زياراته للمنشآت
الباطنية التي توجد بها صعوبات أو مخاطر معينة.
املادة 21

تعد التصاميم والتقارير واملذكرات الوصفية املنصوص عليها في
هذا القرار من طرف هيئة مختصة معتمدة في ميدان علوم األرض
والجيولوجيا.
املادة 23
ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7رجب  2( 1441مارس .)2020
وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيز رباح.

قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزير 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  891.19صادر في  24من رجب  19( 1441مارس )2020
بتحديد الشروط التقنية الستغالل املقالع بالوسط املائي
البحري.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

يجب على املستغل أن يقدم تقريرا سنويا حول تقدم االستغالل
وذلك قبل  31مارس من كل سنة .ويضم هذا التقرير بالخصوص :

بناء على القانون رقم  27.13املتعلق باملقالع الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم    1.15.66بتاريخ   21من شعبان  9( 1436يونيو ،)2015
وال سيما الفقرة الثانية من املادة  22منه؛

 املعلومات املتعلقة بوصل تصريح االستغالل وكذا باملستغل(رقم وصل التصريح وتاريخ تسليمه ومدة صالحيته ،صاحب
وصل التصريح وإحداثيات موقع االستغالل)؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.369الصادر في  11من ربيع األول 1439
( 30نوفمبر  )2017بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13
املتعلق باملقالع ،وال سيما البند الثالث من املادة  18منه،

 جميع املعطيات التقنية التي يتم تحيينها حسب تقدم األشغال،ال سيما املعطيات التالية :
• املعطيات الجيولوجية والجيوتقنية ملوقع االستغالل ؛
• املعطيات املتعلقة بالطبقات املستغلة (سمكها وامتدادها
وعمقها والخصائص الجيوتقنية للمواد املستغلة) ؛

قررا ما يلي :
املادة األولى
يجب أن يقتصر استغالل املقالع املتواجدة بالوسط املائي البحري
على الطبقات الرسوبية السطحية لقعر البحر ،وأن تكون عمليات
الجرف موازية لخط الساحل القريب من موقع استغالل املقلع.
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املادة 2

املادة 6

يحدد السمك األق�صى للطبقة املجروفة خالل كل عملية جرف في
نصف متر ( 0.5م) ،على أال يتعدى السمك اإلجمالي املجروف خالل
مدة االستغالل السمك األق�صى املحدد في دراسة التأثير على البيئة.

يجب على املستغل أن يقوم بمسح طبوغرافي لحوض التخزين
قبل الشروع في تفريغ املواد منه ،وأال يقوم في حالة تفريغ الحمولة
املستخرجة من املقلع في حوض ثاني إال بعد القيام بمسح طبوغرافي
لحوض التخزين األول املمتلئ.

املادة 3
يجب على املستغل أن :
 يحدد السرعة الدنيا لتنقل البواخر الجرافة خالل عملية الجرففي نصف عقدة ( )0,5بحرية ؛
 يقوم بتشوير ،بالليل والنهار ،الجرافات واملعدات سواء كانت فيحالة اشتغال أو في حالة توقف ،كما يجب أال تشكل هاته اآلليات
خطرا أوعائقا للمالحة واألنشطة األخرى كالصيد البحري وأنشطة
تربية األحياء البحرية والسباحة والرياضات البحرية ؛
 يعتمد نمطا للجرف األقل ضررا على البيئة البحرية ؛ يجهزالبواخرالجرافة بأنظمة استشعارالتموقع عن بعد وبأنظمةتسمح بالتسجيل اآلني واألوتوماتيكي ملختلف بيانات التتبع
واملراقبة ،ويرسل هذه املعطيات بشكل آني إلى املصالح اإلقليمية
للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بغرض تتبع ومراقبة
االستغالل ؛
 يعتمد تدبيرا للمواد الرسوبية املجروفة ،قبل البيع املباشر أو بعداملعالجة وعند التخزين أو الغمر ،اعتمادا على نتائج التحاليل
املخبرية التي تم القيام بها داخل مختبرات معتمدة من لدن
السلطة الحكومية املختصة.
املادة 4
يجب على املستغل قبل تسويق املواد املجروفة القيام بتحاليل
مخبرية لهذه املواد للتأكد من معايير الجودة املطلوبة في استعمالها
ويجب عليه كذلك أن يبين في وصل البيع نتائج تحاليلها.
املادة 5
يجب على املستغل أن يتخذ كل اإلجراءات الوقائية من أجل:
 - 1الحد من مصادر التلوث وتأثيرها على جودة املواد املستخرجة ؛
 - 2تقليص تركيز العناصر الفلزية الثقيلة وكل أنواع التلوث؛
 - 3الحد من التأثيرات السلبية للجرف والغمر ،ال سيما من خالل
عدم قذف النفايات املستخرجة والتأكد أن املواد املغمورة ال يترتب
عنها تكوين ردم بقعر البحر .ويجب إخبار من يزاول املالحة بواسطة
إعالن أو تشوير أو غيرهما في حالة وقوع ذلك ،وجعل حد في أقرب
اآلجال لهذا االختالل من خالل تغيير نقطة القذف أو تسطيح الردم
أو اتخاذ كل إجراء مناسب في أقرب اآلجال.

املادة 7
يقوم املستغل بالعمل على الحد من تناثر املواد.
املادة 8
ينجز املستغل تصميما لعملية الجرف طبقا ألحكام البند  4من
املادة  5من املرسوم رقم  2.17.369املذكور أعاله ،يكون من بين
أهدافه تكييف العملية املذكورة في الزمان واملكان حسب :
 ظروف الطقس وحركة املياه ؛ طبيعة وأهمية األنشطة املالزمة للمالحة والصيد البحري وتربيةاألحياء البحرية والترفيه ؛
 حساسية املنظومة البيئية ؛ ظروف خاصة مرتبطة بالفصول وبالتراقص.املادة 9
يجب على املستغل ،إذا وقع حادث خالل عمليات الجرف قد ينتج
عنه تلوث ،توقيف الجرف أو الغمر واتخاذ كل اإلجراءات للحد
من تأثير التلوث على البيئة والعمل على أال يتكرر ذلك ،ويخبر فورا
املصالح الجهوية أو اإلقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ومدها بكل ما تم اتخاذه من تدابير من أجل مواجهة الحادث.
كما يجب إخبار السلطات املحلية املختصة في حالة وقوع الحادث
بجوار مناطق السباحة و/أو الصيد البحري و/أو تربية األحياء
البحرية ،وكذا مهنيي الصيد البحري وتربية األحياء البحرية إذا كان
الحادث بجوار مواقع الصيد البحري و/أو تربية األحياء البحرية.
املادة 10
يجب على املستغل أن :
 يسمح للمكلفين باملراقبة بولوج املقلع ويضع رهن إشارتهم كلوسائل التنقل لولوج الجرافات والوصول إلى مواقع الجرف
والغمر؛
 يتأكد من خلوعملية الجرف من أي تأثيرسلبي على األنشطة األخرىبالوسط البحري ،ويتأكد كذلك من جودة املواد املستخرجة خالل
عملية الجرف أو بفعل تعاقب الفصول أو بعد مرور  12شهرا من
االستغالل؛
 يقوم بأخذ عينات للمواد املجروفة وتحليلها لتحديد خاصياتهاطبقا للمعاييراملختبرية املعترف بها.
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 -الشواطئ الرملية والسواحل الصخرية تسجل تعرية ؛

يجب على املستغل أن يوثق يوميا في دفتر للجرف :

 -أضرارا ألحقت باملنشآت البحرية ؛

 كل املعلومات الضرورية التي تبين التنفيذ الجيد والصحيحلتصميم الجرف والغمراملعتمد؛

 موقع الجرف يحتوي على مآثر تاريخية عبارة عن كنوز أو حطامسفن أو طائرات أو ما شابه ذلك أو على مواد معدنية مدرجة في
صنف املعادن بمقت�ضى نظام املناجم الجاري به العمل ؛

 -مستوى تقدم إنجازتصميم الجرف؛

 أضرارا ألحقت باملوارد السمكية املجاورة أو بمواقع تربية األحياءالبحرية املجاورة أو بمناطق التوالد اإلحيائي أو بممرات األسماك
والثدييات املهاجرة املجاورة أو باملحميات البحرية املجاورة ،وفقا
لتقارير علمية معللة منجزة من طرف املعهد الوطني للبحث في
الصيد البحري.

