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نصوص عامة
ظهيرشريف رقم  1.20.69صادرفي  4ذي الحجة  25( 1441يوليو )2020
بتنفيذ القانون رقم  05.20املتعلق باألمن السيبراني
ّ
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  05.20املتعلق باألمن السيبراني ،كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بتطوان في  4ذي الحجة  25( 1441يوليو .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*

قانون رقم 05.20
يتعلق باألمن السيبراني
الفصل األول
أحكام عامة
املادة األولى
يحدد هذا القانون :
 قواعد ومقتضيات األمن املطبقة على نظم معلومات إداراتالدولة والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية وكل
شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام ،يشار إليهم في هذا
القانون ب «الهيئة» ؛
 قواعد ومقتضيات األمن املطبقة على البنيات التحتية ذاتاألهمية الحيوية؛
 قواعد ومقتضيات األمن املطبقة على مستغلي الشبكات العامةللمواصالت ومزودي خدمات اإلنترنت ومقدمي خدمات األمن
السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات اإلنترنت،
يشارإليهم في هذا القانون ب «املتعهد» ؛
 -اإلطارالوطني لحكامة األمن السيبراني ؛

 إطار التعاون وتبادل املعلومات بين السلطة الوطنية لألمنالسيبراني املحددة بنص تنظيمي ،واملشار إليها في هذا القانون ب
«السلطة الوطنية» واملصالح املختصة للدولة املكلفة بمعالجة
الجرائم املاسة بنظم املعالجة اآللية للمعطيات ؛
 املساهمات التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنيةاملختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية ،وتطوير رقمنة الخدمات
املقدمة من طرف الدولة ،وحماية املعطيات ذات الطابع الشخ�صي؛
 اختصاصات السلطة الوطنية ال سيما في ما يتعلق بتطوير الخبرةالوطنية والتحسيس في مجال األمن السيبراني لفائدة الهيئات
والفاعلين في القطاع الخاص واألفراد ،وتقوية التعاون مع
املؤسسات الوطنية واألجنبية.
املادة 2
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي :
 «األمن السيبراني»  :مجموعة من التدابير واإلجراءات ومفاهيماألمن وطرق إدارة املخاطر واألعمال والتكوينات وأفضل
املمارسات والتكنولوجيات التي تسمح لنظام معلومات أن
يقاوم أحداثا مرتبطة بالفضاء السيبراني ،من شأنها أن تمس
بتوافر وسالمة وسرية املعطيات املخزنة أو املعالجة أو املرسلة،
والخدمات ذات الصلة التي يقدمها هذا النظام أو تسمح
بالولوج إليه؛
 «جرائم سيبرانية»  :مجموعة من األفعال املخالفة للتشريع الوطنيأو االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية ،التي
تستهدف شبكات ونظم املعلومات أو تستعملها كوسيلة الرتكاب
جنحة أو جناية ؛
 «تهديد سيبراني»  :كل عمل يهدف إلى اإلخالل بأمن نظامللمعلومات من خالل املساس بتوافر النظام أو املعلومة التي
يتضمنها أو بتماميتهما أو بسريتهما ؛
 «أخالقيات سيبرانية»  :مجموعة من املعايير والقواعد التيتحدد السلوك املسؤول في الفضاء السيبراني ؛
 «بنيات تحتية ذات أهمية حيوية»  :التجهيزات واملنشآت واألنظمةالضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع
والصحة واألمن والسالمة والتقدم االقتصادي أو االجتماعي حيث
إن أي ضرر أو إتالف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه
الوظائف ؛
 «قطاع األنشطة ذات األهمية الحيوية» :مجموعة من األنشطةالتي تقوم بها البنيات التحتية ذات األهمية الحيوية وتساهم
في تحقيق نفس الهدف ولها عالقة إما بإنتاج وتوزيع السلع أو
الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات األساسية لعيش املواطنين،
أو بممارسة الدولة لصالحيتها أو بالحفاظ على قدراتها األمنية
أو بسير النشاط االقتصادي ،على اعتبار أن هذه األنشطة غير
قابلة لالستبدال أو التعويض ،أو نظرا للخطر الجسيم الذي قد
تشكله على الساكنة ؛
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 «نظام معلومات»  :مجموعة منظمة من املوارد كاملستخدمينواملعدات والبرامج واملعطيات واإلجراءات التي تسمح بتجميع
املعلومة في بيئة معينة وتصنيفها ومعالجتها ونشرها ؛
 «نظام معلومات حساس»  :نظام معلومات يعالج معلوماتأو معطيات حساسة من شأن املساس بسريتها أو بسالمة محتواها
أو بتوافرها أن يلحق ضررا بهيئة ما أو ببنية تحتية ذات أهمية
حيوية ؛
 «خدمة لألمن السيبراني»  :كل خدمة أمن مقدمة من لدن مقدميخدمات األمن السيبراني لفائدة هيئة ما أو بنية تحتية ذات أهمية
حيوية تهم رصد وتشخيص حادث أمن سيبراني وتقوية أمن نظم
معلوماتها ؛
 «مقدم خدمات رقمية»  :كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم عنبعد وبطريقة إلكترونية ،وبناء على طلب مستفيد ما ،إحدى
الخدمات التالية :
• خدمة رقمية تسمح ملستهلكين أو ملهنيين بإبرام عقود بيع
أو خدمة عبراإلنترنت ؛
• خدمة رقمية تسمح للمستعملين القيام بأبحاث على مواقع
اإلنترنت ؛
• خدمة رقمية تسمح بالولوج إلى مجموعة مرنة ومتنوعة من
املوارد املعلوماتية التي يمكن تقاسمها ،بما فيها مستضيفي
املعطيات أو نظم املعلومات أو هما معا ومقدمي الخدمات
الرقمية السحابية ؛
 «إيواء»  :كل خدمة لتخزين إشارات أو كتابات أو صور أو أصواتأو رسائل بمختلف أنواعها ،مقدمة بعوض أو بدون عوض من
لدن مقدمي الخدمات الرقمية ؛
 «إسناد نظام املعلومات لجهة خارجية»  :كل عملية تتمثل فياإلسناد الجزئي أوالكلي لنظام معلومات هيئة ما إلى مقدم خدمات
معين في إطار عقد يحدد بدقة على الخصوص مستوى الخدمات
ومدة اإلسناد ؛
 «املصادقة على نظم املعلومات»  :وثيقة يشهد بواسطتها املسؤولعن البنية التحتية ذات األهمية الحيوية على اطالعه على نظام
املعلومات والتدابير األمنية التقنية أو التنظيمية أو القانونية
املتخذة وعلى تحمله للمخاطراملتبقية ؛
 «حادث أمن سيبراني»  :واقعة أو وقائع غير مرغوب فيها أو غيرمتوقعة ،مرتبطة بأمن نظم املعلومات ،والتي يحتمل جدا أن
تعرض للخطر أنشطة هيئة ما أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية
أو متعهد أو أن تهدد سالمة نظمهم املعلوماتية ؛
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 «أزمة أمن سيبراني» :حالة ناتجة عن وقوع حدث أو عدة أحداثمتعلقة باألمن السيبراني ،يمكن أن يكون لها وقع خطير على حياة
األفراد أو على ممارسة الدولة لسلطاتها أو سير االقتصاد أو على
املحافظة على القدرات األمنية والدفاعية للبالد ؛
 «إدارة حوادث األمن السيبراني» :عمليات رصد حوادث األمنالسيبراني والتبليغ عنها وتقييمها وكذا التدابير املتخذة للتدخل
واملعالجة املتعلقة بها.

الفصل الثاني
إجراءات حماية أمن نظم املعلومات
الفرع األول
أحكام خاصة بالهيئات
املادة 3
يجب على كل هيئة أن تسهر على أن تكون نظم معلوماتها مطابقة
للتوجيهات والقواعد واألنظمة واملراجع والتوصيات الصادرة عن
السلطة الوطنية.
املادة 4
يجب على كل هيئة أن تضع وتنفذ سياسة ألمن نظم معلوماتها
وفق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية.
يجب على كل هيئة تحديد املخاطر التي تهدد أمن نظم معلوماتها
واتخاذ اإلجراءات التقنية والتنظيمية الالزمة إلدارة هذه املخاطر،
من أجل تجنب الحوادث التي من شأنها املساس بنظم املعلومات وكذا
التقليل إلى أدنى حد ممكن من اآلثار التي قد تنجم عن هذه الحوادث.
يجب أن يخضع كل نظام معلومات هيئة تقدم خدمات رقمية
للغير الفتحاص أمني قبل الشروع في استغالله.
يجب على كل هيئة إجراء افتحاص لنظم معلوماتها بانتظام.
املادة 5
يجب على كل هيئة أن تقوم بتصنيف أصولها املعلوماتية ونظم
معلوماتها حسب مستوى حساسيتها من حيث السرية والتمامية
والتوافر ،كما يتعين أن تكون تدابير حماية األصول املعلوماتية ونظم
املعلومات متناسبة مع مستوى التصنيف املخصص لها.
يجب على كل هيئة أن تحدد إجراءات تأهيل األشخاص الذين
يمكنهم الولوج إلى املعلومات املصنفة وشروط معالجة هذه املعلومات
أو تبادلها أو تخزينها أو نقلها.
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يحدد بنص تنظيمي الدليل املرجعي لتصنيف أصول املعلومات
ونظم املعلومات.
املادة 6
يجب على كل هيئة أن تعين مسؤوال عن أمن نظم املعلومات ،يتولى
السهر على تطبيق سياسة أمن نظم املعلومات.
يعتبر املسؤول عن أمن نظم املعلومات مخاطب السلطة الوطنية
لألمن السيبراني ،ويتعين أن يتمتع باالستقاللية الالزمة ملمارسة
مهامه.
املادة 7
يجب على كل هيئة أن توفر الوسائل املناسبة ملراقبة ورصد
األحداث التي قد تمس بأمن نظم معلوماتها ويكون لها وقع بالغ على
استمرارية الخدمات التي تقدمها.
ال يمكن للسلطة الوطنية استغالل املعطيات التقنية املحصل
عليها بواسطة الوسائل املذكورة إال لغرض تحديد ومعالجة الخطر
الذي يمس بأمن نظم معلومات الهيئة املعنية.
املادة 8
يجب على كل هيئة فور علمها بأي حادث يؤثر على أمن أو سير نظم
املعلومات الخاصة بها أن تقوم بإبالغ السلطة الوطنية.
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املادة 10
في حالة إسناد نظام معلومات حساس لجهة خارجية ،يجب على
هذه الجهة احترام القواعد واألنظمة والدالئل املرجعية التقنية
املتعلقة بأمن نظم املعلومات ،والتي تضعها السلطة الوطنية.
املادة 11
يجب أن يتم إيواء املعطيات الحساسة ،حصريا ،داخل التراب
الوطني.
املادة 12
يجب أن يكون كل إسناد خارجي لنظام معلومات حساس موضوع
عقد خاضع للقانون املغربي ،يتضمن وجوبا االلتزامات املتعلقة
بحماية املعلومة وقابليتها لالفتحاص واستعادتها ،وكذا متطلبات
األمن ومستوى الخدمة املرغوب فيها.
املادة 13
تحدد السلطة الوطنية القواعد والدليل املرجعي التقني املنظم
لشروط األمن املتعلقة باإلسناد الخارجي لنظم املعلومات.
الفرع الثاني
أحكام خاصة بالبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية

تقوم كل هيئة بإبالغ السلطة الوطنية ،بناء على طلب هذه األخيرة،
ودون تأخير ،باملعلومات اإلضافية املتعلقة بالحوادث التي تؤثر على
أمن أو سير نظم معلوماتها.

املادة 14

تبين السلطة الوطنية املعطيات التقنية واملعلومات املتعلقة
بالحوادث ،التي يجب إبالغها ،وكذا كيفيات إرسالها.

تسري أحكام الفرع األول من هذا الفصل على البنيات التحتية
ذات األهمية الحيوية.

ترسل السلطة الوطنية إلى الهيئة املعنية تقريرا تركيبيا يتضمن
التدابير والتوصيات ملعالجة الحادث.

املادة 15

املادة 9
تعد كل هيئة مخططا لضمان استمرارية أو استئناف األنشطة
يتضمن مجموع الحلول البديلة إلبطال مفعول انقطاعات األنشطة
وحماية الوظائف املهمة والحساسة من اآلثار الناجمة عن االختالالت
األساسية لنظم املعلومات أو عن الكوارث ،وضمان استئناف عمل
هذه الوظائف في أقرب اآلجال.
يتعين اختبار مخطط ضمان استمرارية أو استئناف األنشطة
بصفة منتظمة من أجل تحيينه حسب التطورات الخاصة بالهيئة
وتطور التهديدات.

املتوفرة على نظم معلومات حساسة

تحدد بنص تنظيمي الئحة قطاعات األنشطة ذات األهمية الحيوية
وكذا السلطات الحكومية واملؤسسات العمومية وباقي األشخاص
االعتباريين الخاضعين للقانون العام املشرفين على تنسيق هذه
القطاعات.
املادة 16
يتم تحديد البنيات التحتية ذات األهمية الحيوية لكل قطاع
أنشطة ذات أهمية حيوية ،بعد استطالع رأي السلطة الوطنية ،من
طرف السلطة الحكومية أو املؤسسة العمومية أو الشخص االعتباري
الخاضع للقانون العام املشرف على تنسيق هذا القطاع.
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تظل الئحة هذه البنيات التحتية سرية ،ويتم تحيينها على فترات
منتظمة ال تتعدى سنتين.
املادة 17
يقوم املسؤول عن البنية التحتية ذات األهمية الحيوية ،بناء
على نتائج تحليل املخاطر ،بإعداد الئحة نظم املعلومات الحساسة،
وإرسالها في صيغتها املحينة إلى السلطة الوطنية.
املادة 18
يمكن للسلطة الوطنية توجيه مالحظات إلى املسؤول عن البنية
التحتية ذات األهمية الحيوية بخصوص الئحة نظم املعلومات
الحساسة التي تمت موافاتها بها.
في هذه الحالة ،يتعين على املسؤول عن البنية التحتية ذات األهمية
الحيوية تعديل الئحتها وفقا لهذه املالحظات ،وإرسال الالئحة املعدلة
إلى السلطة الوطنية داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل باملالحظات.
تظل الئحة نظم املعلومات الحساسة سرية.
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يجب أن يلتزم متعهدو االفتحاص املؤهلون ومستخدموهم،
تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي  ،
باحترام السر املنهي طيلة مدة مهمة االفتحاص وبعد االنتهاء منها،
بشأن املعلومات والوثائق التي تم تجميعها أو اطلعوا عليها أثناء القيام
بهذه املهمة.
املادة 22
في حالة إجراء االفتحاص من طرف متعهد افتحاص مؤهل ،يقوم
املسؤول عن البنية التحتية ذات األهمية الحيوية بإرسال تقرير
االفتحاص إلى السلطة الوطنية.
يجب على متعهد االفتحاص املؤهل أن يسهر على ضمان سرية
تقرير االفتحاص.
املادة 23
عند إجراء عمليات االفتحاص من طرف متعهدي االفتحاص
املؤهلين ،يتحمل املسؤول عن البنية التحتية ذات األهمية الحيوية
املعنية مصاريف هذه العمليات.