 ظروف الطقس وحركة املياه وال سيما إن تسببت في توقفاالستغالل والعمل؛
 كل حادث مس بالسيرالعادي لالستغالل ؛ عمق الجرف؛ املساحة املجروفة وحدودها الجغرافية؛املساحة املجروفة الكلية التي تم جرفها وحدودها الجغرافية؛ السمك املتوسط للطبقة القعرية التي تم جرفها؛ نوعية املواد املجروفة ؛ الخصائص الفيزيائية والكيميائية العامة للمواد املستخرجة ؛ الخصائص الفيزيائية والكيميائية العامة للمواد املغمورة في قعرالبحر؛
ويوضع هذا الدفتر ،بصفة دائمة ،رهن إشارة املصالح الجهوية
أو اإلقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ويتضمن
كذلك البيانات اآلتية:
 الحجم السنوي من املواد املستخرجة من املقلع التي تمتمعالجتها ؛

املادة 13
يشترط في تحديد مواقع الغمر ما يلي :
 االبتعاد بمسافة ال تقل عن كيلومتر واحد ( )1عن املواقع الغنيةباألسماك ومواقع تربية األحياء البحرية ،ومناطق التوالد اإلحيائي،
وممرات األسماك والثدييات املهاجرة وكذا مواقع الحضانة
السمكية واملحميات البحرية واألنشطة املرتبطة بتربية األحياء
البحرية والصيد البحري واملالحة .ويمكن أن تمدد هذه املسافة
إذا تبين وجود تيارات بحرية قوية قادرة على توسيع محيط التلوث
الناجم عن عمليات الغمر أو إذا تبين من خالل دراسة التأثير
أو تقارير علمية معللة منجزة من طرف املعهد الوطني للبحث في
الصيد البحري ،أن املسافة املحددة ليست كافية الجتناب اآلثار
السلبية لعمليات الغمرعلى املواقع املذكورة أعاله ؛
 االبتعاد عن املواقع البحرية سواء منها العسكرية أو تلك التيتحتضن البنيات التحتية كأنابيب الغاز والبترول وأسالك
املواصالت الهاتفية وغيرها ؛

 -الحجم السنوي من املواد املستخرجة املسوقة ؛

 -االبتعاد عن املناطق التي تكاد تنعدم فيها سرعة التيارات البحرية؛

 -حجم املياه املستعملة في املعالجة ؛

 االبتعاد عن املناطق التي تحتوي أعماقها على مواد معدنية قابلةلالستغالل مستقبال ؛

 جرد اآلالت املستعملة ؛ جرد الحوادث التي وقعت باملقلع سنويا ،إن اقت�ضى الحال كتلوثوغرق وتعطل آلة.
املادة 12
يتم الوقف الفوري ألعمال الجرف عند حلول ظواهر استثنائية
بالوسط البحري من جراء العواصف أو االضطرابات الجوية أو إذا
تبين أن :

 االبتعاد عن مصبات األنهار.املادة 14
ينشرهذا القراراملشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من رجب  19( 1441مارس .)2020
وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2213.19صادر 
في  30من رجب  25( 1441مارس  )2020بتحديد القواعد
املتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع
الكارثية وبتوظيف أمواله وكذا نموذج طلب التعويض
ونموذج التوصيل املتعلق به.

 - 2احتياطي الضمان  :احتياطي مخصص ملواجهة التزامات
صندوق التضامن طبقا لالتفاقية املنصوص عليها في املادة  1-229من
القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات  .ويمول هذا االحتياطي
بالنسبة لكل واحدة من السنوات املالية املتتالية باملبالغ املخصصة
من لدن صندوق التضامن بموجب هذه االتفاقية لتفعيل الضمان
املمنوح من طرف الدولة ملقاوالت التأمين وإعادة التأمين طبقا ألحكام
املادة  1-229من القانون رقم  17.99السالف الذكر ؛

بناء على القانون رقم  110.14القا�ضي بإحداث نظام لتغطية
عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم   القانون رقم 17.99
املتعلق بمدونة التأمينات ،الصادر بتنفـيذه الظهير الشريف
رقم  1.16.152بتاريخ  21من ذي القعدة  25( 1437أغسطس ،)2016
ال سيما املواد  20و 43و 47منه ؛

 - 3احتياطي االستقـرار املالي  :احتياطي مخصص لتعويض
الخسارة التقنية واملالية في نهاية السنة املالية .ويمول هذا االحتياطي،
بالنسبة لكل واحدة من السنوات املالية املتتالية ،بالرصيد التقـني
اإليجابي لصندوق التضامن .يساوي هذا الرصيد نتيجة الفرق بين
مداخيل ونفقات السنة املالية دون األخذ بعين االعـتبار احتياطي
االستقرار املالي املكون مسبقا .عندما يكون الرصيد السالف الذكر
سالبا ،يسد العجز املالحظ في حدود مبلغ احتياطي االستقـرار املالي
املكون برسم السنوات املالية املنصرمة.

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

وعلى املرسوم رقم  2.18.785الصادر في  23من شعبان 1440
( 29أبريل  )2019بتطبيق القانون رقم  110.14القا�ضي بإحداث
نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم
 17.99املتعلق بمدونة التأمينات ،ال سيما املادة  2منه ؛
وبعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يجب على صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ،املشار إليه
بعده بـ «صندوق التضامن» ،في كل وقت ،أن يدرج في خصومه وأن
يمثل في أصوله االحتياطيات التقنية الكافية لألداء الكامل إللتزاماته،
وال سيما االحتياطيات التقـنية بعده :
 - 1احتياطي التعويضات التي لم تؤد بعد  :يساوي هذا
االحتياطي القيمة التقديرية للنفقات املترتبة عن األضرار التي
لحقت بالضحايا املؤهلين لالستفادة من التعويضات التي يمنحها
صندوق التضامن سواء قدم بشأنها طلب التعويض ولم تتم تسويتها
أو لم يقدم بشأنها الطلب املذكور.
ويحسب املبلغ اإلجمالي لهذا االحتياطي بالنسبة لكل ملف على
حدة دون األخذ بعين االعتبار دعاوى الرجوع التي يمكن إقامتها
من طرف صندوق التضامن .ويضاف إلى هذا االحتياطي تقدير
تكلفة األضرار التي لم يقدم بشأنها طلب التعويض .يعتمد في
تقدير هذه األضرار على املعلومات الواردة في سجل تعداد ضحايا
الوقائع الكارثية وتقرير لجنة الخبرة املنصوص عليهما على التوالي
في املواد  8و  13من القانون رقم  110.14املشار إليه أعاله ؛

املادة 2
يجب على صندوق التضامن أن يمثل االحتياطيات التقنية
بأصول تأخذ بعين االعتبار طبيعة ومبلغ ومدة االلتزامات ،بشكل
يضمن سيولة وأمان ومردودية هذه األصول .ولهذا الغرض ،يجب
عليه إجراء تقييم مخاطره املالية وبصفة خاصة عبر إنجاز محاكاة
تأثير تغير أسعار الفائدة وأسعار األسهم على أصوله .كما يجب عليه
الحرص على تنويع األصول سالفة الذكر وتوزيعها توزيعا مالئما،
وذلك مع مراعاة املقتضيات املنصوص عليها في املادة الرابعة أدناه.
املادة 3
تمثل االحتياطيات التقنية بأصول موجودة باملغرب.
املادة 4
ال يمكن أن تقل األصول املكونة من القيم التي تصدرها الدولة
والقيم املضمونة من طرف الدولة وشهادات الصكوك الخاضعة
للقانون رقم  33.06املتعلق بتسنيد األصول كما وقع تغييره
وتتميمه ،التي تعتبر الدولة مبادرة فيها ،والسندات املصدرة من
لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم املنقولة الخاضعة للظهير
الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم  1.93.213الصادر في  4ربيع
اآلخر  21( 1414سبتمبر  )1993املتعلق بالهيئات املكلفة بالتوظيف
الجماعي للقيم املنقولة ،كما وقع تغييره وتتميمه ،والتي يقتصر دورها
على تسيير محفظة من القيم التي تصدرها الدولة أو القيم املضمونة
من طرفها ،عن  %70من مبلغ جميع األصول املمثلة لالحتياطيات
التقنية املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.

2316

الجريدة الرسمية
املادة 5

عدد 3 - 6877ناضمر 3مر (2( 3ربأ ((27 (27

املادة 6
يحدد نموذج طلب التعويض الذي تقدمه ضحية واقعة كارثية

يجب على صندوق التضامن أن يودع أو يقيد في حساب لدى

أو ذوي حقوقها لصندوق التضامن ،املنصوص عليه في املادة 43

بنك املغرب أو لدى صندوق اإليداع والتدبير أو لدى بنك مؤهل

من القانون رقم  110.14السالف الذكر ،بامللحق األول بهذا القرار.

لهذا الغرض ،القيم أو املبالغ النقدية املمثلة ملبلغ االحتياطيات

املادة 7

التقنية الذي تم حصره في  31ديسمبر  .يتم اإليداع أو التقييد

يحدد نموذج التوصيل املنصوص عليه في املادة  47من القانون

في حساب داخل أجل أربعة ( )4أشهر يحتسب من التاريخ السالف

رقم  110.14السالف الذكر ،بامللحق الثاني بهذا القرار.

الذكر.

املادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

يجب أن تكون الحسابات املتعلقة بإيداع األصول ،مبالغ نقدية

وحرر بالرباط في  30من رجب  25( 1441مارس .)2020

كانت أو قيما ،املمثلة لالحتياطيات التقنية ،منفصلة بوضوح عن
االلتزامات واألموال األخرى لصندوق التضامن.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

*
*

*
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املحلق
امللحق11
نموذج طلب التعويض الذي تقدمه ضقية واقعة كارثية أو ذوي حقوقها إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية،
 30من رجب 1441
1441
صادرفيفي30
املنصوص عليه في املادة  6من قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2213.19صادر
( 25مارس  )2020بتحديد القواعد املتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله
وكذا نموذج طلب التعويض ونموذج التوصيل املتعل به
تاريخ الطلب*:

بيانات الطالب (إذا كانت تختلف عن بيانات الضحية)
االسم العائلي و الشخصي*:
رقم وثيقة التعريف:
نوع وثيقة التعريف* (ب.و.ت.إ ،جواز السفر:).......،
الجنسية*:
عنوان اإلقامة*:
رقم الهاتف*:
مراجع

البريد اإللكتروني:
الرابطة مع الضحية*:

بيانات الضحية
االسم العائلي و الشخصي*:
رقم وثيقة التعريف:
: )............
السفر،
نوع وثيقة التعريف* (ب.و.ت.أإ ،،جواز
:)...........
السفر،
جواز

تاريخ االزدياد*:
الجنسية*:
عنوان المسكن الرئيسي*:
عنوان المسكن الحالي* :
(إذا كان يختلف عن المسكن الرئيسي)
رقم الهاتف*:
البريد اإللكتروني:
مرجع التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية (رقم الوصل)*……….………………………………........................……… :
شركات التأمين أو أي مؤسسة أخرى تغطي نفس األضرار موضوع طلب التعويض
التسمية

رقم بوليصة التأمين

اسم نموذج العقد

الواقعة* :
طبيعة
الواقعة
ومكان
وقوع
الضرر

زلزال □
فعل ارهابي □
ارتفاع المد البحري (التسونامي) □
فتن أو اضطرابات شعبية □
تاريخ وقوع الضرر*:
عنوان ومكان وقوع الضرر*:
العمالة أو اإلقليم * :
الجماعة * :

(*)خانة إجبارية .

فيضان □
ارتفاع مستوى المياه □
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الجدول  - 1في حالة األضرار البدنية الالحقة بالضحية أو فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي الحقوق
وصف األضرار البدنية
…………………………………………………………………………………………………………………….…….………………………...………………………...

عناصر تقييم المبلغ االجمالي للتعويض عن األضرار
في حالة العجز البدني الدائم للضحية:
األجرة أو الكسب المهني :
نسبة العجز البدني الدائم المحدد من طرف طبيب ممارس بالقطاع العام :

في حالة فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاتها أو فقدانها:
األجرة أو الكسب المهني للضحية :
ذوو الحقوق

العدد

األزواج
األصول
الفروع
ذوو الحقوق اآلخرين الذين كانت الضحية ملزمة بالنفقة عليهم
أشخاص آخرون كانت الضحية تعولهم دون أن تكون ملزمة بالنفقة عليهم
الوثائق:
 )1وثيقة تثبت هوية الضحية أو ذوي حقوقها؛
 )2وثيقة تثبت هوية الطالب عندما يقدم الطلب من طرف شخص آخر غير الضحية أو ذوي حقوقها؛
 )3وصل التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقـائع الكارثية؛
 )4تصريح بالشرف يصرح بموجبه الضحية أو ذوي حقوقها أن الضرر موضوع طلب التعويض غير متوفر على تغطية أخرى حسب مدلول المادة  28من القانون رقم
 110.14القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات.

حسب كل
الوثائق
حالة :حالة:
حسب كل
التاليةالتالية
الوثائق
عالوة على الوثائق السالفة الذكر ،يجب أن يشمل ملف التعويض أيضا على
أ) في حالة العجز البدني الدائم للضحية:
 -1شهادة تثبت استقرار جراح الضحية بصفة نهائية مسلمة من طرف طبيب ممارس بالقطاع العام وتتضمن نسبة العجز البدني الدائم الذي ستظل الضحية مصابة به ؛
 -2الوثائق المثبتة ألجرة الضحية أو كسبه المهني.
ب) في حالة وفاة الضحية أو في حالة شخص مفقود:
 -1نسخة من رسم وفاة الضحية وفي حالة شخص مفقود ،وثيقة تثبت فقدانه أو نسخة من الحكم القضائي المصرح بموته؛
 -2الوثائق المثبتة ألجرة الضحية أو الشخص المفقود أو لكسبه المهني؛
 -3وثيقة تثبت صفة ذوي حقوق الضحية أو الشخص المفقود حسب مدلول الفقرة الثانية من المادة  30من القانون رقم  110.14السالف الذكر؛
املفقود ؛
الشخص
الضحية أو
مستخرج من
 -4مستخرج
المفقود؛
الشخص
حقوقالضحية أو
ذويحقوق
والدةذوي
رسم والدة
من رسم
بسد حاجاته.
معهابسدالقيام
عقلية ال
بدنية أو
بعاهة
الفرع
إصابة
االقتضاء،
حاجاته.
يستطيعلقيام
يستطيع معها ا
عقلية ال
بدنية أو
بعاهة
الفرع
إصابة
عنداالقتضاء،
تثبت،عند
وثيقة تثبت،
 -5وثيقة
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الجدول  - 2في حالة فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان االنتفاع به
صفة الضحية * :
المالك □

المكتري

□

المقيم بدون مقابل

□

وصف األضرار الالحقة بالمسكن الرئيسي
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الوثائق:
 )1وثيقة تثبت هوية الضحية أو ذوي حقوقها؛
 )2وثيقة تثبت هوية الطالب عندما يقدم الطلب من طرف شخص آخر غير الضحية أو ذوي حقوقها؛
 )3وصل التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقـائع الكارثية؛
 )4تصريح بالشرف يصرح بموجبه الضحية أو ذوي حقوقها أن الضرر موضوع طلب التعويض غير متوفر على تغطية أخرى حسب مدلول المادة  28من القانون
رقم  110.14السالف الذكر.

حسبحالة
حسب كل
كل :حالة:
التاليةالتالية
الوثائقالوثائق
عالوة على الوثائق السالفة الذكر ،يجب أن يشمل ملف التعويض أيضا على
أ) في حالة فـقـدان المسكن الرئيسي:
 - 1نسخة من رسم ملكية المحل موضوع طلب التعويض أو أي وثيقة أخرى تثبت ملكية المحل المذكور؛؛
 - 2وثيقة مسلمة من طرف السلطات المختصة ،تثبت أن المحل المذكور كان مخصصا ،من قبل المالك أو زوجه أو أزواجه أو األطفال الذين هم تحت كفالته أو هم
معا ،لسكنهم الرئيسي حسب مدلول المادة  2من القانون رقم  110.14السالف الذكر.
ب) في حالة فـقـدان االنتفاع بالمسكن الرئيسي:
 - 1نسخة من عـقـد اإليجار أو أي وثيقة أخرى تثبت صفة المكتري أو تصريح بالشرف للمالك يشهد فيه بأن العائلة كانت تقيم في المحل بدون مقابل ،حسب الحالة؛
األطفالالذين
أزواجهأوأواألطفال
زوجهأوأوأزواجه
املكتريأوأوزوجه
المكتري
كانمخصصا،
الطلبكان
موضوعالطلب
املحلموضوع
المحل
املختصةتثبت
السلطاتالمختصة
طرفالسلطات
منطرف
مسلمةمن
وثيقة مسلمة
 -- 2وثيقة
تحتتحت
هم هم
الذين
مخصصا،منمنقبلقبل
تثبتانأن
كفالته أو هم معا ،أو العائلة المقيمة في المحل المذكور بدون مقابل ،لمسكنهم الرئيسي حسب مدلول المادة  2من القانون رقم  110.14السالف الذكر.

كفالته أو هم معا ،أو العائلة املقيمة في املحل املذكور بدون مقابل ،ملسكنهم الرئي�سي حسب مدلول املادة  2من القانون رقم  110.14السالف الذكر.

(*) خانة إجبارية.

*
*

*
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ملحق22
امللحق
نموذج التوصيل الواجب إرفاقه بمقترح التعويض املنصوص عليه في املاة  7من قرار وزير االقتصاة واملالية
صاةر في  30من رجب
وإصالح اإلةار رقم  2213.19صادر
رجب  25( 1441مارس  )2020بتحديد القواعد املتعلقة بتكوين

احتياطياتصندوق
التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله وكذا نموذج طلب التعويض ونموذج
صندوقا لتضامن
احتياطيات
التوصيل املتعلق به
 – Iفي حالة العجز البدني الدائم للضحية–
توصيل رقم …………..………….............……………:

االصدار………………….................…………… :
تاريخ ء

مرجع الملف ............................................................................................:
تاريخ الواقعة الكارثية.......................:
االسم العائلي والشخصي للضحية............:

القرار اإلداري رقم...........................:
تاريخ االزدياد................................:

الجماعة (مكان الواقعة)....................... :
مرجع التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقـائع
الكارثية...........................:
المهنة............................................:

االسم العائلي و الشخصي للوصي على الضحية* ................................................................................................................:
رقم ونوع وثيقة التعريف (ب.و.ت.إأ ،جوازالسفر.............................................................. ..............................: ).......،
عنوان اإلقامة :..................................................................................................................................................:
رأس المال المعتمد ……...............……:
األجرة أو الكسب المهني................................................................................:
)*( في حالة الضحية القاصر. .
النسبة

مبلغ التعويض
العجز البدني الدائم

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

النسبة المطبقة الحتساب التعويض**

...........

مبلغ التعويض النهائي

المبلغ

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

(**) نسبة محددة طبقا لمقتضيات المادة  14من المرسوم رقم  2.18.785الصادر في  23من شعبان  29(1440أبريل  )2019بتطبيق
القانون رقم  110.14القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات.

إن الموقع (ة) أسفله ، ................................الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية رقم ....................
بصفته الضحية/الوصي*** ،يوافق على المبلغ ( ..............................بالحروف) درهم( ،باألرقام) ..................
الذي اقترحه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الموجود في  ،.............................................كتعويض نهائي
وال رجعة فيه عن الضرر البدني النات عن حدوث الواقعة الكارثية المشار إليها أعها ،،ويعتبر أداء هذا المبلغ من لدن هذا
الصندوق بعد توصله بهذا التوصيل بمثابة تسوية نهائية وشاملة لهذا الضرر من لدن الصندوق المذكور.
بمجرد توصله بالمبلغ المذكور ،يبرئ الموقع أسفله الصندوق السالف الذكر من كل التزام اتجاهه ويحله محله في جميع
حقوقه وديونه المستحقة اتجا ،الغير في حدود المبلغ المتوصل به برسم التعويض عن الضرر المذكور.
يلتزم الموقع أسفله بإرجاع كل مبلغ حصل عليه بدون وجه حق إلى الصندوق السالف الذكر طبقا ألحكام المادة  52من
القانون رقم 110.14السالف الذكر.
حرر ب  .......................................في ...................
التوقيع مسبو ًقا بالعبارة "تمت قراءته والموافقة

عليه".

(***) شطب على العبارة غير الصالحة.
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توصيل رقم …………………………………:
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 – IIفي حالة العجز البدني الدائم للضحية –
التعويض التكميلي

االصدار………………………………:
تاريخ ء

الجماعة (مكان الواقعة)....................... :

مرجع الملف .............................:
تاريخ الواقعة الكارثية.......................:

القرار اإلداري رقم...........................:

االسم العائلي والشخصي للضحية............:

تاريخ االزدياد................................:

مرجع التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقـائع
الكارثية..........................................:
المهنة............................................:

االسم العائلي ووالشـخ ــ�صي
الشخصي للوصي على الضحية* ................................................................................................................ :
إ
(ب.و.ت.أ ،جواز السفر........................................................................................... :)....... ،
رقم ونوع وثيقة التعريف
عنوان اإل قامة.......................................................................................................................................................:
األجرة أو الكسب المهني.........................................................................:
)*(في حالة الضحية القاصر. .
النسبة
.............
...........

مبلغ التعويض
العجز البدني الدائم
النسبة المطبقة الحتساب التعويض**
مبلغ التعويض النهائي

رأس المال المعتمد …................………:

المبلغ

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

(**) نسبة محددة طبقا لمقتضيات المادة  14من المرسوم رقم  2.18.785الصادر في  23من شعبان  29(1440أبريل  )2019بتطبيق القانون رقم 110.14
القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات.

التعويض
الممنوح
للضحية
مسبقا

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

المؤمن
رقم البوليصة
مبلغ التعويض المؤدى
تاريخ األداء

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

التعويض التكميلي

إن الموقع (ة) أسفله ، ....................................الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية رقم ...................
بصفته الضحية/الوصي*** ،يوافق على المبلغ ( ................................بالحروف) درهم( ،باألرقام) ...................
الذي اقترحه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الموجود في  ،...........................................كتعويض تكميلي،
نهائي وال رجعة فيه عن الضرر البدني النات عن حدوث الواقعة الكارثية المشار إليها أعها ،،ويعتبر أداء هذا المبلغ من
لدن هذا الصندوق بعد توصله بهذا التوصيل بمثابة تسوية نهائية وشاملة لهذا الضرر من لدن الصندوق المذكور.
بمجرد توصل ه بالمبلغ المذكور ،يبرئ الموقع أسفله الصندوق السالف الذكر من كل التزام اتجاهه ويحله محله في جميع
حقوقه وديونه المستحقة اتجا ،الغير في حدود المبلغ المتوصل به برسم التعويض عن الضرر المذكور.
يلتزم الموقع أسفله بإرجاع كل مبلغ حصل عليه بدون وجه حق إلى الصندوق السالف الذكر طبقا ألحكام المادة  52من
القانون رقم 110.14السالف الذكر.
حرر ب  .......................................في ...................
التوقيع مسبو ًقا بالعبارة "تمت قراءته والموافقة

عليه".

(***) شطب على العبارة غير الصالحة.
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 – IIIفي حالة فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاتها أو فقدانها _
توصيل رقم …………………………………:

–

تاريخ اإلصدار………………………………:

مرجع الملف ........................................................................................:

الجماعة (مكان الواقعة)....................... :

تاريخ الواقعة الكارثية.......................:

القرار اإلداري رقم...........................:

مرجع التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقـائع
الكارثية..........................................:

االسم العائلي والشخصي للضحية............:

تاريخ االزدياد................................:

المهنة............................................:

إسم المستفيد......................................................................................................................................................... :
صفة المستفيد ................................................................................................................................................... :

إ
(ب.و.ت.أ ،جواز السفر.....................................................................................:)..........،
رقم ونوع وثيقة التعريف
عنوان اإل قامة.......................................................................................................................................................:
ممثل من طرف*................................................................................................................................ ....................:
األجرة أو الكسب المهني................................................................................ :
)*( في حالة ذوي حقوق القاصرين.
النسبة
.............
...........

مبلغ التعويض

فقدان مورد العيش
النسبة المطبقة الحتساب التعويض**
مبلغ التعويض النهائي

رأس المال المعتمد ……..............…… :
المبلغ
........................

(**) نسبة محددة طبقا لمقتضيات المادة  14من المرسوم رقم  2.18.785الصادر في  23من شعبان  29(1440أبريل  )2019بتطبيق القانون رقم 110.14
القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات.

إن الموقع (ة) أسفله  ،...............................الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية رقم ...........................
بصفته ،...........................يوافق على المبلغ ( ...........................بالحروف) درهم( ،باألرقام) ..................
الذي اقترحه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الموجود في  ،...........................................كتعويض نهائي
وال رجعة فيه عن الضرر الن ــات ـ ـ
الناتــج عن حدوث الواقعة الكارثية المشار إليها أعها ،،ويعتبر أداء هذا المبلغ من لدن هذا
الصندوق بعد توصله بهذا التوصيل بمثابة تسوية نهائية وشاملة لهذا الضرر من لدن الصندوق المذكور.
بمجر د توصله بالمبلغ المذكور ،يبرئ الموقع أسفله الصندوق السالف الذكر من كل التزام اتجاهه ويحله محله في جميع
حقوقه وديونه المستحقة اتجا ،الغير في حدود المبلغ المتوصل به برسم التعويض عن الضرر المذكور.
يلتزم الموقع أسفله بإرجاع كل مبلغ حصل عليه بدون وجه حق إلى الصندوق السالف الذكر طبقا ألحكام المادة  52من
القانون رقم  110.14السالف الذكر.
حرر ب  .......................................في ...................
التوقيع مسبو ًقا بالعبارة "تمت قراءته والموافقة

عليه".
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 – IVفي حالة فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاتها أو فقدانها _

–

التعويض التكميلي
توصيل رقم .............…………………………………:

االصدار……………………………… :
تاريخ ء

مرجع الملف .............................:
تاريخ الواقعة الكارثية.......................:
االسم العائلي والشخصي للضحية............:

الجماعة (مكان الواقعة)....................... :
القرار اإلداري رقم...........................:
تاريخ االزدياد................................:

مرجع التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقـائع
الكارثية...........................:
المهنة............................................:

إسم المستفيد ...................................................................................................... ................................................. :
صفة المستفيد .............................................................................................. ...................................................... :

إ
(ب.و.ت.أ ،جواز السفر....................................................................................:)............ ،
رقم ونوع وثيقة التعريف
عنوان اإلقامة..................................................................................................................................................... ..:
ممثل من طرف* ..................................................................................................................................................:
 ...........................................................................رأس المال المعتمد …………:
األجرة أو الكسب المهني.....................:
...........................
)*( في حالة ذوي حقوق القاصرين

فقدان مورد العيش

المبلغ
..........................
.........................
........................

مبلغ التعويض

النسبة المطبقة الحتساب التعويض**

مبلغ التعويض

(**) نسبة محددة طبقا لمقتضيات المادة  14من المرسوم رقم  2.18.785الصادر في  23من شعبان  29(1440أبريل  )2019بتطبيق القانون رقم 110.14
القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات.