املادة 19

املادة 24

يجب أن يخضع أمن كل نظام معلومات حساس للمصادقة قبل
الشروع في استغالله.

يجب على كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية تم
افتحاصها وضع برنامج عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير
االفتحاص ،وإرساله إلى السلطة الوطنية قصد تتبع تنفيذه.

تحدد السلطة الوطنية دليل املصادقة على نظم املعلومات
الحساسة.
املادة 20
يجب على املسؤولين عن البنيات التحتية ذات األهمية الحيوية،
بناء على طلب من السلطة الوطنية ،إخضاع نظم املعلومات الحساسة
الخاصة بها إلى افتحاص تقوم به هذه السلطة أو متعهدي االفتحاص
املؤهلين من قبلها.

املادة 25
يجب أن يلجأ املسؤولون عن البنيات التحتية ذات األهمية
الحيوية إلى الخدمات أو املنتوجات أو الحلول التي تسمح بتعزيز
الوظائف األمنية ،والتي تحددها السلطة الوطنية.
في حالة إسناد خدمات األمن السيبراني لجهة خارجية ،يجب
على املسؤولين عن البنيات التحتية ذات األهمية الحيوية اللجوء إلى
مقدمي خدمات مؤهلين من طرف السلطة الوطنية.
تحدد بنص تنظيمي معايير تأهيل مقدمي خدمات األمن السيبراني.

تحدد بنص تنظيمي معايير تأهيل متعهدي االفتحاص وكذا
كيفيات إجراء االفتحاص.

الفرع الثالث

املادة 21

أحكام خاصة باملتعهدين

يجب على املسؤولين عن البنيات التحتية ذات األهمية الحيوية مد
السلطة الوطنية أو متعهد االفتحاص املؤهل باملعلومات والعناصر
الالزمة إلجراء االفتحاص ،بما في ذلك الوثائق املتعلقة بسياستها
األمنية ،وعند االقتضاء ،نتائج االفتحاص األمني السابقة ،والسماح
لهم بالولوج إلى الشبكات ونظم املعلومات موضوع املراقبة قصد
إجراء التحليالت واستخراج بيانات املعلومات التقنية.

املادة 26
يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصالت ومزودي خدمات
اإلنترنت ومقدمي خدمات األمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية
وناشري منصات اإلنترنت التقيد بتوجيهات السلطة الوطنية ،ال سيما
تلك املتعلقة باملحافظة على املعطيات التقنية الالزمة لتحديد أي
حادث أمن سيبراني.

4164

الجريدة الرسمية

تتضمن هذه املعطيات التقنية على الخصوص ،بيانات الربط
والنشرات املعلوماتية وآثار أحداث األمن املحصل عليها بواسطة نظم
االستغالل والتطبيقات ومنتوجات األمن.
تحدد مدة االحتفاظ باملعطيات التقنية الالزمة لتحديد وتحليل
الحادث في سنة واحدة ،ويمكن تغيير هذه املدة بنص تنظيمي.
املادة 27
يخطر مستغلو الشبكات العامة للمواصالت ومزودو خدمات
اإلنترنت ومقدمو خدمات األمن السيبراني ومقدمو الخدمات
الرقمية وناشرو منصات اإلنترنت زبناءهم بهشاشة نظم معلوماتهم
أو االنتهاك الذي قد يطالها.
املادة 28
من أجل ضمان أمن نظم املعلومات الخاصة بالهيئات والبنيات
التحتية ذات األهمية الحيوية ،يسمح ألعوان السلطة الوطنية
املعتمدين حصريا بهدف الوقاية وتحديد خصائص التهديد
السيبراني ،بتجميع وتحليل املعطيات التقنية ،دون أي استغالل آخر،
لدى مستغلي الشبكات العامة للمواصالت ومزودي خدمات اإلنترنت
ومقدمي خدمات األمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري
منصات اإلنترنت.
تؤهل السلطة الوطنية لوضع أجهزة تقنية على الشبكات العامة
للمواصالت وشبكات مزودي خدمات اإلنترنت حصريا بهدف رصد
األحداث التي قد تؤثر على أمن نظم معلومات الهيئات والبنيات
التحتية ذات األهمية الحيوية.
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املادة 31
يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصالت ومزودي خدمات
اإلنترنت أن يستعملوا ،في شبكات االتصاالت اإللكترونية التي
يستغلونها ،أجهزة للرصد تشتغل بعالمات تقنية توفرها السلطة
الوطنية ،وذلك  فقط بهدف رصد األحداث التي قد تؤثر على أمن
نظم معلومات مشتركيها.
املادة 32
يجب على مقدمي الخدمات الرقمية تحديد املخاطر التي تهدد أمن
نظم معلوماتهم ،واتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية الالزمة إلدارة
هذه املخاطر ،وذلك ملنع وقوع الحوادث التي قد تؤثر سلبا على هذه
الشبكات ونظم املعلومات ،والتقليل إلى أدنى حد ممكن من أثر هذه
املخاطر ضمانا الستمرارية هذه الخدمات.
املادة 33
يجب على مقدمي الخدمات الرقمية ،فور علمهم بأي حوادث تؤثر
على الشبكات ونظم املعلومات الالزمة لتوفير خدماتهم ،أن يقوموا
بإبالغ السلطة الوطنية بها ،وذلك حينما يتبين من املعلومات املتوفرة
لديهم أن لهذه الحوادث وقع بالغ يؤثر على تقديم هذه الخدمات.
املادة 34

توضع هذه األجهزة حصريا خالل املدة وفي الحدود التي يتطلبها
تحديد خصائص التهديد.

الخدمات الرقمية ال يفي بأحد االلتزامات املنصوص عليها في هذا

املادة 29

القانون ،أمكن لهذه السلطة أن تخضعه للمراقبة من أجل التحقق

يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصالت ومزودي خدمات
اإلنترنت ومقدمي خدمات األمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية
وناشري منصات اإلنترنت ،في إطار توجيهات السلطة الوطنية  ،اتخاذ
التدابير الحمائية الالزمة ألجل الوقاية وإبطال مفعول التهديدات
أو االنتهاكات التي تمس نظم معلومات زبنائهم.

من تقيده بهذه االلتزامات ،وكذا من مستوى أمن الشبكات ونظم

املادة 30
عندما يقوم مستغلو الشبكات العامة للمواصالت ومزودو
خدمات اإلنترنت ومقدمو خدمات األمن السيبراني ومقدمو الخدمات
الرقمية وناشرو منصات اإلنترنت برصد أحداث قد تؤثر على أمن
نظم معلومات زبنائهم ،وجب عليهم إخطار السلطة الوطنية فورا
بذلك.

إذا تم ،بأي وسيلة كانت ،إخبار السلطة الوطنية بأن أحد مقدمي

املعلومات الالزمة لتقديم خدماته.
تتم املراقبة من قبل السلطة الوطنية أو من قبل متعهدي
االفتحاص املؤهلين من قبل هذه السلطة .وفي هذه الحالة األخيرة،
يتحمل مقدم الخدمات الرقمية مصاريف عمليات املراقبة.
إذا تبين أثناء إجراء املراقبة وجود أي إخالل بااللتزامات امللقاة
على عاتق مقدم الخدمات بموجب هذا الفرع ،أمكن للسلطة الوطنية
إعذار مسيري مقدم الخدمات املعني بالتقيد بهذه االلتزامات ،وذلك
داخل أجل تحدده هذه السلطة.
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الفصل الثالث
حكامة األمن السيبراني
الفرع األول
اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني
املادة 35
تحدث لجنة استراتيجية لألمن السيبراني ،يعهد إليها بالقيام
بما يلي : 
 إعداد التوجهات االستراتيجية للدولة في مجال األمن السيبرانيوالسهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات والبنيات
التحتية ذات األهمية الحيوية واملتعهدين املشار إليهم في الفرع
الثالث من الفصل الثاني من هذا القانون ؛
 -التقييم السنوي ألنشطة السلطة الوطنية ؛
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يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وكيفيات اشتغالها ومجال
تدخل كل عضو من أعضائها.
املادة 37
يمكن للجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة  ،من
أجل التصدي لحوادث األمن السيبراني الجسيمة  ،أن تحدد التدابير
التي يتوجب على مسؤولي الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية
الحيوية تنفيذها وأن تقدم توصيات ونصائح إلى متعهدي القطاع
الخاص واألفراد.
الفرع الثاني
السلطة الوطنية لألمن السيبراني
املادة 38
يعهد إلى السلطة الوطنية بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال
األمن السيبراني.

 تقييم عمل اللجنة الوطنية إلدارة األزمات واألحداث السيبرانيةالجسيمة ،املنصوص عليها في املادة  36بعده ؛

ولهذا الغرض ،تتولى السلطة الوطنية ،عالوة على املهام األخرى
املسندة إليها بمقت�ضى هذا القانون ،القيام باملهام التالية :

 حصر نطاق افتحاصات أمن نظم املعلومات التي تنجزها السلطةالوطنية ؛

 تنسيق األعمال املتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجية الدولة فيمجال األمن السيبراني والسهرعلى ضمان تطبيق توجيهات اللجنة
االستراتيجية لألمن السيبراني ؛

 تشجيع برامج وأنشطة التحسيس وتعزيز القدرات في مجال األمنالسيبراني لفائدة الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية؛

 -تحديد تدابير حماية نظم املعلومات والسهرعلى ضمان تطبيقها ؛

 -تشجيع البحث والتطوير في مجال األمن السيبراني ؛

 إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية املتعلقةبمجال األمن السيبراني.
يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات سير اللجنة االستراتيجية
لألمن السيبراني.
املادة 36
تحدث لدى اللجنة االستراتيجية لألمن السيبراني ،لجنة إلدارة
األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة ،تكلف بضمان تدخل منسق
في مجال الوقاية وتدبير األزمات على إثر وقوع حوادث أمن سيبراني.
ولهذا الغرض ،يتعين على مستغلي الشبكات العامة للمواصالت
ومزودي خدمات اإلنترنت ومقدمي خدمات األمن السيبراني ومقدمي
الخدمات الرقمية االمتثال لألوامر الصادرة عن لجنة إدارة األزمات
واألحداث السيبرانية الجسيمة واالستجابة لطلباتها املتعلقة بالدعم
واملساعدة التقنية.

 تقديم اقتراحات إلى اللجنة االستراتيجية لألمن السيبرانيبخصوص تدابير التصدي لألزمات التي تمس أو تهدد أمن نظم
معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية ؛
 تأهيل مقدمي خدمات افتحاص نظم املعلومات الحساسةللبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية ومقدمي خدمات األمن
السيبراني ؛
 وضع تصور للوسائل الالزمة لضمان أمن االتصاالت اإللكترونيةبين الوزارية وتنسيق تفعيلها ؛
 القيام بأعمال املراقبة املنصوص عليها في هذا القانون ؛ السهر على ضمان إجراء عمليات افتحاص أمن نظم معلوماتالهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية ؛
 افتحاص متعهدي خدمات األمن السيبراني ومقدمي الخدماتالرقمية الذين يقدمون خدمات للبنيات التحتية ذات األهمية
الحيوية املتوفرة على نظم معلومات حساسة ؛
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 تقديم املساعدة والنصائح إلى الهيئات والبنيات التحتية ذاتاألهمية الحيوية قصد تعزيزأمن نظم معلوماتها ؛

إذا تبين للسلطة الوطنية ،أثناء ممارسة مهامها ،وجود فعل يشتبه
في مخالفته للقانون ،فإنها تحيل األمر إلى السلطات املختصة.

 مساعدة ومواكبة الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيويةلوضع أجهزة لرصد أحداث مست أوقد تمس بأمن نظم معلوماتها
وكذا تنسيق إجراءات التصدي لهذه األحداث ؛

يتعين على السلطات املختصة إخبار السلطة الوطنية باملآل
املخصص لإلحالة.

 القيام ،بتعاون مع الهيئات والبنيات التحتية ذات األهميةالحيوية ،بإعداد نظام خارجي لليقظة والرصد واإلنذار بأحداث
مست أو قد تمس بأمن نظم معلوماتها وكذا تنسيق إجراءات
التصدي لهذه األحداث ؛
 القيام بأنشطة البحث العلمي والتقني في مجال األمن السيبرانيوتشجيعها.
املادة 39
يتعين على السلطة الوطنية ضمان سرية املعلومات الحساسة
التي تجمعها في إطار هذا القانون.
املادة 40
تحدد السلطة الوطنية قواعد األمن الالزمة لحماية نظم
معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية واملتعهدين
املشار إليهم في املادة األولى من هذا القانون.
تحدد السلطة الوطنية قواعد أمن خاصة بقطاع أنشطة ذي
أهمية حيوية معين .وتقوم بتبليغ هذه القواعد وكذا كيفيات وآجال
تطبيقها إلى مسؤولي البنيات التحتية ذات األهمية الحيوية التابعين
للقطاع املعني.
يجب على املسؤولين سالفي الذكر تطبيق هذه القواعد على
نفقتهم.
املادة 41

الفصل الرابع
التكوين والتحسيس والتعاون
املادة 43
تقوم السلطة الوطنية ،بتعاون مع الفاعلين واملهنيين في مجال
األمن السيبراني ،بتنظيم دورات تكوينية وتمارين لفائدة مستخدمي
الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية من أجل تطوير
وتعزيز القدرات الوطنية في هذا املجال.
املادة 44
تقوم السلطة الوطنية بتحديد وتنفيذ برامج تحسيسية بشأن
األخالقيات السيبرانية والتحديات املتعلقة بتهديدات ومخاطر األمن
السيبراني لفائدة مستخدمي الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية
الحيوية والقطاع الخاص واألفراد.
تنشر بانتظام على املوقع اإللكتروني للسلطة الوطنية النصائح
والتوصيات الوقائية املتعلقة باألمن السيبراني لفائدة مستخدمي
الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية والقطاع الخاص
واألفراد.
املادة 45
تسهم السلطة الوطنية في دعم البرامج التي تعدها الهيئات
املختصة في الدولة من أجل تعزيز الثقة الرقمية وتطوير رقمنة
الخدمات وحماية املعطيات ذات الطابع الشخ�صي.

ألجل التصدي ألي هجوم إلكتروني يستهدف نظم املعلومات
ويمس بالوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السالمة أو األمن
أو التقدم االقتصادي أو االجتماعي ،يقوم أعوان السلطة الوطنية
بالتحريات التقنية الالزمة لتحديد خصائص الهجوم ويسهرون على
ضمان تنفيذ التدابير والتوصيات املتعلقة بها.

تقوم السلطة الوطنية ،بتشاور مع اإلدارات املعنية ،بتطوير
عالقات التعاون مع املنظمات الوطنية واألجنبية في مجال األمن
السيبراني وتنسيقها.

املادة 42

املادة 47

تتعاون السلطة الوطنية مع املصالح املختصة في الدولة من خالل
تبادل أي معطيات أو معلومات قد تساعدها على معالجة الجرائم التي
تخل بسير نظم املعالجة اآللية للمعطيات.