التعويض
الممنوح
مسبقا

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

المؤمن
رقم البوليصة
مبلغ التعويض المؤدى
تاريخ األداء

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

التعويض التكميلي

إن الموقع (ة) أسفله  ، ....................................الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية رقم .....................
بصفته  ، ...........................يوافق على المبلغ ( ..........................بالحروف) درهم( ،باألرقام) ..................
الذي اقترحه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الموجود في  ،............................................كتعويض تكميلي،
نهائي وال رجعة فيه عن الضرر النات عن حدوث الواقعة الكارثية المشار إليها أعها ،،ويعتبر أداء هذا المبلغ من لدن هذا
الصندوق بعد توصله بهذا التوصيل بمثابة تسوية نهائية وشاملة لهذا الضرر من لدن الصندوق المذكور.
بمجرد توصله بالمبلغ المذكور ،يبرئ الموقع أسفله الصندوق السالف الذكر من كل التزام اتجاهه ويحله محله في جميع
حقوقه وديونه المستحقة اتجا ،الغير في حدود المبلغ المتوصل به برسم التعويض عن الضرر المذكور.
يلتزم الموقع أسفله بإرجاع كل مبلغ حصل عليه بدون وجه حق إلى الصندوق السالف الذكر طبقا ألحكام المادة  52من
القانون رقم  110.14السالف الذكر.
حرر ب  .......................................في ...................
التوقيع مسبو ًقا بالعبارة "تمت قراءته والموافقة

عليه".
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 - Vفي حالة فقدان المسكن الرئيسي -

توصيل رقم …………………………………:
.............................................................

.......................................................
تاريخ اإلصدار………………………………:

مرجع الملف ............................................................................ ...............:
تاريخ الواقعة الكارثية...........................:

القرار اإلداري رقم...........................:

الجماعة (مكان الواقعة)....................... :
مرجع التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقـائع
الكارثية...........................:

االسم العائلي و الشخصي للمالك .............................................................................................................................. :
عنوان المسكن الرئيسي...........................................................................................................................................:
إسم المستفيد ............................................................................................................................................. :
صفة المستفيد ................................................................................................................................................... :

إ
(ب.و.ت.أ ،جواز السفر.....................................................................................:)............ ،
رقم ونوع وثيقة التعريف
عنوان اإلقامة.................................................................................................................................. ...................:
التعويض من أجل إصالح المسكن الرئيسي:






التعويض عن فقدان االنتفاع بالمسكن الرئيسي :

قيمة األضرار الهاحقة بالمسكن الرئيسي(...........................:)D
كلفة إعادة البناء من جديد ،جزئيا أو كليا ،للمسكن
الرئيسي(...............................................................:)A
المبلغ المحدد من طرف اإلدارة(...................................: *)B
مبلغ التعويض(القيمة الدنيا من بين( .............:))D, 70% xA, B
نسبة التخفيض**.................................................:




االيجارية الشهرية*** ..................:
القيمة ء
االيجارية
القيمة
(×6
التعويض
مبلغ
ء
الشهرية)............:

مجموع التعويضات .................................................................................................................................:
)*( مبلغ محدد طبقا لمقتضيات المادة  17من المرسوم رقم  2.18.785الصادر في  23من شعبان  29(1440أبريل  )2019بتطبيق القانون رقم  110.14القاضي
بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات.
)**( نسبة محددة طبقا لمقتضيات المادة  18من المرسوم رقم  2.18.785السالف الذكر.
)***( قيمة محددة طبقا لمقتضيات المادة  41من القانون رقم  110.14السالف الذكر.

إن الموقع (ة) أسفله  ،............................. ..الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية رقم ........................
بصفته  ،............................يوافق على المبلغ ( .........................بالحروف) درهم( ،باألرقام) ...................
الذي اقترحه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الموجود في  ،..........................................كتعويض نهائي
وال رجعة فيه عن األضرار الهاحقة بالمسكن الرئيسي والناتجة عن حدوث الواقعة الكارثية المشار إليها أعها ،،ويعتبر أداء
هذا المبلغ من لدن هذا الصندوق بعد توصله بهذا التوصيل بمثابة تسوية نهائية وشاملة لهذ ،األضرار من لدن الصندوق
المذكور.
بمجرد توصله بالمبلغ المذكور ،يبرئ الموقع أسفله الصندوق السالف الذكر من كل التزام اتجاهه ويحله محله في جميع
حقوقه وديونه المستحقة اتجا ،الغير في حدود المبلغ المتوصل به برسم التعويض عن األضرار المذكور.
يلتزم الموقع أسفله بإرجاع كل مبلغ حصل عليه بدون وجه حق إلى الصندوق السالف الذكر طبقا ألحكام المادة  52من
القانون رقم  110.14السالف الذكر.
حرر ب  .......................................في ...................
التوقيع مسبو ًقا بالعبارة "تمت قراءته والموافقة

عليه".
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 - VIفي حالة فقدان المسكن الرئيسي –
 التعويض التكميلي -االصدار……………………………… :
تاريخ ء

توصيل رقم …………………………………:

مرجع الملف ............................................................................................:
تاريخ الواقعة الكارثية.......................:

القرار اإلداري رقم...........................:

الجماعة (مكان الواقعة)....................... :
مرجع التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقـائع

الكارثية...........................:
.........................................

االسم العائلي و الشخصي للمالك .............................................................................................................................. :
عنوان المسكن الرئيسي...........................................................................................................................................:
إسم المستفيد .......................................................................................................................................... :
صفة المستفيد .............................................................................. ..................................................................... :

إ
(ب.و.ت.أ ،جواز السفر...................................................................................:)............ ،
رقم ونوع وثيقة التعريف
عنوان اإلقامة................................................................................................................................. ...................:
التعويض عن فقدان االنتفاع بالمسكن الرئيسي :
التعويض من أجل إصالح محل المسكن الرئيسي:
......................
...........................:
)
D
(
الرئيسي
 قيمة األضرار الهاحقة بالمسكن
االيجارية الشهرية*** ..................:
القيمة

ء
للمسكن
كليا،
أو
جزئيا
 كلفة إعادة البناء من جديد،
االيجارية الشهرية).......:
القيمة
×
6
(
التعويض
مبلغ

ء
الرئيسي(............................:)A
.........................................................
 المبلغ المحدد من طرف اإلدارة(..............................: *)B
 مبلغ التعويض(القيمة الدنيا من بين( .............:))D, 70% xA, B
 نسبة التخفيض**.................................................:

مجموع التعويضات .................................................................................................................................:

)*( مبلغ محدد طبقا لمقتضيات المادة  17من المرسوم رقم  2.18.785الصادر في  23من شعبان  29(1440أبريل  )2019بتطبيق القانون رقم  110.14القاضي
بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات.
)**( نسبة محددة طبقا لمقتضيات المادة  18من المرسوم رقم  2.18.785السالف الذكر.
)***(قيمة محددة طبقا لمقتضيات المادة  41من القانون رقم  110.14السالف الذكر.

التعويض
الممنوح
للضحية
مسبقا

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

المؤمن
رقم البوليصة
مبلغ التعويض المؤدى
تاريخ األداء

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

التعويض التكميلي

إن الموقع (ة) أسفله  ،...................................الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية رقم ....................
بصفته  ،............................يوافق على المبلغ ( .........................بالحروف) درهم( ،باألرقام) ...................
الذي اقترحه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الموجود في  ،........................................كتعويض تكميلي،
نهائي وال رجعة فيه عن األضرار الهاحقة بالمسكن الرئيسي والناتجة عن حدوث الواقعة الكارثية المشار إليها أعها ،،ويعتبر
أداء هذا المبلغ من لدن هذا الصندوق بعد توصله بهذا التوصيل بمثابة تسوية نهائية وشاملة لهذ ،األضرار من لدن الصندوق
المذكور.
بمجرد توصله بالمبلغ المذكور ،يبرئ الموقع أسفله الصندوق السالف الذكر من كل التزام اتجاهه ويحله محله في جميع
حقوقه وديونه المستحقة اتجا ،الغير في حدود المبلغ المتوصل به برسم التعويض عن األضرار المذكور.
يلتزم الموقع أسفله بإرجاع كل مبلغ حصل عليه بدون وجه حق إلى الصندوق السالف الذكر طبقا ألحكام المادة  52من
القانون رقم  110.14السالف الذكر.
حرر ب  .......................................في ...................
التوقيع مسبو ًقا بالعبارة "تمت قراءته والموافقة

عليه".
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 - VIIفي حالة فقدان االنتفاع بالمسكن الرئيسي بالنسبة للمكتري أو العائلة المقيمة بدون مقابل -
 .........................................تاريخ اإلصدار……………………………… :
توصيل رقم …………………………………:
.........................................

مرجع الملف ..........................................................................................:
تاريخ الواقعة الكارثية.......................:

القرار اإلداري رقم...........................:

الجماعة (مكان الواقعة)....................... :
مرجع التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقـائع

.........................................
الكارثية...........................:

االسم العائلي و الشخصي للمكتري أو المقيم بدون مقابل ................................................................................................... :
عنوان المسكن الرئيسي...................................................................................................................................... ....:
إسم المستفيد ............................................................................................................................................ :
صفة المستفيد ................................................................................................................................................... :

إ
(ب.و.ت.أ ،جواز السفر..................................................................................... :)............. ،
رقم ونوع وثيقة التعريف
عنوان اإل قامة......................................................................................................................................................:
التعويض عن فقدان االنتفاع بالمسكن الرئيسي :



.........................................
االيجارية الشهرية * ................................................................................... :
القيمة ء
االيجارية الشهرية)................................................................................... :
.........................................
مبلغ التعويض( ×3القيمة ء

(*) قيمة محددة طبقا لمقتضيات المادة  41من القانون رقم  110.14القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99
المتعلق بمدونة التأمينات.