تقوم السلطة الوطنية بربط عالقات التعاون على الصعيدين
الوطني والدولي ملعالجة حوادث األمن السيبراني وتطوير تبادل
التجارب والخبرات في هذا املجال.

املادة 46
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الفصل الخامس
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معاينة املخالفات والعقوبات

 كل من قام ،بأي وسيلة كانت ،بعرقلة أو بمنع إجراء عملياتافتحاص أمن نظم املعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات
األهمية الحيوية ،املنصوص عليها في املادة  20أعاله ؛

يؤهل للبحث عن املخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص
املتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر ،عالوة على ضباط
الشرطة القضائية ،أعوان السلطة الوطنية املنتدبون لهذا الغرض
واملحلفون وفق التشريع الجاري به العمل.

 كل متعهد لشبكة عامة للمواصالت أو مزود خدمات اإلنترنتأو مقدم خدمات األمن السيبراني أو مقدم الخدمات الرقمية
أو ناشر منصات اإلنترنت أخل بااللتزامات املنصوص عليها في
املادة  26أعاله ؛

املادة 48

توجه محاضر  معاينة املخالفات إلى النيابة العامة املختصة.
املادة 49
دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد املنصوص عليها في التشريع
الجاري به العمل ،يعاقب بغرامة من  200.000إلى  400.000درهم :
 كل مسؤول عن هيئة أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية قام بإيواءاملعطيات الحساسة خارج التراب الوطني ،خرقا ألحكام املادة 11
أعاله ؛
 كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية تتوفر على نظاممعلومات حساس شرع في استغالله دون إخضاعه للمصادقة
املنصوص عليها في املادة  19أعاله ؛
 كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية عهد بافتحاصأمن نظم املعلومات الحساسة الخاصة ببنيته التحتية إلى متعهد
افتحاص غيرمؤهل ،خرقا ألحكام املادة  20أعاله ؛
 كل من قدم خدمات افتحاص أمن نظم املعلومات الحساسةللبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية دون أن يكون مؤهال من
قبل السلطة الوطنية أو استمر في تقديم هذه الخدمات رغم
سحب تأهيله من قبل هذه السلطة ؛
 كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية أسند خدمات األمنالسيبراني إلى مقدم خدمات غير مؤهل ،خرقا ألحكام املادة 25
أعاله ؛
 كل من قدم خدمات األمن السيبراني دون أن يكون مؤهال من قبلالسلطة الوطنية أو استمر في تقديم هذه الخدمات رغم سحب
تأهيله من قبل هذه السلطة.
املادة 50
دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد املنصوص عليها في التشريع
الجاري به العمل ،يعاقب بغرامة من  100.000إلى  200.000درهم :
 كل من أخل بااللتزامات املتعلقة بإبالغ السلطة الوطنية عنالحوادث ،خرقا ألحكام املواد  8و 30و 33أعاله؛

 كل متعهد لشبكة عامة للمواصالت أو مزود خدمات اإلنترنتأو أعوانهم ،عرقل أعمال السلطة الوطنية أو أعوانها املنصوص
عليها في املادة  28أعاله ؛
 كل مقدم خدمة رقمية امتنع عن اتخاذ التدابير املنصوص عليهافي املادة  32أعاله أو عرقل عمليات املراقبة املنصوص عليها في
املادة  34أعاله.
ْ ْ
اس ُتخ ِدم نظام معلوماته دون
يعاقب بالغرامة نفسها كل شخص
علمه لنشر البرمجيات الخبيثة أو للقيام بأعمال مخالفة للقانون،
امتنع عن تنفيذ توجيهات السلطة الوطنية بعد إخباره بها.
املادة 51
يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة املواد والوسائل التي استعملت
الرتكاب أفعال مخالفة ألحكام هذا القانون.
املادة 52
في حالة العود ،ترفع العقوبات املنصوص عليها في هذا القانون إلى
الضعف.
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل
ارتكاب إحدى املخالفات املنصوص عليها في هذا القانون بمقرر
قضائي مكتسب لقوة ال�شيء املق�ضي به ،ثم ارتكب نفس املخالفة قبل
م�ضي أربع سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

الفصل السادس
أحكام ختامية 
املادة 53
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص
املتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
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ظهيرشريف رقم  1.20.70صادرفي  4ذي الحجة  25( 1441يوليو )2020
بتنفيذ القانون رقم  10.20املتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع
واألمن واألسلحة والذخيرة.
ّ
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  10.20املتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة
والذخيرة ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بتطوان في  4ذي الحجة  25( 1441يوليو .)2020
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 الفئة (ج) «األسلحة والذخيرة املخصصة الستعماالت أخرى»:تضم أسلحة القنص والرماية الرياضية ،واألسلحة املستعملة في
انطالق املنافسات الرياضية ،واألسلحة التقليدية وأسلحة الهواء
املضغوط ،وكذا ذخيرة هذه األسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزاءها.
املادة 2
تحدد بنص تنظيمي الئحة أنواع عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن
واألسلحة والذخيرة التي تندرج ضمن كل فئة من الفئات (أ) و(ب)
و(ج).
تحدد أيضا بنص تنظيمي الئحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم
والبرامج املعلوماتية املندرجة في الفئتين (أ) و (ب) والتي يمكن أن
تخصص لالستخدام العسكري واملدني على حد سواء.
تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون املعدات واألجهزة
والنظم والبرامج املعلوماتية ومكوناتها املخصصة لالستخدام املدني.
املادة 3

وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
* *

قانون رقم 10.20
يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع
واألمن واألسلحة والذخيرة
الفصل األول
أحكام عامة
املادة األولى
يصنف عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة وفق
الفئات التالية :
 الفئة (أ) «عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع»  :تضم عتادالحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل
نظام أوبرنامج معلوماتي أومعدات للمراقبة أوالرصد أو االتصال،
املخصصة حصرا للعمليات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية
أو الفضائية ؛
 الفئة (ب) «عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة األمن»  :تضم األسلحةوالذخيرة ،ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج
معلوماتي أو معدات للرؤية أو املراقبة أو الرصد أو االتصال
أو التنقل أو الحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على
األمن والنظام العامين أو لالستعمال العسكري ؛

تمنع فوق التراب الوطني مزاولة أنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات
الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة املندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب)
و(ج) أو االتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها أو عبورها أو مسافنـتـها
أو نقلها ،إال في حالة الحصول على ترخيص مسلم وفق أحكام هذا
القانون.
تمنع حيازة عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة
املندرجة في الفئتين (أ) و(ب).
غير أن االتجار في األسلحة والذخيرة املندرجة في الفئة (ج)
واملسدسات اليدوية املخصصة للحماية وكذا إصالحها واستيرادها
وتصديرها وعبورها ومسافنتها ونقلها وحيازتها من لدن أشخاص
ذاتيين أو اعتباريين غير حاصلين على ترخيص التصنيع املنصوص
عليه في املادة  4بعده ،يظل خاضعا للنصوص التي تنظمه.

الفصل الثاني
التصنيع واالستيراد والتصدير والعبور
واملسافنة واالتجار والنقل
الفرع األول
التصنيع
املادة 4
يخضع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة
املندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) لترخيص تسلمه اإلدارة بعد
استطالع رأي اللجنة الوطنية املنصوص عليها في املادة  32من هذا
القانون.
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يقصد بالتصنيع عمليات تركيب أو تجميع أو تشكيل أو صب
أو تصنيع مضاف ثالثي األبعاد أو ختم عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن
واألسلحة والذخيرة املشار إليها في الفقرة األولى أعاله ،والتي تؤول بها إلى
شكلها النهائي أو القريب جدا من شكلها النهائي ،وكذا كل عملية صيانة
هذا العتاد والتجهيزات واألسلحة والذخيرة أو إصالحها أو تحويلها
أو تعديلها.
املادة 5
يسلم الترخيص املنصوص عليه في املادة  4أعاله لألشخاص
االعتباريين املستوفين للشروط التالية :
 - 1أن يؤسسوا في شكل شركات تجارية وفق التشريع املغربي ؛
 - 2أن تكون أغلبية رأس مالها مملوكة من قبل مغاربة ،إال إذا ارتأت
اإلدارة خالف ذلك العتبارات تتعلق بالدفاع أو باألمن أو بالسياسة
العامة أو االقتصادية ؛
 - 3أن يتمتع األشخاص الذين تتألف منهم أجهزة التسيير أو اإلدارة
أو التدبير أو الرقابة بحقوقهم الوطنية ،وأال تسبق إدانتهم من أجل
جناية أو جنحة تتنافى مع ممارسة النشاط موضوع طلب الترخيص.
يمكن رفض منح الترخيص العتبارات تتعلق بالنظام أو باألمن
العامين.
كما يمكن أن يرخص بممارسة أنشطة التصنيع املنصوص عليها
في املادة  4أعاله ،للمؤسسات العمومية وفق النصوص املحدثة لها.
املادة 6
يتضمن ترخيص التصنيع على وجه الخصوص ما يلي :
 -تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئي�سي ؛

املادة 7
يمكن لإلدارة أن تقوم ،بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية ،بسحب
الترخيص من الحاصل عليه بشأن جميع أنشطة التصنيع املرخص بها
أو بعضها ،في الحاالت التالية :
 إذا لم يعد مستوفيا ألحد الشروط الالزمة للحصول علىالترخيص ؛
 إذا توقف نهائيا عن مزاولة األنشطة املرخص بها ؛ إذا ارتكب مخالفة ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذةلتطبيقه ،أو لم يحترم أحد شروط دفترالتحمالت ؛
 إذا كان موضوع مسطرة تصفية قضائية.كما يمكن لإلدارة تعديل ترخيص التصنيع أو إيقافه أو سحبه
العتبارات تتعلق بالنظام أو باألمن العامين.
املادة 8
يبلغ قرار التعديل أو اإليقاف أو السحب إلى الحاصل على
الترخيص.
في حالة سحب الترخيص ،يحدد القرار األجل الذي يبقى خالله
هذا الترخيص صالحا فقط لغرض تصفية العتاد والتجهيزات
واألسلحة والذخيرة موضوع الترخيص املسحوب ،وكذا لتصفية
املدخالت واملكونات واملواد والعناصر والتوابع املستعملة في عملية
التصنيع .وخالل هذا األجل ،يمنع التصنيع وكذا شراء املدخالت
واملكونات واملواد والعناصر والتوابع املستعملة في هذه العملية.
وعند انتهاء األجل املذكور ،يمكن حجز العتاد والتجهيزات
واألسلحة والذخيرة التي لم تتم تصفيتها ،وكذا املدخالت واملكونات
واملواد والعناصر والتوابع املستعملة في عملية التصنيع ،ومصادرتها
لفائدة الدولة وتسليمها إلى اإلدارة.
املادة 9

 األنشطة املرخص بها و أماكن مزاولتها ؛ الئحة عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة املرخصبتصنيعها ؛
 مدة صالحية الترخيص وكيفيات تجديده.يرفق الترخيص بدفتر تحمالت يحدد الشروط التقنية واإلدارية
وكذا التزامات الحاصل على الترخيص التي تتعلق على وجه الخصوص
بتتبع املسار والوسم والسالمة واألمن والنقل ومراقبة الولوج
وتوظيف املستخدمين والتخزين وانعدام صالحية العتاد وإتالفه.
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يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يصرح لإلدارة :
 - 1بأي تغيير يحدث في :
 شكل الشركة القانوني ؛ غرض الشركة وطبيعة أنشطتها ؛ هوية أو صفة األشخاص املشار إليهم في البند ( )3من الفقرةاألولى من املادة  5أعاله.
 - 2بوقف النشاط املرخص به.
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يجب أن يتم التصريح املذكور داخل أجل أقصاه خمسة عشر ()15
يوما ابتداء من تاريخ حدوث التغيير أو  وقف النشاط املرخص به.
املادة 10

عدد 9 - 6904ةجحلا وذ 9وذ (3( 9لوي ((30 (30

الفرع الثاني
االستيراد والتصدير والعبور واملسافنة
القسم الفرعي األول
االستيراد

ال يمكن إحداث أي تغيير في عدد املواقع التي تمارس فيها األنشطة
املرخص بها أو أماكنها ،وكذا أي تفويت لألسهم أو لحصص الشركة
يمكن أن يؤدي إلى نقل مراقبة الشركة الحاصلة على ترخيص
التصنيع ،إال بعد الحصول مسبقا على ترخيص من اإلدارة.
املادة 11
يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يقوم ،وفق الكيفيات
املحددة بنص تنظيمي ،بوسم األسلحة النارية والذخيرة بشكل يمكن
من تتبع مسارها.
يجب أن تتم عمليات الوسم داخل وحدات التصنيع.
املادة 12

املادة 14
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من املادة  3من هذا القانون،
ال يمكن استيراد عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة
املصنفة في الفئات (أ) و (ب) و(ج) إال من طرف الحاصل على ترخيص
التصنيع وذلك حصرا ألغراض التصنيع.
يخضع االستيراد السالف الذكر لترخيص تسلمه اإلدارة.
يخضع كذلك للترخيص استيراد املدخالت واملكونات واملواد
والعناصر والتوابع املستعملة في عملية تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع
واألمن واألسلحة والذخيرة ،عندما ينجز االستيراد املذكور من لدن
الحاصل على ترخيص التصنيع  .
املادة 15

يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل خاص

يتضمن ترخيص االستيراد املسلم لصاحب الطلب على الخصوص
ما يلي :

ُيضمن فيه عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة

 -تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئي�سي ؛

املصنعة أو التي تم إصالحها أو تحويلها أو شراؤها أو بيعها أو إتالفها  .

 طبيعة املنتوجات واملواد التي سيتم استيرادها ألغراض التصنيعومصدراقتنائها ؛

يجب حفظ السجل الخاص املذكور وكذا الوثائق املتعلقة بكل
عملية تصنيع طيلة خمس عشرة ( )15سنة على األقل ابتداء من نهاية
السنة التي أنجزت فيها العملية.
في حالة توقف نشاط التصنيع ،يرسل السجل الخاص فورا إلى
اإلدارة التي يمكنها أن تسلمه إلى حاصل جديد على ترخيص التصنيع
عند استئنافه للنشاط املذكور.

 نشاط التصنيع املعني بعملية االستيراد ؛ مدة صالحية الترخيص ؛ عدد عمليات االستيراد عند االقتضاء.القسم الفرعي الثاني
التصدير
املادة 16

يحدد بنص تنظيمي مضمون وشكل السجل الخاص وكيفيات

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من املادة  3من هذا القانون،
ال يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة
املصنفة في الفئات (أ) و (ب) و(ج) إال من لدن الحاصل على ترخيص
التصنيع.

يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن ُيعد ،كل ستة أشهر،

يخضع تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة
املندرجة ضمن الفئات (أ) و (ب) و(ج) لترخيص تسلمه اإلدارة بعد
استطالع رأي اللجنة الوطنية املنصوص عليها في املادة  32من هذا
القانون.