إن الموقع (ة) أسفله  ،..................................الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية رقم .....................
بصفته  ،...........................يوافق على المبلغ ( .......................بالحروف) درهم( ،باألرقام) ...................
الذي اقترحه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الموجود في  ،...........................................كتعويض نهائي
وال رجعة فيه عن فقدان اإلنتفاع بالمسكن الرئيسي والنات عن حدوث الواقعة الكارثية المشار إليها أعها ، ،ويعتبر أداء هذا
المبلغ من لدن هذا الصندوق بعد توصله بهذا التوصيل بمثابة تسوية نهائية وشاملة لهذا الضرر من لدن الصندوق المذكور.
بمجرد توصله بالمبلغ المذكور ،يبرئ الموقع أسفله الصندوق السالف الذكر من كل التزام اتجاهه ويحله محله في جميع
حقوقه وديونه المستحقة اتجا ،الغير في حدود المبلغ المتوصل به برسم التعويض عن الضرر المذكور.
يلتزم الموقع أسفله بإرجاع كل مبلغ حصل عليه بدون وجه حق إلى الصندوق السالف الذكر طبقا ألحكام المادة  52من
القانون رقم  110.14السالف الذكر.
حرر ب  .......................................في ...................
التوقيع مسبو ًقا بالعبارة "تمت قراءته والموافقة

عليه".
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قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1024.20صادر في  12من شعبان  6( 1441أبريل )2020
يتعلق باملصادقة على دليل االستعماالت الصحية الجيدة
لقطاع النباتات العطرية ومشتقاتها.

قرارلوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1025.20صادر في  12من شعبان  6( 1441أبريل )2020
يتعلق باملصادقة على دليل االستعماالت الصحية الجيدة
لقطاع التوابل.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على املرسوم رقم  2.10.473الصادر في  7شوال 1432
( 6سبتمبر  )2011بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07
املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،وال سيما املادة  43منه،
قرر ما يلي :

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املـادة األولى

بناء على املرسوم رقم  2.10.473الصادر في  7شوال 1432
( 6سبتمبر  )2011بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07
املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،وال سيما املادة  43منه،
قرر ما يلي :
املـادة األولى

تطبيقا ملقتضيات املادة  43من املرسوم رقم  2.10.473املشار
إليه أعاله ،يصادق على دليل االستعماالت الصحية الجيدة لقطاع
النباتات العطرية ومشتقاتها امللحق بأصل هذا القرار والذي أعدته
فيدرالية صناعات مصبرات املنتجات الزراعية باملغرب واملختصر
اسمها ب ''.''FICOPAM

تطبيقا ملقتضيات املادة  43من املرسوم رقم  2.10.473املشار إليه
أعاله ،يصادق على دليل االستعماالت الصحية الجيدة لقطاع التوابل
امللحق بأصل هذا القرار والذي أعدته فيدرالية صناعات مصبرات
املنتجات الزراعية باملغرب واملختصر اسمها ب ''.''FICOPAM

املادة الثانية

املادة الثانية

يجب على املنظمات املهنية املعنية أن تقوم بنشر هذا الدليل على
نطاق واسع يشمل جميع منخرطيها.

يجب على املنظمات املهنية املعنية أن تقوم بنشر هذا الدليل على
نطاق واسع يشمل جميع منخرطيها.

املادة الثالثة

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  12من شعبان  6( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  12من شعبان  6( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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نصوص خاصة
قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1026.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  741.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW Iللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  741.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW I للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛
وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  741.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018
«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
«و »« QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C 
«رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
«»« .TARFAYA OFFSHORE SHALLOW I 

املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1027.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  742.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW IIللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  742.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW II للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛
وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 
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قرر ما يلي :
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قرر ما يلي :

املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  742.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018
«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي «» ENI MAROC B.V
«و«« QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C
«رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
«»« .TARFAYA OFFSHORE SHALLOW II 
املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1028.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  743.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW IIIللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  743.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW III للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛
وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 

املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  743.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018
«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
«و« « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C
«رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة
«»« .TARFAYA OFFSHORE SHALLOW III 
املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1029.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  744.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW IVللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  744.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW IV للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛
وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
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وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  744.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018
«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
«و »« QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C 
«رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
».OFFSHORE SHALLOW IV 
املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1030.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  745.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW Vللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  745.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW V للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛
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وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  745.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018
«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
«و »« QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C 
«رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « .TARFAYA
».OFFSHORE SHALLOW V 
املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1031.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  746.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW VIللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  746.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW VI للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛
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وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 
قرر ما يلي :
املادة األولى

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 
قرر ما يلي :
املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  746.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  747.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018

«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
«و »« QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C 
«رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
».OFFSHORE SHALLOW VI 
املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019

«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
«و « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
» L.L.C رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « .TARFAYA
».OFFSHORE SHALLOW VII 
املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019

اإلمضاء  :عزيزرباح.

اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1032.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  747.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW VIIللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1033.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  748.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW VIIIللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  747.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW VII للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  748.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW VIII للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛
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وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 
قرر ما يلي :
املادة األولى

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 
قرر ما يلي :
املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  748.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  749.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018

«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
«و « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
«» L.L.C رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
».OFFSHORE SHALLOW VIII 
املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019

«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
«و »« QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C 
«رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « .TARFAYA
».OFFSHORE SHALLOW IX 
املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019

اإلمضاء  :عزيزرباح.

اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1034.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  749.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW IXللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1035.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  750.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW Xللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  749.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW IX للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  750.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW X للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛
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وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 
قرر ما يلي :
املادة األولى

وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 
قرر ما يلي :
املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  750.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  751.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018

«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
«و »« QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C 
«رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « .TARFAYA
».OFFSHORE SHALLOW X 
املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019

«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
«و »« QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C 
«رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « .TARFAYA
».OFFSHORE SHALLOW XI 
املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019

اإلمضاء  :عزيزرباح.

اإلمضاء  :عزيزرباح.

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1036.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  751.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW XIللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  1037.20صادر في  20من
ربيع اآلخر   17( 1441ديسمبر  )2019بتغيير قرار وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  752.18الصادر في
 2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير  )2018بمنح رخصة البحث
عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
»  SHALLOW XIIللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
وشركة « .» ENI MAROC B.V

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  751.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW XI للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
رقم  752.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير )2018
بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA
» OFFSHORE SHALLOW XII للمكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركة «  » ENI MAROC B.V؛
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وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير
االقتصـ ــاد وامل ــالي ــة وإص ــالح اإلدارة رقـ ــم  101.20الص ــادر فـ ــي
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باملوافقة على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطــي « » TARFAYA OFFSHORE SHALLOW
املبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
و » « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم  867.20الصادر في
 20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر  )2019باإلذن بتفويت جزئي
لحصص الفائدة التي تملكها شركة » « ENI MAROC B.V في رخص
البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW I إلى » « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII لفائدة
شركة « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM
»،L.L.C 
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  752.18الصادر في  2جمادى اآلخرة  19( 1439فبراير : )2018
«املادة األولى - .تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني
«للهيـدروك ــارب ــورات واملع ــادن وشــركـتي « » ENI MAROC B.V
«و »« QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C 
«رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « .TARFAYA
».OFFSHORE SHALLOW XII 
املادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزرباح.

ق ــرار لوزير الصحة رقم  1063.20صادر في  3جمادى اآلخرة 1441
( 29يناير  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم  3687.19الصادر 
في  11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3687.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات ؛
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وعلــى املرس ــوم رق ــم  2.19.947الص ــادر ف ــي  18م ــن صف ــر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير ويتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3687.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق
املفوض إليهم

النواب

االختصاص الترابي
جهة الشرق

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

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

عمالة وجدة -
أنجاد

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

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

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

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

 ،..........................................مندوبة السيد جمال عبد االوي ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية
إقليم الناضور وزارة الصحة بإقليم الناضور.
بمندوبية وزارة الصحة بإقليم
الناضور.
جهة الشرق

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

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

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

إقليم تاوريرت

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

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

إقليم
جرسيف

إقليم فجيج

 ،..........................................مندوب السيد عادل العيساوي ،رئيس
املصلحة اإلدارية واالقتصادية
وزارة الصحة بإقليم جرسيف.
بمندوبية وزارة الصحة بإقليم
جرسيف.
....................................................

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

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

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

الدكتور عبد اللـه وديع ،مدير
املركز االستشفائي اإلقليمي
بفجيج بالنيابة.