مسكه.
املادة 13
تقريرا عن األنشطة التي يزاولها وأن يرسله إلى اإلدارة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة.
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املادة 17
يتضمن ترخيص التصدير املسلم لصاحب الطلب على الخصوص
ما يلي :
 تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئي�سي ؛ طبيعة وكمية عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرةموضوع طلب التصدير؛

املادة 21
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح تراخيص االستيراد أو التصدير
أو تعديلها أو إيقافها أو سحبها.
املادة 22
يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل تضمن فيه

 -الجهة املصدر إليها؛

عمليات االستيراد وسجل آخر تضمن فيه عمليات التصدير ،التي قام

 -عدد عمليات التصديرعند االقتضاء.

بإنجازها طبقا ألحكام هذا القانون.

املادة 18
يمكن أن يتوقف ترخيص التصدير على وجوب حصول املصدر
من زبونه ،سواء كان دولة أو شركة ،على التزامات بخصوص الوجهة
النهائية وعدم إعادة التصدير.
كما يمكن أن يتضمن الترخيص شروطا أو قيودا تتعلق
بالخصائص التقنية أو بمواصفات عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن
واألسلحة والذخيرة ،أو بالجوانب التجارية أو التعاقدية أو بإنجاز
عملية التصدير.
القسم الفرعي الثالث

يجب حفظ السجلين املذكورين وكذا الوثائق التجارية املتعلقة
بكل عملية استيراد وتصدير طيلة خمس عشرة ( )15سنة على األقل
ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها العملية.
في حالة توقف نشاط التصنيع ،يوجه السجالن فورا إلى اإلدارة
التي يمكنها أن تسلمهما إلى حاصل آخر على ترخيص التصنيع عند
استئنافه للنشاط املذكور.
يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجلين وكذا كيفيات
مسكهما.

أحكام مشتركة بين االستيراد والتصدير
املادة 19
يمكن أن يتضمن ترخيص االستيراد وترخيص التصدير شروطا
أو قيودا تمليها على الخصوص ضرورة احترام السيادة الوطنية
وااللتزامات  الدولية  للمملكة.
املادة 20
يمكن لإلدارة سحب ترخيص االستيراد أو التصدير أو إيقافه
أو تعديله في حالة عدم احترام الحاصل على الترخيص ألحكام هذا
القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه ،أو ألحد الشروط أو القيود
املحددة في الترخيص املذكور.
عالوة على ذلك ،يمكن لإلدارة إيقاف ترخيص االستيراد أو التصدير
أو سحبه أو تعديله العتبارات تتعلق بالنظام أو باألمن العامين
أو بحماية املصالح  الوطنية أو  باحترام االلتزامات  الدولية  للمملكة.
يتوجب استطالع رأي اللجنة الوطنية بخصوص كل قرار يق�ضي
بسحب ترخيص التصدير أو إيقافه أو تعديله .غير أنه في حالة
االستعجال ،يمكن لإلدارة أن توقف تلقائيا ترخيص االستيراد
أو التصدير.

املادة 23
يجب على الحاصلين على تراخيص التصنيع إعداد تقارير بشأن
عمليات االستيراد والتصدير التي أنجزوها وفق أحكام هذا القانون،
وإرسالها إلى اإلدارة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة.
القسم الفرعي الرابع
العبور واملسافنة
املادة 24
دون اإلخالل بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة،
يمكن لإلدارة أن ترخص بعمليات عبور عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن
واألسلحة والذخيرة املندرجة ضمن الفئتين (أ) و (ب) وبعمليات
مسافنتها في املوانئ واملطارات.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة وكذا تدابير السالمة
واألمن التي يجب احترامها إلنجاز العمليات املذكورة.
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املادة 28

البيع داخل التراب الوطني

يتضمن الترخيص ،املنصوص عليه في املادة  27أعاله ،على
الخصوص ما يلي :

املادة 25
ال يمكن ملصنعي عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة
والذخيرة املصنفة في الفئات (أ) و (ب) و(ج) أن يبيعوا داخل التراب

 تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئي�سي ؛ طبيعة وكمية عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرةموضوع طلب الترخيص ؛

الوطني ،سوى املنتوج الذي قاموا بتصنيعه في إطار ترخيص التصنيع

 -الطريق أو الطرق التي ستسلك أثناء النقل ؛

املنصوص عليه في املادة  4من هذا القانون.

 -تاريخ كل عملية نقل ؛

املادة 26
ال يمكن القيام بالبيع املنصوص عليه في املادة  25أعاله إال  لفائدة:
 األجهزة املكلفة بالدفاع الوطني ،فيما يخص الفئات (أ) و (ب)و(ج) ؛

 الوسائل والتجهيزات املستعملة في النقل ؛ تدابيرالسالمة واألمن الخاصة بعملية النقل ؛ مدة صالحية الترخيص.املادة 29

 -األجهزة املكلفة باألمن وبالحفاظ على النظام العام ،فيما يخص

يمكن لإلدارة سحب ترخيص النقل أو إيقافه أو تعديله في حالة
عدم احترام الحاصل على الترخيص ألحكام هذا القانون والنصوص
املتخذة لتطبيقه ،أو ألحد الشروط املحددة في الترخيص املذكور.

 -املصنعين اآلخرين لعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة

عالوة على ذلك ،يمكن لإلدارة إيقاف ترخيص النقل أو سحبه
أو تعديله العتبارات تتعلق بالنظام أو باألمن العامين.

الفئتين (ب) و(ج) ؛
والذخيرة الحاصلين على الترخيص املنصوص عليه في املادة  4من
هذا القانون ؛
 تجاراألسلحة املرخص لهم بصفة قانونية من لدن اإلدارة املختصةفيما يخص األسلحة والذخيرة املندرجة في الفئة (ج) واملسدسات
اليدوية املستعملة للحماية وذخيرتها.
الفرع الرابع
النقل
املادة 27
يخضع نقل عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة
املندرجة ضمن الفئات (أ) و (ب) و(ج) لترخيص تسلمه اإلدارة
املختصة لفائدة الحاصل على ترخيص التصنيع.
ال يمكن أن تتم عملية النقل إال بالوسائل الخاصة للمصنع،
أو عند االقتضاء عن طريق ناقل تحت مسؤولية املصنع.
يغطي الترخيص عملية النقل من املركز الحدودي إلى مكان
التخزين أو العكس ،وكذا من مستودع إلى مستودع آخر.

املادة 30
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص النقل وتعديله وإيقافه
وسحبه وكذا تدابير السالمة واألمن التي يجب احترامها.
املادة 31
يتحمل املصنع التكاليف املترتبة عن التدابير األمنية املتعلقة
بالنقل ،بما فيها الخفر أو املرافقة من لدن مصالح األمن أو الدفاع.

الفصل الثالث
اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع
واألمن واألسلحة والذخيرة
املادة 32
تحدث لجنة وطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة
والذخيرة ،يشار إليها في هذا القانون «باللجنة الوطنية» ،ويعهد إليها
على الخصوص بما يلي :
 دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيصالتصدير؛
 دراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيصالتصديرأو إيقافها أو سحبها ؛
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 اإلشراف على مراقبة األنشطة التي يقوم بها الحاصلون علىالتراخيص املنصوص عليها في هذا القانون ؛
 إبداء الرأي أو تقديم أي مقترح من شأنه تحسين منظومة املراقبةألنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة
واستيرادها وتصديرها ونقلها.
تحدث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعهد إليها ،لحساب هذه
األخيرة ،بمراقبة األنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص
املنصوص عليها في هذا القانون.
يجب أن يكون أعضاء لجنة املراقبة محلفين طبقا للتشريع الجاري
به العمل.
املادة 33
يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة الوطنية ولجنة املراقبة
وكيفيات سيرهما.
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 الولوج إلى نظم معلومات الحاصل على الترخيص ؛ طلب االطالع على السجالت أو على أي وثيقة ،وأخذ نسخة منها ؛ الحصول على كل املعلومات والتبريرات املفيدة ؛ حجزكل منتوج أو مادة أو وثيقة أو وسيلة نقل لها صلة باملخالفةالتي تمت معاينتها .وتكون كل املنتوجات أو املواد أو الوثائق
أو وسائل النقل التي تم حجزها موضوع جرد يلحق بمحضرمعاينة
املخالفة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات املراقبة.
املادة 36
يلتزم أعضاء لجنة املراقبة ،تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها
في مجموعة القانون الجنائي ،بكتمان السر املنهي بشأن كل املعلومات
التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهام املراقبة.

الفصل الرابع

الفرع الثاني

معاينة املخالفات والعقوبات

العقوبات

الفرع األول

املادة 37

معاينة املخالفات

دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد املنصوص عليها في
التشريع الجاري به العمل ،يعاقب :

عالوة على ضباط الشرطة القضائية وموظفي إدارة الجمارك
والضرائب غير املباشرة ،العاملين في إطار اختصاصاتهم ،يكلف
بالبحث عن املخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة
لتطبيقه ومعاينتها أعضاء لجنة املراقبة املنصوص عليها في املادة 32
أعاله ،املنتدبون لهذا الغرض.

 - 1بالسجن من عشر ( )10إلى عشرين ( )20سنة وبغرامة من
 2.500.000إلى  5.000.000درهم كل من قام بتصنيع عتاد أو تجهيز
أو سالح أو ذخيرة مصنفة في الفئة (أ) أو تاجر فيها أو استوردها
أو صدرها ،خرقا ألحكام املادة  3من هذا القانون ؛

املادة 34

املادة 35
تتم املراقبة في عين املكان ومن خالل االطالع على الوثائق ،وذلك
من أجل التأكد من مدى احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل وكذا شروط دفتر التحمالت املطبقة على الحاصلين
على التراخيص املنصوص عليها في هذا القانون.
ولهذا الغرض ،يؤهل أعضاء لجنة املراقبة للقيام بما يلي :
 الولوج إلى األماكن أو املحالت أو املنشآت أو املؤسسات ،وملحقاتهاالتي تتم فيها ممارسة األنشطة املرخص بها ،وكذا إلى وسائل النقل
املستعملة في إطاراألنشطة املذكورة وإلى كل مكان يمكن أن تنجز
فيه هذه املراقبة ؛

 - 2بالسجن من خمس ( )5إلى عشر ( )10سنوات وبغرامة من
 1.000.000إلى  2.000.000درهم كل من قام بتصنيع عتاد أو تجهيز
أو سالح أو ذخيرة مصنفة في الفئة (ب) أو تاجر فيها أو استوردها
أو صدرها ،خرقا ألحكام املادة  3من هذا القانون ؛
 - 3بالسجن من خمس ( )5إلى عشر ( )10سنوات وغرامة من
 250.000إلى  500.000درهم كل من حاز عتادا أو تجهيزا أو سالحا
أو ذخيرة مصنفة في الفئتين (أ) أو (ب) ،خرقا ألحكام الفقرة الثانية
من املادة  3من هذا القانون ؛
 - 4بالحبس من سنتين ( )2إلى خمس ( )5سنوات وبغرامة من
 500.000إلى  1.000.000درهم كل من قام بتصنيع سالح أو ذخيرة
مصنفة في الفئة (ج) ،خرقا ألحكام املادة  3من هذا القانون ؛
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 - 5بالحبس من سنتين ( )2إلى خمس ( )5سنوات وبغرامة من
 250.000إلى  500.000درهم كل من نقل عتادا أو تجهيزا أو سالحا
أو ذخيرة مصنفة في الفئتين (أ) أو (ب) ،خرقا ألحكام املادة  3من هذا
القانون ؛
 - 6بغرامة من  250.000إلى  500.000درهم كل من قام بعمليات
عبور عتاد أو تجهيز أو سالح أو ذخيرة مصنفة في الفئتين (أ) أو (ب)
أو قام بمسافنتها ،خرقا ألحكام املادة  3من هذا القانون.
املادة 38
دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد املنصوص عليها في
التشريع الجاري به العمل ،يعاقب :
 بالحبس من سنتين ( )2إلى خمس ( )5سنوات وبغرامة من 500.000إلى  1.000.000درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع
استورد أو صدر أو تاجر في األسلحة أو الذخيرة املصنفة في
الفئة (ج) ،خرقا ألحكام املادة  3من هذا القانون ؛
 بالحبس من سنتين ( )2إلى خمس ( )5سنوات وبغرامة من 250.000إلى  500.000درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع
نقل سالحا أو ذخيرة مصنفة في الفئة (ج) ،خرقا ألحكام املادة 3
من هذا القانون.
املادة 39
دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد املنصوص عليها في
التشريع الجاري به العمل ،يعاقب بغرامة من  100.000إلى 250.000
درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع املنصوص عليه في املادة  4من
هذا القانون :
 - 1أخل بأحد الواجبات املتعلقة بالتصريح املنصوص عليه في
املادة  9من هذا القانون ؛
 - 2أحدث أي تغيير في عدد املواقع التي تمارس فيها األنشطة
املرخص بها ،أو أماكنها ،وكذا أي تفويت لألسهم أو لحصص الشركة،
خرقا ألحكام املادة 10من هذا القانون ؛
 - 3لم يقم بمسك السجل الخاص أو بإرساله إلى اإلدارة في حالة
توقف نشاط التصنيع ،طبقا ألحكام املادة  12من هذا القانون
والنصوص املتخذة لتطبيقه ؛
 - 4لم يقم بمسك سجلي االستيراد والتصدير أو بإرسالهما إلى
اإلدارة في حالة توقف نشاط التصنيع ،طبقا ألحكام املادة  22من هذا
القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه ؛
 - 5لم يقم بإعداد أو بإرسال التقارير املنصوص عليها في
املادتين  13و 23من هذا القانون إلى اإلدارة.
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املادة 40
يعاقب بالحبس من ثالثة ( )3أشهر إلى سنتين ( )2وبغرامة من
 100.000إلى  200.000درهم كل من منع أو عرقل مزاولة مهام
املراقبة من قبل أعضاء لجنة املراقبة املشار إليهم في املادة  35من هذا
القانون.
املادة 41
يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع لم يقم بوسم األسلحة
النارية والذخيرة ،خرقا ألحكام املادة  11من هذا القانون ،بغرامة
 100.000درهم عن كل سالح لم يتم وسمه و 20.000درهم عن كل
ذخيرة.
املادة 42
يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع قام ببيع عتاد أو تجهيز
للدفاع أو األمن أو سالح أو ذخيرة فوق التراب الوطني ،خرقا ألحكام
املادتين  25و 26من هذا القانون :
 بالسجن من عشر ( )10إلى عشرين ( )20سنة وبغرامة من 10.000.000إلى  20.000.000درهم عندما يتعلق األمر بعتاد
أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخيرة مصنفة في الفئة (أ) ؛
 بالسجن من خمس ( )5إلى عشر ( )10سنوات وبغرامة من 5.000.000إلى  10.000.000درهم عندما يتعلق األمر بعتاد
أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخيرة مصنفة في الفئة (ب) ؛
 بالحبس من سنتين ( )2إلى خمس ( )5سنوات وبغرامة من 2.000.000إلى  5.000.000درهم عندما يتعلق األمر باألسلحة
أو الذخيرة املصنفة في الفئة (ج).
املادة 43
ترفع الغرامات املنصوص عليها في املادة  37أعاله إلى خمسة
أضعافها عندما يتعلق األمر بأشخاص اعتباريين.
عالوة على ذلك ،يمكن أن تطبق على األشخاص االعتباريين الذين
ث ُـبـتت مسؤوليتهم عن الجرائم املنصوص عليها في املواد  37و 38و41
و 42أعاله العقوبات اإلضافية والتدابير الوقائية املنصوص عليها في
مجموعة القانون الجنائي.
املادة 44
يجوز للمحكمة أن تحكم ،مع حفظ حقوق الغير ،بمصادرة
األدوات واألشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب
الجريمة أو التي تحصلت منها.

عدد 9 - 6904ةجحلا وذ 9وذ (3( 9لوي ((30 (30

الجريدة الرسمية

املادة 45
في حالة العود ،ترفع العقوبات املنصوص عليها في هذا القانون
إلى الضعف.
يعتبر في حالة عود كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل
ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي
مكتسب لقوة ال�شيء املق�ضي به ،ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل م�ضي
أربع ( )4سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
لتقرير حالة العود ،تعد بمثابة جرائم مماثلة جميع الجرائم
املنصوص عليها في هذا الفرع.
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املادة 49
مع مراعاة أحكام مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة،
يظل القبول املؤقت داخل التراب الوطني لعتاد وتجهيزات الدفاع
واألمن واألسلحة والذخيرة املندرجة في الفئات (أ) و(ب) و(ج)
املخصصة ألنشطة التدريب في إطار التعاون العسكري واألمني
والجمركي ،أو املخصصة لإلنتاج السينمائي أو للمشاركة في املعارض،
خاضعا للمساطر الخاصة الجاري بها العمل داخل القوات املسلحة
امللكية.
املادة 50

املادة 46

يستفيد الحاصلون على تراخيص تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع

تطبق العقوبات السالبة للحرية املنصوص عليها في املواد  37و38
و 42من هذا القانون ،على كل شخص ينتمي إلى أجهزة تسيير الشركة
أو إدارتها أو تدبيرها أو رقابتها ،تمت إدانته من أجل ارتكابه ،عمدا
لحساب الشركة ،إحدى الجرائم املنصوص عليها في املواد املذكورة.

الفعال والتحويل تحت مراقبة الجمارك ،وذلك في إطار عمليات

الفصل الخامس

االستيراد والتصدير التي يقومون بها وفق النصوص التشريعية

أحكام متفرقة وختامية
املادة 47
على الرغم من قواعد االختصاص املقررة في القانون املتعلق
باملسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى ،تختص محكمة االستئناف
بالرباط باملتابعة والتحقيق والحكم بشأن الجرائم املنصوص عليها
في هذا القانون.
يمكن للمحكمة املذكورة ،ألسباب تتعلق باألمن العام ،أن تعقد
جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى.

واألمن واألسلحة والذخيرة من األنظمة االقتصادية الخاصة
بالجمارك ،ومنها على الخصوص القبول املؤقت لتحسين الصنع

والتنظيمية الجاري بها العمل.
عالوة على ذلك ،تعفى من الضريبة على القيمة املضافة املبيعات
املنجزة من لدن الحاصلين على تراخيص تصنيع عتاد وتجهيزات
الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة لفائدة األجهزة املكلفة بالدفاع
الوطني واألجهزة املكلفة باألمن والحفاظ على النظام العام ،وذلك
وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
املادة 51
تطبق على األنشطة املنصوص عليها في هذا القانون ،وفق نفس

املادة 48

الشروط ،التدابير التحفيزية لالستثمار التي تنص على امتيازات

ال  تسري حاالت املنع املنصوص عليها في املادة  3ونظام التراخيص
املنصوص عليه في هذا القانون على :

خاصة تمنح للمستثمرين في إطار اتفاقيات أو عقود استثمار وذلك
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل  .

 األجهزة املكلفة بالدفاع الوطني التي تظل خاضعة ملساطرهاالداخلية ؛
 األجهزة املكلفة باألمن وبالحفاظ على النظام العام ،عندما يتعلقاألمربعتاد وتجهيزات األمن واألسلحة والذخيرة املندرجة في الفئتين
(ب) و(ج) التي تظل خاضعة للقواعد واألنظمة واملساطرالخاصة
بالعتاد والتجهيزات واألسلحة والذخيرة السالفة الذكر.

املادة 52
ال تعفي التراخيص املمنوحة بموجب أحكام هذا القانون
والنصوص املتخذة لتطبيقه الحاصلين عليها من إلزامية توفرهم على
التراخيص املفروضة بمقت�ضى نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى
جاري بها العمل.

4176

الجريدة الرسمية
املادة 53

تتوفر املقاوالت التي تزاول في تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ األنشطة املنصوص عليها في املادة  4أعاله على أجل اثني عشر
( )12شهرا من أجل التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص املتخذة
لتطبيقه.
املادة 54
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أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  29.20بتتميم القانون رقم  5.99املتعلق بجيش الرديف
في القوات املسلحة امللكية ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
املستشارين.
وحرر بتطوان في  4ذي الحجة  25( 1441يوليو .)2020

تنسخ أحكام :
 الظهيرالشريف املؤرخ في  17ذي الحجة  11( 1354مارس )1936في منع خروج املواد والعدد الحربية ووسقها ومرورها في البالد
ونقلها من مركب إلى آخر؛
 الظهير الشريف املؤرخ في  18محرم  31( 1356مارس  )1937فيضبط جلب األسلحة للمنطقة الفرنسوية من اإليالة الشريفة
وفي املتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها ،فيما يخص أسلحة
الحرب وذخيرتها؛
 الظهير الشريف رقم  1.58.286الصادر في  17من صفر 1378( 2شتنبر  )1958بشأن الزجر عن املخالفات للتشريع الخاص
باألسلحة والعتاد واألدوات املفرقعة .غير أنه تظل سارية املفعول
أحكام الظهير الشريف املذكور فيما يتعلق بحيازة األسلحة
والذخيرة املندرجة في الفئة (ج) املنصوص عليها في املادة األولى
من هذا القانون ،وكذا فيما يتعلق بحيازة املسدسات اليدوية
وذخيرتها.
املادة 55
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص
التنظيمية املتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.

وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
* *
قانون رقم 29.20
بتتميم القانون رقم  5.99املتعلق
بجيش الرديف في القوات املسلحة امللكية

مادة فريدة
تتمم ،على النحو التالي ،املادة  3من القانون رقم  5.99املتعلق بجيش
الرديف في القوات املسلحة امللكية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.99.187بتاريخ  13من جمادى األولى  25( 1420أغسطس : )1999
«املادة  - .3تتكون هيئة ضباط الرديف من :

ظهيرشريف رقم  1.20.71صادرفي  4ذي الحجة  25( 1441يوليو )2020
بتنفيذ القانون رقم  29.20بتتميم القانون رقم  5.99املتعلق
بجيش الرديف في القوات املسلحة امللكية.
ّ
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،

« ....................................................................................................- 1؛
«...........................................................................التدريب العسكري ؛
« - 4خريجي  ..................................شبه عسكري ،وكذا مستخدمي
«املؤسسات واملقاوالت العمومية وكل شخص اعتباري خاضع
«للقانون العام أو الخاص الذين تابعوا تكوينا أوليا في إحدى
«املؤسسات التابعة للقوات املسلحة امللكية ؛
«...................................................................... - 5الخدمة الفعلية» .
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ظهيرشريف رقم  1.20.68صادرفي  4ذي الحجة  25( 1441يوليو )2020
بتنفيذ القانون رقم  50.17املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة 
التقليدية.
ّ
الحمد لله وحده،

4177

ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية اإلنتاجية الفنية  ،كل نشاط
يهدف إلى صنع منتجات أوتحويل مواد أولية إلى منتجات مكتملة
الصنع أو غير مكتملة الصنع ،تتميز بطابعها الفني واإلبداعي والتراثي
األصيل ،ألغراض تزيينية أو جمالية.

الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :

ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية اإلنتاجية النفعية ،كل نشاط
يهدف إلى صنع منتجات أوتحويل مواد أولية إلى منتجات مكتملة الصنع
أو غير مكتملة الصنع ألغراض نفعية عن طريق استعمالها واالستفادة
منها.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية الخدماتية ،كل نشاط  يهدف
إلى تقديم خدمة من خالل القيام بأعمال اإلصالح أو الصيانة أو الترميم،
أو من خالل القيام بنشاط يعتمد العمل اليدوي بصفة أساسية.

بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  50.17املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ،كما
وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بتطوان في  4ذي الحجة  25( 1441يوليو .)2020
ف :
وقعه بالعط 
رئيس الحكومة،
اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
*
*
ن
قانو رقم 50.17
يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

الب ــاب األول
أحكام عامة 
املادة األولى
يحدد هذا القانون تعريف الصناعة التقليدية وأصنافها وكذا
تعريف الصانع التقليدي والصانع التقليدي «ملعلم» وتعاونية ومقاولة
الصناعة التقليدية وشروط وكيفيات التقييد في السجل الوطني
للصناعة التقليدية املحدث بموجب هذا القانون ،واالمتيازات
املمنوحة عن التسجيل فيه.
كما يحدث هذا القانون هيئات أنشطة الصناعة التقليدية
واملجلس الوطني للصناعة التقليدية ويحدد مهامهما.
املادة 2
يراد من أجل تطبيق هذا القانون باملصطلحات التالية ما يلي :
 - 1الصناعة التقليدية  :كل نشاط يغلب عليه العمل اليدوي،
يهدف إلى صنع منتجات ،أو تحويل مواد ،أو تقديم خدمات .وهي
صناعة تقليدية إنتاجية فنية أو نفعية ،أو صناعة تقليدية خدماتية .

تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية حسب مدلول هذا
القانون ،بموجب نص تنظيمي.
 - 2الصانع  التقليدي :كل شخص ذاتي يزاول لحسابه الخاص أو
لفائدة الغير نشاطا للصناعة التقليدية ،ومسجل بالسجل الوطني
للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط املنصوص عليها في البند «أ»
من املادة  6من هذا القانون.
 - 3الصانع التقليدي «ملعلم»  :كل شخص ذاتي يزاول لحسابه
الخاص أو لفائدة الغير نشاطا للصناعة التقليدية  ،ومسجل بالسجل
الوطني للصناعة التقليدية ،بعد استيفاء الشروط املنصوص عليها في
البند «ب» من املادة  6من هذا القانون.
 - 4تعاونية الصناعة التقليدية  :كل تعاونية تمارس نشاطا أو عدة
أنشطة تندرج ضمن  أنشطة الصناعة التقليدية ،ومسجلة بالسجل
الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط املنصوص عليها في
البند «ج» من املادة  6من هذا القانون.
 - 5مقاولة الصناعة التقليدية  :كل مقاولة تمارس نشاطا أو عدة
أنشطة تندرج ضمن أنشطة الصناعة التقليدية ،ومسجلة بالسجل
الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط املنصوص عليها في
البند «د» من املادة  6من هذا القانون.
املادة 3
يجب أن تراعى في منتجات الصناعة التقليدية املغربية الطابع
التراثي األصيل ،الذي يعكس عنصرا أو عناصر الهوية املغربية
بمختلف مقوماتها وروافدها الحضارية والثقافية.
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الباب الثاني
السجل الوطني للصناعة التقليدية
املادة 4
يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية ،يشار إليه في هذا القانون
ب « السجل الوطني » ،تتولى اإلدارة تدبيره ومسك قاعدة املعطيات
املتعلقة به ،حسب الكيفيــات املحددة بنص تنظيمي.
املادة 5
يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «ملعلم» يمارس
نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية ،وكل تعاونية وكل مقاولة
للصناعة التقليدية ،التسجيل في السجل الوطني املنصوص عليه في
املادة  4من هذا القانون.
تباشر عملية التسجيل في السجل الوطني عبر منصة إلكترونية
تحدث لهذا الغرض من قبل اإلدارة ،وذلك طبقا للشروط املنصوص
عليها في املادة  6من هذا القانون.
يخصص رقم وطني موحد يسمى «الرقم التعريفي الحرفي» لكل
صانع تقليدي أو صانع تقليدي «ملعلم» يمارس نشاطا من أنشطة
الصناعة التقليدية ،وكل تعاونية ومقاولة للصناعة التقليدية ،تم
تسجيلهم في السجل املذكور.
ال يمنح الرقم التعريفي الحرفي للمعني به إال مرة واحدة حسب
نشاط الصناعة التقليدية الذي يمارسه بصفة رئيسية ومنتظمة ،وال
يمكن إعادة منحه ألي شخص آخر ،وال يجوز استعماله إال من قبل
صاحبه.
املادة 6
يتم التسجيل في السجل الوطني بعد استيفاء الشروط التالية:
أ ) بالنسبة للصانع التقليدي :
 أن يكون حاصال على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسساتالتكوين أو التكوين املنهي التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص،
املرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل ؛
 أو أن يتوفر على شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التييزاولها املعني باألمر ،مسلمة من قبل أمين الحرفة املنصوص عليه
في املادة  17من هذا القانون ،والتي تثبت توفر الصانع املعني على
أقدمية ثالث (  ) 3سنوات على األقل من املمارسة الفعلية لنشاط
من أنشطة الصناعة التقليدية.
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يحدد نموذج هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بنص تنظيمي.
يتعين على أمين الحرفة البت في طلب تسليم الشهادة املشار إليها
في البند الثاني أعاله داخل أجل ال يتجاوز ثالثين ( )30يوما من تاريخ
توصله بالطلب ،وإذا انصرم األجل املذكور دون تسليم هذه الشهادة
اعتبر ذلك بمثابة رفض.
يمكن للمعني باألمر أن يطلب إعادة النظر في قرار أمين الحرفة
برفض تسليم الشهادة لدى لجنة التأهيل الحرفي املنصوص عليها في
البند «ب» بعده ،وذلك داخل أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما ابتداء
من تاريخ تبليغ الشخص بقرار الرفض أو من تاريخ انصرام األجل
املنصوص عليه في الفقرة  الثالثة أعاله ،حسب الحالة.
تبت لجنة التأهيل الحرفي في طلب إعادة النظر داخل أجل ثالثين
( )30يوما من تاريخ توصلها به.
إذا تبين للجنة أن املعني باألمر يستوفي الشرط املنصوص عليه
في البند الثاني أعاله ،طلبت اللجنة من أمين الحرفة تسليم الشهادة
املذكورة للمعني باألمر ،وإذا رفض ذلك ،قامت اإلدارة املختصة
مقامه في تسليم الشهادة املذكورة.
وفي حالة عدم وجود أمين الحرفة بالنسبة لنشاط من أنشطة
الصناعة التقليدية ألي سبب من األسباب ،تقوم اإلدارة املختصة
مقامه في تسليم الشهادة املذكورة  .
ب) بالنسبة للصانع التقليدي «ملعلم» :
أن يتم االعتراف بتجربة الصانع الحرفية من قبل لجنة من لجان
التأهيل الحرفي املحدثة لهذا الغرض على صعيد كل عمالة أو إقليم،
بعد التثبت من توفره على الشروط التالية :
 أقدمية عشر (  ) 10سنوات على األقل من املمارسة الفعليةلنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية؛
 درايته بمختلف جوانب النشاط املنهي الذي يمارسه في إطارالصناعة التقليدية ؛
 قدرته على اإلشراف على وحدة لإلنتاج أو للخدمة في مجالالصناعة التقليدية ؛
 قدرته على تلقين التكوين الضروري الكتساب املهارات والكفاياتالالزمة ملمارسة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.
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ج) بالنسبة لتعاونيات الصناعة التقليدية :
 أن يكون النشاط الذي تمارسه التعاونية املعنية بصفة رئيسةمندرجا ضمن أنشطة الصناعة التقليدية؛
 أن تكون التعاونية املعنية مؤسسة ومسيرة طبقا للتشريع الجاريبه العمل ولنظامها األسا�سي.
يمكن أن تضم تعاونيات الصناعة التقليدية أشخاصا ذاتيين
أو اعتباريين ،يمارسون نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية.
د) بالنسبة ملقاوالت الصناعة التقليدية :
 أن يكون النشاط الذي تمارسه املقاولة املعنية بصفة رئيسةمندرجا ضمن أنشطة الصناعة التقليدية ؛
 أن تتوفرعلى مقراجتماعي باملغرب ؛ أن تدلي بشهادة تقييدها بالسجل التجاري ؛ أن يكون املشرف على عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمة املندرجةضمن أنشطة الصناعة التقليدية في املقاولة املعنية صانعا
تقليديا أو صانعا تقليديا «ملعلم».
املادة 7
تتألف لجنة التأهيل الحرفي املنصوص عليها في البند «ب» من
املادة  6أعاله من ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة
املعني وممثلين عن اإلدارة.
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 ثبوت توقف تعاونية أو مقاولة الصناعة التقليدية عن مزاولةنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية الذي أحدثت من أجله،
والذي تم تسجيلها بالسجل الوطني على أساسه ،ملدة تزيد عن
سنتين ؛
 صدور مقرر قضائي نهائي يق�ضي باإلدانة من أجل اإلدالء بسوءنية ببيانات غير صحيحة من أجل التسجيل في السجل الوطني
أو أدلى بمعلومات غيرمطابقة لوضعيته ؛
 حل املقاولة أو إغالقها الكلي أو صدور مقرر قضائي يق�ضيبتصفيتها أو ببطالنها؛
 حل التعاونية.املادة 10
يمكن لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «ملعلم» أو مقاولة
أو تعاونية للصناعة التقليدية أن يطلب حذفه من السجل الوطني،
وذلك وفق نفس الكيفيات املنصوص عليها في املادة  5من هذا القانون.
وفي هذه الحالة ،يتعين على الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي
«ملعلم» املعني ،سواء كان يعمل بصفة فردية لحسابه الخاص ،أو بصفته
أجيرا لدى مقاولة أو بصفته عضوا في تعاونية للصناعة التقليدية
أن يرجع لإلدارة البطاقة املهنية املنصوص عليها في املادة  36من
هذا القانون.