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

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3جمادى اآلخرة  29( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

ق ـرار لوزير الصحة رقم  1064.20صادر في  8رجب  3( 1441مارس )2020
بتغيير القرار رقم  3942.19الصادر في  11من صفر  1441
( 10أكتوبر   )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات.
وزيرالصحة،
بعد االطالع على القرار رقم  3942.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
كما وقع تغييره ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم 3942.19.بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق
االختصاص الترابي

جهة طنجة -
تطوان -
الحسيمة

املفوض إليهم

النواب

الدكتورة وفاء أجناو ،املديرة
الجهوية للصحة بجهة طنجة -
جهة طنجة  -تطوان -
.....................................
تطوان  -الحسيمة.
الحسيمة
عمالة طنجة  -أصيلة ..................................... ......................................................
عمالة املضيق -
الفنيدق

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

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

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8رجب  3( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

قرارلوزيرالصحة رقم  1065.20صادرفي  8رجب 1441
( 3مارس  )2020بتفويض اإلمضاء
وزيرالصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.06.656الصادر في  24من ربيع األول 1428
( 13أبريل  )2007املتعلق بالتنظيم االستشفائي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.562الصادر في  7شوال 1436
( 24يوليو  )2015بتطبيق القانون إطار رقم  34.09املتعلق باملنظومة
الصحية وبعرض العالجات ،فيما يخص تنظيم عرض العالجات
والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى الدكتورة وفاء أجناو ،املديرة الجهوية للصحة بجهة
طنجة  -تطوان  -الحسيمة ،اإلمضاء نيابة عن وزير الصحة على
مقررات التعيين في املناصب التالية في حدود االختصاص الترابي
للمديرية الجهوية للصحة بالجهة املذكورة :
 رؤساء األقطاب باملراكز االستشفائية الجهوية واإلقليميةواملستشفيات التابعة لهذه املراكز؛
 طبيب رئيس قسم أو مصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
 ممرض رئيس بقسم أو بمصلحة طبية أو طبية  -تقنية بمركزاستشفائي أو بمستشفى ؛
 طبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 ممرض رئيس مركز صحي حضري أو قروي من املستويين األولوالثاني ؛
 ممرض رئيس مستوصف قروي.املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3941.19
الصادر في  11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  8رجب  3( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 386.19
صادر في  13من جمادى اآلخرة  19( 1440فبراير  )2019
بالترخيص لشركة «  » LA BAIE AQUA sarlبإنشاء واستغالل
مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  » La Baie Aquaوبنشر 
مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

لتربية األحياء البحرية تسمى « » La Baie Aqua  ألجل تربية األصناف
البحرية اآلتية في البحر :
 بوزروك/بلح البحرمن الصنفين « » Mytilus galloprovincialisو «  » Perna perna؛
 األسقلوب « » Pecten Maximus؛ -أذن البحر« . » Haliotis Tuberculata

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23(1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و 1.28منه؛

املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في 13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه؛

يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية كما تم
تغييره و تتميمه؛

يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل 28.1
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
27منشوال23(1393نوفمبر)1973املشارإليهأعاله،الذيتمسكهشركة
» «LA BAIE AQUA sarlجردا ،حسب الترتيب الزمني ،وتقسيما ،حسب
الصنف ،لعمليات دخول و خروج بوزروك/بلح البحر من الصنفين
«   »  Mytilus galloprovincialis   و «  »  Perna pernaواألسقلوب
«  » Pecten Maximusو أذن البحر««   Haliotis Tuberculataالتي تتم
تربيتها.

واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/019املوقعة بتاريخ  21من ربيع األول 1440
( 29نوفمبر  )2018بين شركة «  » LA BAIE AQUA sarlووزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها
من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة «  » LA BAIE AQUA sarlاملسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،8789أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/019املوقعة بتاريخ  21من ربيع األول 1440
( 29نوفمبر  )2018بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
*
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املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم
 2018/DOE/019املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  13من جمادى اآلخرة  19( 1440فبراير .)2019
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة رقم  386.19الصادر في  13من جمادى اآلخرة  19( 1440فبراير  )2019بالترخيص لشركة « » LA BAIE AQUA sarl
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  » La Baie Aquaوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  »  La Baie Aquaرقم 2018/DOE/019
املوقعة بتاريخ  21من ربيع األول  29( 1440نوفمبر  )2018بين شركة « » LA BAIE AQUA sarl
ووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « » La Baie Aqua sarlالكائن مقرها بشارع محمد حسن الوزاني رقم  ،1/199الداخلة

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

في البحر ،عرض البويردة ،إقليم وادي الذهب
مائة وعشرون ( )120هكتارا

املساحة
الحدود الخارجية ملكان املزرعة

القطعة 1

القطعة 2

منطقة حماية
اإلشارات في البحر

الحدود

خط العرض

خط الطول

B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1

'' 23°17’38,3993شماال
'' 23°17’32,2116شماال
'' 23°17'42,2074شماال
''23°17’48,3954شماال
''23°17'56,9634شماال
'' 23°17'50,7754شماال
'' 23°18'0,7718شماال
'' 23°18'6,9599شماال
'' 23°17’42,8971شماال

''16°10'11,5111غربا
''16°10'13,6754غربا
''16°10'47,1716غربا
'' 16°10'45,0077غربا
''16°10'5,0171غربا
''16°10'7,1818غربا
''16°10'40,6790غربا
''16°10'38,5144غربا
'' 16°9'18,0990غربا

'' 23°17'36,7094شماال
B2
القطعة 3
'' 23°17'46,7084شماال
B3
'' 23°17’52,8961شماال
B4
'' 23°17'24,3337شماال
B1
'' 23°17'18,1457شماال
B2
القطعة 4
'' 23°17'28,1425شماال
B3
'' 23°17'34,3324شماال
B4
'' 23°17'32,4996شماال
B1
'' 23°17'26,3119شماال
B2
القطعة 5
'' 23°17’36,3138شماال
B3
'' 23°17'42,5015شماال
B4
'' 23°17'13,9366شماال
B1
''23°17'7,7489شماال
B2
القطعة 6
'' 23°17'17,7504شماال
B3
'' 23°17'23,9381شماال
B4
منطقة عرضها مئة ( )100متر تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.
ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

''16°9'20,2640غربا
''16°9'53,7592غربا
''16°9'51,5945غربا
''16°9'24,5945غربا
''16°9'26,7595غربا
''16°10'0,2813غربا
''16°9'58,0885غربا
'' 16°8'29,8183غربا
''16°8'31,9841غربا
''16°9'5,4778غربا
''16°9'3,3124غربا
''16°8'36,3156غربا
''16°8'38,4810غربا
''16°9'11,9732غربا
''16°9'9,8082غربا

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية األصناف البحرية التالية :
 بوزروك/بلح البحرمن الصنفين «  » Mytilus galloprovincialisو «  » Perna perna؛األسقلوب « » Pecten Maximus؛أذن البحر« » Haliotis Tuberculata تقنية الحبال شبه السطحية بالنسبة لبلح البحر؛ -تقنية أحبال العمق بالنسبة لألسقلوب وأذن البحر.

وسائل االستغالل
املراقبة و التتبع التقني و العلمي
املراقبة البيئية
تدبيرالنفايات

سفن الخدمة
إدارة الصيد البحري و املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة
الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص
منها
مبلغ قار :ستون ألف ( )60.000درهما في السنة
مبلغ متغيـر :واحد في األلف ( ) 1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

التقنية املستعملة

مبلغ األتاوة املستحقة
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  999.20صادر في  9رجب  4( 1441مارس )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي،
بناءعلىالظهيرالشريفرقم 1.59.072الصادرفي 15منمحرم1379
( 21يوليو  )1959بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان
املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات وشهادات متابعة
الدروس ؛
وعلى املرسوم رقم  2.59.364الصادر في  17من صفر 1379
( 22أغسطس  )1959بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادالت الشهادات ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه ؛
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وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين
الشهادات املنعقد بتاريخ  29يوليو ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية «شعبة العلوم االقتصادية
والتدبير  -مسلك علوم التدبير املحاسباتي» ،الشهادة التالية :
- Baccalauréat de l’enseignement secondaire de 2ème cycle
»«filière : sciences humaines, option : droit-économie
(session : 2009), délivré par le lycée Klara Södra,
Stockholm-Suède.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9رجب  4( 1441مارس .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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املحكمة الدستورية
قراررقم  104.20و.ع صادرفي  23من شعبان  17( 1441أبريل )2020
الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية،
بعد اطالعها على الرسالة املسجلة بأمانتها العامة في  6أبريل 2020
التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس املستشارين من املحكمة
الدستورية التصريح بشغور املقعد الذي يشغله السيد محمد علمي
بمجلس املستشارين ،نتيجة وجوده في حالة تناف إثر تعيينه عضوا
باملحكمة الدستورية ؛   
وبناء على الدستور ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91
بتاريخ  27من شعبان  29( 1432يوليو  ،)2011ال سيما الفصل 132
منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة
الدستورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139
بتاريخ  16من شوال  13( 1435أغسطس  ،)2014السيما املادة 5
(الفقرة األولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق بمجلس
املستشارين ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172
بتاريخ  24من ذي الحجة  21( 1432نوفمبر  ،)2011كما وقع تغييره
وتتميمه ،السيما املواد ( 14الفقرة األولى) و( 18الفقرة األخيرة)
و( 19الفقرة األولى) و 91منه ؛
وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر ،واملداولة طبق القانون ؛
حيث إن أحكام املواد ( 14الفقرة األولى) و( 18الفقرة األخيرة)
و( 19الفقرة األولى) من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين
تنص ،بالتوالي ،على أن العضوية في مجلس املستشارين تتنافى مع
صفة عضو باملحكمة الدستورية ،وأنه يجرد بحكم القانون من صفة
مستشار ،الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا
االنتداب ،وأن  املحكمة الدستورية تقر التجريد املشار إليه بطلب من
مكتب مجلس املستشارين أو وزير العدل ؛