الب ــاب الثالث

يحدد بنص تنظيمي ممثلو اإلدارة في هذه اللجنة وكذا كيفيات
سيرها.

هيئات أنشطة الصناعة التقليدية

املادة 8

الفرع األول

يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «ملعلم» ،وكل تعاونية
أو مقاولة للصناعة التقليدية ،أن يطلبوا إدخال تغييرات أو معلومات
تكميلية  تتعلق بهم في السجل الوطني ،سواء تعلق األمر بالتغييرات
التي طرأت على وضعيتهم ،أو على النشاط أو األنشطة التي يزاولونها،
وذلك وفق نفس الكيفية املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة 5
من هذا القانون.

هيئات حرف الصناعة التقليدية اإلقليمية والجهوية 
والوطنية

املادة 9
يحذف تلقائيا من قبل اإلدارة كل تسجيل في السجل الوطني في
الحاالت التالية :
 وفاة الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي «ملعلم» ؛ ثبوت توقف الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي املعلم عنمزاولة نشاطه ملدة تزيد عن ثالث سنوات ؛

املادة 11
ينتظم الصناع التقليديون والصناع التقليديون «ملعلمين» وتعاونيات
ومقاوالت الصناعة التقليدية ،املمارسون لنشاط أو مجموعة من
أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة أو إقليم ،في تجمعات
حرفية ،تحدث في شكل جمعيات تخضع ألحكام الظهير الشريف
رقم  1.58.376الصادر بتاريخ  3جمادى األولى  15( 1378نوفمبر )1958
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه ،وأحكام هذا
القانون ،وتسمى «هيئات حرفية».
ال يمكن إحداث إال هيئة حرفية واحدة لكل نشاط أو مجموعة من
أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة أو إقليم.
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وتنتظم الهيئات الحرفية اإلقليمية املذكورة ضمن هيئة حرفية
جهوية ،تحدث على صعيد كل جهة من جهات اململكة ،وذلك وفق
نفس الكيفيات املشار إليها في الفقرة األولى أعاله.
كما تنتظم الهيئات الحرفية الجهوية املذكورة ضمن هيئة حرفية
وطنية ،حسب كل نشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية
وذلك وفق  نفس الكيفيات املشار إليها في الفقرة األولى أعاله.
املادة 12
تحدد بنص تنظيمي أصناف وقوائم  أنشطة الصناعة التقليدية
التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها.
املادة 13
تخضع التجمعات الحرفية املنتظمة في شكل هيئات حرفية ،فيما
يخص قواعد تنظيمها وكيفيات سيرها ألنظمة أساسية خاصة ،يحدد
نموذجها بنص تنظيمي ،مع مراعاة أحكام املادة  17من هذا القانون.
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املادة 15
مع مراعاة املهام واالختصاصات املسندة لغرف الصناعة
التقليدية بموجب القانون رقم  18.09بمثابة النظام األسا�سي لغرف
الصناعة التقليدية ،تناط بالهيئات الحرفية الجهوية املهام التالية :
 القيام بجميع أعمال التنسيق ألنشطة الهيئات الحرفية اإلقليميةاملنضوية تحت لوائها؛
 القيام بدور املخاطب باسم الهيئة الحرفية تجاه السلطات املحليةواإلدارات واملؤسسات العمومية على صعيد الجهة؛
 تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء الهيئات الحرفية اإلقليميةبتعاون مع غرف الصناعة التقليدية؛
 القيام بجميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على بعض أنشطةالصناعة التقليدية املهددة باالنقراض ،والتشجيع على مزاولتها،
وتحفيزاملمارسين لها.

املادة 14

املادة 16

مع مراعاة املهام واالختصاصات املسندة لغرف الصناعة
التقليدية بموجب القانون رقم  18.09بمثابة النظام األسا�سي لغرف
الصناعة التقليدية ،تناط بالهيئات الحرفية اإلقليمية املهام التالية :

مع مراعاة املهام واالختصاصات املسندة لغرف الصناعة
التقليدية بموجب القانون رقم  18.09بمثابة النظام األسا�سي لغرف
الصناعة التقليدية ،تناط بالهيئات الحرفية الوطنية املهام التالية :

 اإلسهام في التنظيم املنهي لألنشطة املندرجة ضمن أنشطةالصناعة التقليدية على صعيد العمالة أو اإلقليم؛

 اقتراح برامج وطنية لإلسهام في تأهيل الصناع التقليديين وتنميةقدراتهم وتحسين مهاراتهم ؛

 تنظيم ورشات تكوينية لتبادل الخبرات وتطوير املهارات لفائدةالصناع التقليديين والصناع التقليديين «ملعلمين» حسب
النشاط الذي يزاولونه؛

 اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير أداء الصناع التقليديين وتحسينشروط عملهم والوقاية من األخطاراملهنية التي قد يتعرضون لها ؛

 اإلشراف على تنظيم دورات تكوينية متخصصة ،بتعاون معمكتب تنمية التعاون والهيئات املعنية األخرى ،لفائدة تعاونيات
الصناعة التقليدية ،وال سيما في مجال التدبير اإلداري واملالي،
وتطويراألداء وتحسين الجودة ،وتقنيات تسويق املنتجات؛
 تنظيم دورات تكوينية ،بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية،لفائدة مقاوالت الصناعة التقليدية ،في مجال حكامة املقاولة،
وال سيما قواعد تنظيمها وتدبيرها وتطويرأدائها وتقييم مردوديتها؛
 تقديم االستشارات املطلوبة بشأن النزاعات املهنية املعروضةعلى غرف الصناعة التقليدية في إطار مهامها املتعلقة بالوساطة
والتحكيم؛
 السهر على تقيد جميع الصناع التقليديين املنضمين للهيئةالحرفية املعنية ،بالقواعد واألعراف واألخالقيات املهنية ،واتخاذ
كل التدابيرالالزمة من أجل الحفاظ على سمعة أنشطة الصناعة
التقليدية وأصالتها.

 اقتراح التدابير التي من شأنها اإلسهام في تعزيز إدماج الصناعالتقليديين وتعاونيات ومقاوالت الصناعة التقليدية في النسيج
االقتصادي واالجتماعي ؛
 القيام بجميع أعمال التنسيق بين مختلف الهيئات الحرفيةاملنضوية تحت لوائها من أجل تحفيزالصناع التقليديين وتعاونيات
ومقاوالت الصناعة التقليدية على تثمين منتجاتهم ؛
 تقديم كل اقتراح إلى السلطات العمومية في شأن التدابير الكفيلةبإنعاش وترويج منتجات الصناعة التقليدية وتشجيع تصديرها
وتسويقها في املحافل واملعارض واألسواق الخارجية ؛
 اإلعداد ،بتنسيق مع اإلدارة وغرف الصناعة التقليدية ،لدالئلاسترشادية وتوصيفية لكل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية،
ووضع دالئل خاصة باألخالقيات املهنية املتعلقة بها.
املادة 17
يعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية اإلقليمية ،أمينا للحرفة
الذي انتخب على رأسها.
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ويشترط في املرشح لالضطالع بمهمة أمين الحرفة :
 أن يتوفرعلى صفة صانع تقليدي «ملعلم» ؛ أن يكون مزاوال لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ،بكيفيةفعلية ولحسابه الخاص ؛
 أال يكون قد صدر في حقه حكم نهائي باإلدانة من أجل ارتكابأفعال مخلة بالشرف أو األمانة.
املادة 18
ينتخب رئيس كل  هيئة من الهيئات الحرفية اإلقليمية والجهوية
والوطنية ملدة  6سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،طبقا ألحكام
النظام األسا�سي الخاص بالهيئة املعنية.
املادة 19
يتولى رئيس الهيئة الحرفية اإلقليمية بصفته أمينا للحرفة ،عالوة
على املهام املسندة إليه بموجب النظام األسا�سي للهيئة املنصوص
عليه في املادة  13من هذا القانون ،املهام التالية بتنسيق مع املحتسب،
عند االقتضاء :
 القيام بجميع املساعي الودية و دور الوساطة التوفيقية منأجل التوصل إلى حلول منصفة وعادلة للنزاعات والخالفات
الناشئة بين الصناع التقليديين أو تعاونيات أو مقاوالت الصناعة
التقليدية ،وزبنائهم بشأن املنتجات والخدمات التي يقدمونها لهم
في إطارأنشطة الصناعة التقليدية التي يزاولونها ؛
 السهر على حسن تقيد الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاوالتالصناعة التقليدية بمقتضيات الدالئل الخاصة باألخالقيات
املهنية ،والدالئل االسترشادية املتعلقة بأنشطة الصناعة
التقليدية ،املنصوص عليها في املادة  16من هذا القانون ؛
 البت في كل خالف أو نزاع يتعلق بتطبيق قواعد ومعايير وأعرافحرف الصناعة التقليدية ،خالل مرحلة اإلنتاج أوالصنع أوتقديم
الخدمة ،والعمل على توجيه األطراف املعنية بالخالف أو النزاع،
واقتراح الحلول والتوجيهات املناسبة له.

الفرع الثاني
املجلس الوطني للصناعة التقليدية
املادة 20
يعاد تنظيم املجلس الوطني للصناعة التقليدية املحدث بمقت�ضى
الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم  1.57.177بشأن حل
املكتب املغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة
التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في  29من ذي القعدة 1376
( 27يونيو  )1957وفق أحكام هذا القانون ،ويعهد إليه باملهام التالية،
مع مراعاة االختصاصات املوكولة للسلطات والهيئات واملؤسسات
األخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :
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 تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات االستراتيجية العامة لسياسةالدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها ،والرفع من
أدائها ،وتثمينها ،والرفع من مساهمتها في التنمية االقتصادية
واالجتماعية والثقافية الوطنية ؛
 تقديم كل اقتراح للسلطات العمومية املعنية من شأنه :• االرتقاء بالوضعية املهنية للصانع التقليدي ،وتحسين شروط
ممارسته لنشاطه ؛
• ضمان االلتزام بمعايير السالمة والصحة املهنية في ممارسة كل
نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ؛
• تحقيق معايير الجودة في منتجات وخدمات الصناعة التقليدية،
والحفاظ على أصالتها وطابعها التراثي املغربي ؛
• تحسين الوضعية االجتماعية للصناع التقليديين وسائر العاملين
بقطاع الصناعة التقليدية ؛
 دراسة كل قضية من القضايا التي تهم وضعية الصناعة التقليديةوالنهوض بها ،وإعداد تقاريربشأنها ؛
 اقتراح كل تدبير يرمي إلى تسهيل ترويج منتجات الصناعةالتقليدية في األسواق الداخلية وتعزيز قدرتها على املنافسة في
األسواق الخارجية ؛
 تقديم كل اقتراح بشأن التدابير الالزم اتخاذها لتعزيز التعاونالدولي بهدف دعم املجهودات الوطنية في مجال النهوض بالصناعة
التقليدية وتطويرها ؛
 تقديم كل توصية إلى غرف الصناعة التقليدية تتعلق بتعزيزدورها في النهوض بقطاع الصناعة التقليدية.
املادة 21
يتألف املجلس الوطني للصناعة التقليدية ،الذي يرأسه رئيس
الحكومة أو السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية ،املفوض
إليها من لدنه ،من األعضاء التالي بيانهم :
 ممثل السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية ؛ رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية ؛ مديردارالصانع ؛ رؤساء غرف الصناعة التقليدية ؛ رئيس فدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية؛ ممثلي اإلدارة ؛ مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة ملؤسسة مسجد الحسنالثاني بالدارالبيضاء ؛
 -ممثل عن تعاونيات الصناعة التقليدية ؛
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يحدد عدد ممثلي اإلدارة وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة
التقليدية ومدة عضويته ،بنص تنظيمي.
املادة 22
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املادة 25
يستفيد الصناع التقليديون وتعاونيات ومقاوالت الصناعة
التقليدية من مختلف برامج الدعم واملواكبة التي تخصصها الدولة
لقطاع الصناعة التقليدية واملتمثلة خصوصا في :

يجتمع املجلس الوطني للصناعة التقليدية بدعوة من رئيسه،
كلما اقتضت الضرورة ذلك ،وعلى األقل مرة كل سنة ،ويحدد رئيس
املجلس الوطني جدول أعمال اجتماعاته ،ويوجه جدول األعمال
املذكور والوثائق املتعلقة به إلى األعضاء  15يوما على األقل قبل
التاريخ املحدد لالجتماع.