وحيث إن أحكام الفقرة األولى من املادة الخامسة من القانون
التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية ،تنص على أنه ال يجوز الجمع
بين العضوية في هذه املحكمة والعضوية بمجلس املستشارين ؛
وحيث إن السيد محمد علمي ،املنتخب عضوا بمجلس
املستشارين ،في نطاق الهيأة الناخبة ملمثلي املجالس الجماعية
ومجالس العماالت واألقاليم جهة «طنجة – تطوان – الحسيمة» في
اقتراع  2أكتوبر  ،2015قد عين عضوا باملحكمة الدستورية ابتداء
من  4أبريل  ،2020مما يجعل عضويته باملجلس املذكور في حالة تناف
مع مهمة عضو باملحكمة املذكورة ؛
وحيث إنه ،تبعا لذلك ،يتعين إقرار تجريد املعني باألمر من صفة
عضو بمجلس املستشارين ،والتصريح بشغور املقعد الذي يشغله
بهذا املجلس،
لهذه األسباب :
أوال    -تقر تجريد السيد محمد علمي ،املنتخب سابقا عضوا
بمجلس املستشارين في نطاق الهيأة الناخبة ملمثلي املجالس الجماعية
ومجالس العماالت واألقاليم جهة «طنجة – تطوان – الحسيمة» ،من
صفة عضو بهذا املجلس ،وتصرح بشغور املقعد الذي كان يشغله فيه،
مع دعوة املترشح الذي ورد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية
بعد آخر منتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر ،تطبيقا
ألحكام املادة  91من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين ؛
ثانيا  -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة
والسيد رئيس مجلس املستشارين والطرف املعني ،وبنشره في
الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الجمعة
 23من شعبان  17( 1441أبريل .)2020
اإلمضاءات :
اسعيد إهراي.
عبد األحد الدقاق     .الحسن بوقنطار     .أحمد السالمي اإلدري�سي     .لطيفة الخال.
الحسين اعبو�شي                 .محمد بن عبد الصادق                 .موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
محمد األنصاري           .ندير املومني           .خالد برجاوي.
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مجلس املنافسة
قرارملجلس املنافسة عدد  /29ق 2020/صادرفي  16من شعبان1441 
( 10أبريل   )2020املتعلق باقتناء الصندوق االستثماري
» «Ardian Buyout Fund VII Bملجموع رأسمال شركة
»«Frulact .SGPS. S.A SCA
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في
 2رمضان  30( 1435يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /11ع.ت.إ 2020/بتاريخ
 29يناير  2020املتعلق باقتناء الصندوق االستثماري «Ardian
» Buyout Fund VII Bملجموع رأسمال شركة » «Frulact .SGPS. S.A؛
وحيث إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين املعنيين
بخصوص عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ  8يناير  2020؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 5فبراير  2020والذي يمنح أجل عشرة ( )10أيام لألطراف املعنية
قصد إبداء مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛
وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال إنتاج املكونات
املحضرة من الفاكهة واملعدة للصناعات الغذائية باملغرب لم يبدوا
أية مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛
وعلى القرار رقم  2020/19بتاريخ  6فبراير  2020القا�ضي بتعيين
مقرر في املوضوع؛

وبعد استالم مجلس املنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ
 2أبريل  2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية
التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه ،خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  16من شعبان 1441
( 10أبريل  )2020؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املادتين  11و 12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،إذ تنص
على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت
مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص ،يراقبون
منشأة واحدة على األقل ،بتولي املراقبة ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى
أو أجزاء منها ،سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛ أو عندما تقوم منشأة أو عدة
منشآت ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بتولي املراقبة على مجموع
منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها،
سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول أو بواسطة
عقد أو غيرها من الوسائل ؛
وحيث إن هذه العملية تهدف إلى اقتناء الصندوق االستثماري                                       
» «Ardian Buyout Fund VII Bملجموع رأسمال شركة «Frulact
» SGPS S.A؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا اقتصاديا حسب مدلول
املادة  11من القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله والتي تعرف
عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة؛
وحيث إن املادة  12من القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله،
تلزم تبليغ أي عملية تركيز قبل إنجازها ،كما هو منصوص عليه في
املادة الثامنة ( )8من املرسوم التطبيقي رقم  ، 2.14.652عندما
يساوي أو يفوق رقم املعامالت اإلجمالي العالمي ،دون احتساب
الرسوم ،ملجموع املنشآت أو مجموعات األشخاص الذاتيين
أو االعتباريين األطراف في عملية التركيز مبلغ سبع مائة وخمسون
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( )750مليون درهم ،أو عندما يساوي أو يفوق رقم املعامالت
اإلجمالي ،دون احتساب الرسوم ،املنجز باملغرب من طرف اثنتين على
األقل من املنشآت أو مجموعات األشخاص الذاتيين أو االعتباريين
املعنيين بعملية التركيز مبلغ مائتان وخمسون ( )250مليون درهم،
أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له
أو مرتبطة به اقتصاديا خالل السنة املدنية السابقة أكثر من أربعين
باملائة ( )40%من البيوع أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق
وطنية للسلع أو املنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة
لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها
شرطين من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من
القانون رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم
املعامالت اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت وكذا لتجاوز نسبة أربعين
باملائة ( )40%من البيوع في السوق الوطنية  واملحددين في املادة  8من
املرسوم رقم   2.14.652 ؛
وحيث إن الطرفين املعنيين بعملية التركيز هما على التوالي :
الشركة املقتنية » «Ardian Buyout Fund VII Bصندوق استثماري
خاضع للقانون الفرن�سي ،متخصص في القيام باالستثمارات وإدارتها ؛
الشركة املستهدفة » «Frulact .SGPS. S.Aهي شركة مجهولة
االسم ،خاضعة للقانون البرتغالي ،متخصصة في إنتاج املكونات
املحضرة من الفاكهة واملعدة للصناعات الغذائية ،تتوفر على فرعين
في املغرب في ملكيتها بالكامل :
 شركة « ،»Innovafruitsشركة ذات املسؤولية املحدودة ،خاضعةللقانون املغربي ،ومتخصصة في التحويل األولي للفواكه؛
 شركة « ،»Frulact Marocشركة ذات املسؤولية املحدودة،خاضعة للقانون املغربي ،ومتخصصة في التحويل الثاني للفواكه
املوجه للصناعات الغذائية خاصة صناعة الحليب؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي ،الذي قامت به مصالح
التحقيق لدى مجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها
األطراف املبلغة ،تحديد األسواق املعنية بشقيها ،سوق املنتوج
أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية ،وذلك تطبيقا ألحكام النقطة
الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز ،الوارد في
املرسوم رقم  2.14.652املشار إليه أعاله،
حيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب
نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي ،والتي يكون للعملية املبلغة أثر
عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
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وحيث إنه حسب تصريح الشركة املقتنية ،تنحصر السوق املعنية
في مجال سوق إنتاج املكونات املحضرة من الفاكهة واملعدة للصناعات
الغذائية باملغرب ؛
وحيث إن اقتناء الصندوق االستثماري «Ardian Buyout Fund
» VII Bملجموع رأسمال شركة » ،»Frulact SGPS. S.Aلن يغير من
الوضعية التنافسية الحالية في السوق املغربية املتعلقة بإنتاج
املكونات املحضرة من الفاكهة واملعدة للصناعات الغذائية ،حسب
التحليل الذي قامت به مصالح التحقيق بمجلس املنافسة استنادا على
الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة ؛
وحيث إنه ،حسب تصريح الشركة املقتنية الصندوق االستثماري
» ،»Ardian Buyout Fund VII Bيندرج هذا املشروع في إطار
استراتيجيتها الرامية إلى تنمية وتنويع استثمارات املجموعة على
الصعيد العالمي ؛
وحيث إن الشركة املقتنية ليس لها تواجد أو نشاط في األسواق
املعنية ؛
وحيث إن اقتناء الصندوق االستثماري «Ardian Buyout Fund
» VII Bملجموع رأسمال شركة » »Frulact SGPS. S.Aال يمثل أي خطر
لالندماج األفقي في السوق املغربية املتعلقة بانتاج املكونات املحضرة
من الفاكهة واملعدة للصناعات الغذائية ؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل عمودي أو تكتلي ما بين أنشطة
الشركات أطراف عملية التركيز أو بين أنشطة فروعها باملغرب ؛
وحيث إن عملية التركيز االقتصادي هذه لن تؤدي إلى أي تراكم في
الحصص داخل السوق الوطنية املعنية وبالتالي لن تؤثر على وضعية
املنافسة فيها،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة
ملجلس املنافسة تحت عدد /11ع.ت.إ 2020/بتاريخ  29يناير 2020
يستوفي كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء الصندوق
االستثماري « »Ardian Buyout Fund VII Bملجموع رأسمال شركة                  
».»Frulact SGPS. S.A
وحرر بالرباط في  16من شعبان  10( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :ادريس الكراوي.