 -االستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية؛

يمكن للرئيس أن يدعو ،للمشاركة ،بصفة استشارية ،في اجتماعات
املجلس ،كل شخص يرى فائدة في حضوره.

 املشاركة في الجوائز واملسابقات التحفيزية التي تنظم لفائدةالقطاع ؛

تحدث لدى املجلس لجنة علمية للصناعة التقليدية تختص بإبداء
الرأي في القضايا الكبرى التي تهم قطاع الصناعة التقليدية التي يحيلها إليه
املجلس وتقديم كل اقتراح أو توصية من شأنها االرتقاء بالهوية املغربية
للصناعة التقليدية وتثمين أصالتها وتطوير أدائها  .وتضم هذه اللجنة
باإلضافة إلى مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة ملؤسسة مسجد
الحسن الثاني شخصيات مشهود بكفاءتها وخبرتها في مجال الصناعة
التقليدية و أساتذة باحثين من جامعات مغربية يعينهم رئيس املجلس.
كما يمكن للمجلس أن يحدث لديه ،من بين أعضائه ،لجانا
موضوعاتية مؤقتة تكلف بدراسة موضوع معين يدخل ضمن
اختصاصاته.
املادة 23
ال تكون اجتماعات املجلس الوطني  صحيحة إال بحضور نصف
أعضائه على األقل ،وإذا لم يتحقق هذا النصاب ،أجل االجتماع
ملدة ثمان وأربعين ( )48ساعة على األقل ،ويتم عقده عندئذ بصفة
صحيحة كيفما كان عدد األعضاء الحاضرين.
يتخذ املجلس الوطني قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين،
وفي حالة تعادل األصوات ،يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تتولى السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية مهام الكتابة
الدائمة للمجلس.

الب ــاب الرابع
االمتيازات املمنوحة للصناع التقليديين
املادة 24
يستفيد الصناع التقليديون من أنظمة التغطية االجتماعية وذلك
وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 الدعم التقني والخبرات واالستشارة ؛ -املشاركة في املعارض داخل وخارج اململكة ؛

 االستفادة من مناطق األنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة.املادة 26
تستفيد مقاوالت الصناعة التقليدية من االمتيازات املنصوص
عليها في القانون رقم  12.00بشأن إحداث وتنظيم التدرج املنهي
ونصوصه التطبيقية.
املادة 27
يستفيد كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «ملعلم» أو تعاونية
أو مقاولة للصناعة التقليدية ،مسجل بالسجل الوطني طبقا ألحكام
هذا القانون ،من جميع الخدمات واالمتيازات املقررة لفائدة هذه
الفئات ،املنصوص عليها في القانون رقم  18.09بمثابة النظام األسا�سي
لغرف الصناعة التقليدية.
املادة 28
يستفيد الصناع التقليديون والصناع التقليديون «ملعلمين»
الذين يستوفون الشروط املنصوص عليها في القانون رقم 114.13
املتعلق بنظام املقاول الذاتي من نظام جبائي خاص ومن نظام للتغطية
االجتماعية والصحية وكذا من اإلعفاءات املنصوص عليها في القانون
املذكور.
املادة 29
يتعين على الصناع التقليديين والصناع التقليديين «ملعلمين»
وتعاونيات ومقاوالت الصناعة التقليدية ،من أجل االستفادة من
االمتيازات والتدابير التحفيزية املنصوص عليها في هذا القانون،
التسجيل بالسجل الوطني طبقا ألحكام هذا القانون.
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املادة 30

املادة 35

تسهر الدولة بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية ومختلف
الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية ،وباقي الهيئات املعنية األخرى،
على وضع إطار تعاقدي استراتيجي متكامل ،يتم من خالله تحديد
األهداف املراد تحقيقها للنهوض بالقطاع وااللتزامات املتبادلة بين
األطراف املعنية وكذا وضع  نظام تحفيزي لفائدة القطاع من أجل
تطويره والنهوض به ،والتشجيع على استقطاب خريجي مؤسسات
التكوين قصد التوفر على يد عاملة مؤهلة ،وتمكينه من تحقيق
الجودة والقدرة على التنافسية ،واإلسهام في املجهود الوطني للتنمية
االقتصادية واالجتماعية.

إلى حين انتخاب رئيس الهيئة الحرفية اإلقليمية بصفته أمينا
للحرفة ،تقوم اإلدارة املختصة بتسليم الشهادة املنصوص عليها في
املادة  6من هذا القانون.

املادة 31
تحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية وممثلين
عن الفاعلين املشار إليهم في املادة  30أعاله ،يعهد إليها بإعداد اإلطار
التعاقدي االستراتيجي املشار إليه في املادة املذكورة ،وذلك داخل أجل
يحدد بنص تنظيمي.
ويعهد إلى املجلس الوطني للصناعة التقليدية بمهمة تتبع تنفيذ
اإلطار التعاقدي املذكور.
املادة 32
تعمل إدارات الدولة وسائر املؤسسات والهيئات العمومية على
إعطاء األولوية في اقتناء واستعمال منتجات الصناعة التقليدية
الوطنية من أجل اإلسهام في دعم قطاع الصناعة التقليدية
والنهوض به ،وذلك في إطار التقيد باملقتضيات القانونية الجاري بها
العمل.

الب ــاب الخامس
أحكام زجرية وانتقالية وختامية
املادة 33
يعاقب بغرامة من  1000إلى  5000درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري
أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح ،قصد التسجيل أو إدخال تغييرات
أو معلومات تكميلية في السجل الوطني.
املادة 34
يعاقب بغرامة من  500إلى  1000درهم كل صانع تقليدي أو صانع
تقليدي «معلم» لم يرجع لإلدارة البطاقة املهنية املسلمة له ،بعد حذفه
من السجل الوطني طبقا ألحكام املادتين  9و  10من هذا القانون.

املادة 36
تنسخ أحكام البند األول من املادة  3من القانون رقم  18.09بمثابة
النظام األسا�سي لغرف الصناعة التقليدية وتعوض باألحكام التالية :
« املادة - .3
«  - 1فيما يتعلق بالسجل الوطني للصناعة التقليدية :
«  -مواكبة الصناع التقليديين والصناع التقليديين «ملعلمين»
«املزاولين لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ،قصد مساعدتهم
«وتحفيزهم من أجل القيام بإجراءات تسجيلهم في السجل الوطني
«بتنسيق وثيق مع اإلدارة املعنية ؛
«  -تقديم مختلف أشكال الدعم الالزم لتمكين تعاونيات ومقاوالت
«الصناعة التقليدية من القيام باإلجراءات الالزمة لتسجيلها
«وتسجيل الصناع التقليديين والصناع التقليديين «ملعلمين»
«العاملين لديها في السجل الوطني ؛
«  -تسليم البطاقة املهنية للصناع التقليديين والصناع التقليديين
««ملعلمين» ،املسجلين في السجل الوطني ،يحدد شكلها والبيانات
«الواجب تضمينها فيها بنص تنظيمي».
املادة 37
تنسخ أحكام الجزء الثاني من الظهير الشريف رقم  1.57.177بشأن
حل املكتب املغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة
التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في  29من ذي القعدة 1376
( 27يونيو .)1957
املادة 38
يستثنى من تطبيق القانون رقم  02.82املتعلق باختصاصات
املحتسب وأمناء الحرف ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.82.70بتاريخ  28شعبان  21( 1402يونيو  )1982أمناء حرف
الصناعة التقليدية املشار إليهم في املادة  17من هذا القانون مع مراعاة
أحكام الفقرة الثانية بعده.
تدخل أحكام الفقرة أعاله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ انتخاب
رؤساء الهيئات الحرفية اإلقليمية بصفتهم أمناء حرف الصناعة
التقليدية.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1598.20صادر في  27من شوال  19( 1441يونيو  )2020بتغيير
وتتميم قرار وزيرالفالحة والصيد البحري رقم  1490.13الصادرفي  22من جمادى اآلخرة  3( 1434ماي  )2013بتحديد قائمة املواد غير
املرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت املضافات واألخالط املسبقة واملواد الغذائية املركبة 
واملواد الغذائية التكميلية املوجهة لتغذية الحيوانات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1490.13الصادر في  22من جمادى اآلخرة  3( 1434ماي  )2013بتحديد قائمة
املواد غير املرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت املضافات واألخالط املسبقة واملواد الغذائية
املركبة واملواد الغذائية التكميلية املوجهة لتغذية  الحيوانات ،كما تم تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير عنوان امللحق  IIللقرار رقم  1490.13السالف الذكر على النحو التالي:
«امللحق  IIبتحديد حدود استعمال املضافات واألخالط املسبقة للمضافات واملواد الغذائية التكميلية املرخص بها في املواد املعدة لتغذية
«الحيوانات».
املادة الثانية
يغيرويتمم امللحق رقم  IIبقرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1490.13الصادر في  22من جمادى اآلخرة  3( 1434ماي  )2013املشار
إليه أعاله ،كما تم تغييره وتتميمه ،كالتالي :
«امللحق II
«بتحديد حدود استعمال املضافات واألخالط املسبقة للمضافات واملواد الغذائية
«التكميلية املرخص بها في املواد املعدة لتغذية الحيوانات
األخالط املسبقة للمضافات
أصناف الحيوانات

…….
األبقاروالدواجن

9

العنصرالنشيط

االسم التجاري للمنتج

........

…….

Saccharomyces cerevisiae min 1*10
CFO
Bentonite

B-

»B-928

)ACTIVE FEED YEAST (Enzym Company

B-929

)AFLASTOP ZEA (BIOTECH BIOSECURITY

B-930

جميع أنواع الحيوانات

Acide acétique, Ricinoléate de
glycéryl polyéthylèneglycol, acide
phosphorique et butyrate de sodium

)AUXIMOIST FEED (AUXITECH FEED ADDITIVES

B-931

الدواجن

Carvacrol, produit de transformation
du curcuma et carbonate de calcium

)AVIANCE IV (TECHNA France NUTRITION

B-932

املجترات

Sulfate de zinc monohydraté et
polyphénols extrait naturel de thé
)vert (Camellia sinensis

AXION THEMOPLUS 100G (CCPA / NUTRISTAR
)INTERNATIONAL

B-933

جميع أنواع الحيوانات
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AXION START 100G (CCPA NUTRISTAR INTERNATIONAL).

Extrait naturel de thé vert (Camellia
sinensis), polyphénols extrait naturel
de raisin (Vitis vinifera) et vitamine C

املجترات

B-ACT (BIOVET)

Préparation de Bacillus licheniformis
BL11 DSM 28710 contenant au
moins 3.2*109 de spores viables
CFU/g, et carbonate de calcium

الدجاج املنتج للحم والدجاج املنتج
للبيض

B-ACT WSP (BIOVET)

Préparation de Bacillus licheniformis
DSM 28710 contenant au moins
3.2*109 de spores viables CFU/g, et
carbonate de calcium

الدجاج املنتج للحم والدجاج املنتج
للبيض

B-937

BACILLUS SUBTILIS BSN049-TC (ARTECHNO)

Bacillus subtilis BSN049-TC à 109
CFU/g et carbonate de calcium
d'origine marine

الدواجن

B-938

BENTONITE (S&B ENDUSTRIYEL MINERALLER A.S).

B-939

BIOYEAST (Nanchang Lifeng Industry and Trading CO)

B-940

BIOTOX FARM (BIOCHEM).

B-941

DAMONSIN 20% (ZHEJIANG DAYANG BIOTECH)

B-934

B-935

B-936

Bentonite montmorillonite
Saccharomyces cerevisiae CNCM
I-1077 à 20*109 cfu/g

جميع أنواع الحيوانات
األبقارالحلوب و األبقارللتسمين

Bentonite, sépiolite, attapulgite,
جميع أنواع الحيوانات
charbon végétal et levure séchée de (capteur de mycotoxines dans les
Saccharomyces cerevisiae
aliments)
Monensin sodium

دجاج للتسمين وصغارالدجاج املوجه
إلنتاج البيض وصغارالديك الرومي

B-942

ESCENT S (INNOVAD AD NV)

Bentonite (1m58),
sépiolite,
propionate de calcium, acide
citrique, butylhydroxytoluène (BHT),
butylhydroxyanisol (BHA), Rosmarinus
officinalis, Saccharomyces cerevisiae

B-943

FINIO (ANITOX/SYNTHITE CHEMICALS Ltd).

Acide propionique, hex-2 (trans)enal [2-hexenal], acide nonaoique et
huile de ricin ethoxylée

جميع أنواع الحيوانات (مادة حافظة
ضد امليكروبات لألغذية املوجهة
)للحيوانات

B-944

HYDRO-FEED M (BIOTECH BIOSECURITY)

Acide propionique et propionate
d'ammonium

جميع أنواع الحيوانات

B-945

الدواجن و املجترات

LEVUCELL SB 10 ME TITAN (LALLEMAND/DANSTAR FERMENT Saccharomyces cerevisiae CNCM ، الديك الرومي،الدجاج املنتج للحم
AG)
I-1079 à 1*1010 UFC/g
 دجاج للتوالد،الدجاج املنتج للبيض

B-946

LIPTOMOLD L PLUS CDO (LIPTOSA)

Acide propionique, propionate
d'ammonium, acide formique,
formiate d'ammonium et propylène
glycol

B-947

LUTAVIT A/D3 1000/200 NXT (BASF)

Vitamine A et D3

جميع أنواع الحيوانات
جميع أنواع الحيوانات
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B-948

M-MOBILIZE (UNITED ANIMAL HEALTH)

Produit de fermentation séché de
Bacillus subtilus à 1*107 UFC/g,
aluminosilicate de calcium, sodium
hydraté, aluminosilicate de sodium,
carbonate de calcium, maltodextrine
et extrait de levure de Saccharomycess
cerevisiae

B-949

MADURAMAX 1% (Zheijiang Dayang Biotech Group)

Maduramicine- ammonium à 1%,
carbonate de calcium et poudre de
son de riz

B-950

METAMITE (BIOTECH BIOSECURITY)

Carbonate de calcium, citronnelle et
géraniol

B-951

MUCOFEN (BIOTECH BIOSECURITY)

B-952

NORPONIN XO (NOR-FEED SAS)

الدواجن و األبقارالحلوب

الدجاج املنتج للحم وصغارالديك
) أسبوعا16 الرومي (أقل من
 املجترات والدواجن،الخيليات

Huile essentielle de menthol,
جميع أنواع الحيوانات
d'eucalyptus et de menthe
Extrait de Yucca schidigera, graine
de fenugrec (Trigonella foenum-  العجول، الخرفان، األرانب،الدواجن
graecum), acide propionique, acide
وتربية األحياء املائية
sorbique, sepiolite et silice

B-953

PM AV-HEPADETOX (NUTRI SERVICE FRANCE).

Kieselgur (terre de diatomée purifiée
E 551c), carbonate de calcium,
mélange de substance aromatique
(chardon marie et bolodo), silice
(E551b), acide citrique, acide
propionique, acide sorbique et
chlorure de sodium

B-954

PROVIOX 50 (PROVIMI)

Soluble de raisin, soluble d'oignon,
carbonate de calcium et sepiolite

الدواجن واألسماك،املجترات

RED PROTECT (MANGHEBATI)

Lithothamne,
de
kieselgur
(E551c), silice (E551b), mélange
de substances aromatiques, acide
citrique, dextrose, sel, propionate de
calcium et acide sorbique

الدواجن

B-956

RONOZYME MULTIGRAIN (GT) (NOVOZYMES DENMARK)

Endo1-4 béta-glucanase, endo 1,3 (4)
béta-glucanase et endo 1,4 bétaxylanase produits par Trichoderma
reesei (ATCC 74444)

B-957

SMECTAGRI (IMERYS METALCASTING)

Bentonite- montmorillonite (E 558)

جميع أنواع الحيوانات

B-958

VIVACTIV AMIVIV'SE (CCPA)

Sulfate de sodium, sulfate de zinc
monohydraté, sulfate de manganèse,
biotine, saponines (Yucca Schidigera)
et carbonate de calcium

املجترات

B-959

VIVACTIV TURBOVIV SE 100G (CCPA / NUTRISTAR
INTERNATIONAL)

Biotine, carbonate de cobalt, sulfate
manganeux monohydraté, sulfate de
zinc monohydraté, Yucca schidigera

املجترات

B-960

NUTRI BILE ACID (NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND
TRADING CO. LTD/aniMedica)

B-955

Acide biliaire et flocons de maïs

الدواجن

 الدجاج املنتج،الدجاج املنتج للحم
للبيض وصغارالخنازيراملفطومة

الدواجن وتربية األحياء املائية
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B-961

HIDRACOLI (LIPTOSA)

Acide formique, acide acétique,
acide propionique, propionate
d'ammonium, formiate d'ammonium,
sulfate de cuivre pentahydraté,
propylène glycol, chlorure de sodium,
chlorure de potassium et acide
butyrique

B-962

BINDER ULTRA (LIPTOSA)

Sulfate de calcium, caroube,
lignosulfonates (E-565), sépiolite
(E-562), bentonite (1m558i)

جميع أنواع الحيوانات

B-963

LIPTO BAC L PLUS (LIPTOSA)

Acide formique, acide acétique,
acide propionique, propionate
d'ammonium,
formiate
d'ammonium, sulfate de cuivre
p e n t a h y d ra t é

الدواجن واألرانب

B-964

TRIBUTYRIN (SHANDONG AOCTER CHEMICAL CO LTD)

B-965

NUTRIAROMA
ORANGE (DEX IBERICA SA)

Huiles
essentieles
d'orange
d'Espagne et du Brésil et acide
silicique précipité et séché

جميع أنواع الحيوانات

B-966

ANCO FIT
(ANCO ANIMAL NUTRITION COMPETENCE GmbH)

Bentonite (1m58), Clinoptilolite
d'origine sedimentaire (1g568),
cinnamaldehyde, silice

املجترات

B-967

AMAIZE (ALLTECH UK  Ltd)

Produit de fermentation d'Aspergillus
oryzae séché: alpha-amylase

أبقارللتسمين واألبقارالحلوب

B-968

ESTOP (ALIVIRA ANIMAL HEALTH LIMITED)

Butyrates de sodium, silice colloidale

الدواجن وتربية األحياء املائية

DIGESTAROM P.E.P MGE 150 (BIOMIN)

Huile de thym (Thymus vulgaris),
huile d'origan (Origanum vulgare),
huile d'anis (Pimpinella anisum),
huile d'orange (Citrus sinensis),
dextrine, acide silicique (E551a)

 القشريات، العجول،الدواجن
واألسماك

B-969

الدواجن واألرانب

Tributyrine (ester d'acide butyrique  الديك،الدواجن (الدجاج املنتج للحم
et de glycérol), silice
)الرومي و الدجاج

B-970

VITANOX (NUSCIENCE
BELGIUM)

Mélange de substance aromatique
(polyphénols calculés en équivalent
d'acide gallique, polyphénols
calculés en équivalents catéchine, جميع أنواع الحيوانات باستثناء الكالب
polyphénols calculés en équivalent
épicatéchine), extrait de raisins,
carbonate de calcium

B-971

RONOZYME HIPHOS 20000 (GT)  (NOVOZYMES Danemark/
DSM)

6-Phytase min 20000FYT/g, sulfate
 صغار،الدواجن للتسمين
de sodium, cellulose et dextrine
» الخنازيراملفطومة والخنازير للتسمين
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املواد الغذائية التكميلية

Cاالسم التجاري للمنتج

العنصرالنشيط

صنف الحيوانات

»C-460

…….

…….

………

C-461

TRANSITION VB (JAFAGRO TECHNOLOGIES)

Vitamine A, D3, E, acide folique, vitamine
B2, vitamine B12, chlorure de choline,
dioxyde de silicium et stéarate de calcium

األبقارالحلوب

C-462

Vitamine A, D3, E, D panthoténate de
calcium, pyridoxine, biotine, vitamine
LACTATION VB (JEFAGRO TECHNOLOGIES INC)
B12, dioxyde de silicium et stéarate de
calcium

األبقارالحلوب

C-463

Extraits de plantes (Thym, reine des près,
réglisse), dextrose, chlorure de sodium,
gomme xanthane, éthanol et sorbate de
potassium

C-464

DOLOPHYT FLASH (POMMIER NUTRITION)

BOOSTER (ATLAS VETERINAIRE)

الخيول

Vitamine A, D3, nicotinamide, E,DPanthenol, B1, B12, B2, acide folique, K3,
B6, inositol, biotine, alanine, arginine,
acide aspartique, phénylalanine, cystéine,
acide glutamique, glycine, histidine,  الخيول، الجمال، املاعز، األغنام،األبقار
isoleucine, leucine, lysine, méthionine,
والدواجن
proline, sérine, thréonine, tyrosine, valine,
tryptophane, polysorbate 80, methyl
paraben sodique, et propyl paraben
sodique

C-465

Nicotinamide, D-Panthénol, vitamine
B1,B2, B6, biotine, dextrose et levure
hydrolysée cultivée sur substrat végétal
fourni par litre de produit les acides
PROMOTOR L 47 (LABORATORIOS CALIER S.A) aminés suivants: alanine, arginine, acide
aspartique, phénylalanine, cystéine, acide
glutamique, glycine, histidine, isoleucine,
leucine, lysine, méthionine, proline,
sérine, thréonine, tyrosine et valine

C-466

MYOSELEN E2500 (Horse TECHNA/ TECHNA
France NUTRITION).

Dextrose, oxyde de magnésium,
Echinacea purpurea, sorbitol, carbonate
de calcium, chlorure de sodium, mélange
de substances aromatiques (glycine et
arôme de fruit rouge), vitamines (E, B1, B2,
B6, B12 et C), oligo-éléments et L-lysine

الخيول

C-467

CALCIOVET ORAL GEL (DIVASA FARMAVIC)

Chlorure de calcium dihydraté, chlorure
de magnésium hexahydraté et glycérine

األبقارالحلوب

C-468

SOLBONE A CWS (HERBONIS)

Extrait soluble de la plante Solanum
glaucophyllum  standardisé à 50 ppm de
1,25 Dihydroxycholécalciferol

الدواجن

جميع أنواع الحيوانات
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Propylène glycol, glycérol, Ricinoléate de
glycéryl polyéthyléneglycol, vitamine E
acétate, sélénium, huile d'arbre à thé
(Tea  tree  Oil),  huile de carvi (Carum carvi L),
huile d'Eucalyptus, huile d'origan, huile
d'anis, cumin et huile de menthe
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C-469

KENOVITE (CIDLINES)

C-470

CHLORURE D'AMMONIUM (ZHEIJIANG
DAYANG BIOTECH GROUP)

Chlorure d'ammonium

األكباش والخرفان

GASTRINEO (MANGHEBATI / ALL’ PHYT)

Mélange de substances aromatiques
(aunée officinale, raifort et reine des prés),
acide citrique, dextrose, sel, propionate
de calcium, vitamines A D3 E et gomme
xanthane

كبارالخيول واألمهر

TOXYBIND PERFECT (FF CHEMICALS)

Aluminosilicate de calcium et de
sodium hydraté, levure inactivée de
Saccharomycess cerevisiae, dérivés de
plantes (Cardum Marianum, Artichaut
et Romarin), acide propionique, acide
phosphorique et acide citrique

جميع أنواع الحيوانات

C-473

FF AQUACID DW5 (FF CHEMICALS)

Acide formique, formiate d'ammonium,
acide lactique, acide acétique, acide
propionique, acide benzoique, sulfate
de cuivre pentahydraté, oxyde de zinc,
ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol,
glycérol et monopropylène glycol

الدواجن وصغارالخنازير

C-474

RENAL CLEANER (XVET GmbH)

Sorbitol (E-420), 1,2-propanediol,
sulfates de magnésium, chlorhydrates de
potassium et de sodium

، األبقار،  الديك الرومي،الدواجن
 املاعزوالجمال،األغنام

SHEEP BOOST FORMULA (TRM)

Vitamine A (Retinyl acetate 3a672a),  D3
(E671), E (alpha-Tocopherol-acetate), C,
B1, B2, B6, B12, acide folique, niacinamide
et oligo-éléments

األغنام

BROILER UP (TRM)

Vitamines A (Retinyl acetate 3a672a),
D3 (E671), E (alpha-Tocopherol-acetate),
acide panthoténique, C, B1, B2, B6, B12,
K, biotine, acide folique, niacinamide,
dextrose, chlorure de sodium, manganèse
et sélénium

الدواجن

EQUISTRO HEMOLYTAN (VETOQUINOL)

Acide folique, vitamines (B1, B2, B6, B12,
K3), niacinamide, acétate de cobalt, acide
citrique, glycine, diacétate de sodium,
gomme xanthane, D-panthoténate
de calcium, chlorure cuvrique, sulfate
ferreux, arôme vanille, glycérine, chélates
de zinc de glycine hydraté et sucre liquide

الخيول

C-471

C-472

C-475

C-476

C-477

الدواجن
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LIVER PROTECTOR PLUS (LABIANA)

Extrait de Silybum marianum (L), chlorure
de choline, L-carnitine, bétaine, DLméthionine, gomme xanthane (E415)  et
alcool benzylique

الدواجن

C-479

DELIBOL (NUTRAL SAS)

Oxyde cuivrique, oxyde de zinc,
iodate de calcium anhydre, sélénite de
sodium, carbonate de calcium, oxyde
de magnésium, acides gras, produits de
transformation de plante broyée (Actée)

األبقار

C-480

LIQUITEIN AVIAN APF (WET & DRY SOLUTION S.L)

Chélate de zinc de glycine hydraté,
analogue hydroxylé de sélénométhionine

 الدجاج املنتج،الدجاج املنتج للحم
 الديك الرومي والسمان،للبيض

C-481

AVIAN BlueLite (WET & DRY SOLUTION S.L)

C-482

CAVALOR BRONCHIX LIQ (BIO ARMOR
DEVELOPMENT)

Chlorure de magnésium, chlorure de
sodium, Eucalyptus globulus, Citrus limon,
Rosmarinus officinalis, Pinus sylvestris,
Sorbitol, émulsifiant

الخيول

C-483

CAVALOR OILMEGA (NUTRIQUINE NV)

Acides gras à chaine moyenne, Vitamine
E, Antioxydants (BHT, tocopherol), Arôme
(Vanilline)

الخيول

CAVALOR Pow'Red PERFORMANCE (BIO
ARMOR DEVELOPMENT)

Minéraux (chélate de zinc, chélate de
manganèse, sulfate de Fer, chélate de Fer,
chélate de cuivre, SelPlex), vitamines (E,
B5, B3, B1, B2, B6, Bétaine, A, B12, D3, C,
Acide folique, Choline), Arôme (CAS No.
121-33-5 / Vanilline / Flavis No. 05.018)
Sorbitol, Antioxydant (BHT, Propylgallate)

الخيول

C-485

Dextrose, L-Lysine HCL, Propionate de
sodium, Sorbate de potassium granulaire,
L-Thréonine, L-Tryptophane, chlorure
de sodium, gomme xanthane (E415),
chlorure de magnésium, chlorure de
potassium, Lactate de calcium (E327),
CAVALOR AN ENERGY BOOST (NUTRIQUINE NV)
vitamines (B1, B2, B3, B6, B12),
antioxydant (propylgallate (E310), BHT
(E321), acide citrique (E330), Sepiolite
(E562 / Acide silicique E551a), acide
ascorbique phosphaté, arôme (sweetener,
Vanilline)

الخيول

C-486

Chlorure de sodium, Phosphate de
sodium, chlorure de potassium, chlorure
CAVALOR ELECTROLIQ BALANCE (BIO ARMOR
de magnésium, chlorure de calcium,
DEVELOPMENT)
dextrose, fructose, acide citrique, arôme
(Pomme)

الخيول

C-478

C-484

Bétaïne

، الدجاج املنتج للبيض،الدجاج املنتج للحم
الديك الرومي والسمان

الجريدة الرسمية
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C-487

Lactobacillus
Casei,
Lactobacillus
plantarum, Saccharomyces cerevisiae,
Enterococcus faecium, calcium-DCAVALOR EMERGENCY 911 (NUTRIQUINE NV)
Pantothénate, vitamine B2, vitamine B6,
huile végétale, bêta-glucanes, Pulpe de
pomme

الخيول

C-488

CAVALOR HEPATO LIQ (NUTRIQUINE NV)

Extraits de plante (carduus marianus,
taraxacum dens leonis, urtica dioica,
solidago virgaurea), chlorure de choline,
inositol, L-gluthation rouge, sélénite de
sodium, Gomme Xanthane, chlorure de
sodium, L-cysteine, inositol, glycérine,
L-méthionine, taurine, acide alpha
lipoïque, acide ascorbique E202, dextrose,
Algues séchées

الخيول

CAVALOR HOOF AID SPECIAL (MAALDERIJ
ROOSENS)

Farine de blé, arôme (christalmark,
christalfeed), antioxydants, luzerne,
mélasse de canne, Ca-lignosulfonate,
Bergafat, huile de soja, L-lysine, MSM,
émulsifiant en poudre, limestone,
levure de bière, DL-methionine,
minéraux (Sulfate de cuivre, sulfate
de zinc, trihydroxyde de dichlorure de
cuivre, hydroxyde de chlorure de zinc
monohydraté), vitamines (B1, B2, D-Capanthotenate, B6, B12, nicotinamide,
biotine, chlorure de choline ,C)

الخيول

C-490

CAVALOR KICK UP (BIO ARMOR
DEVELOPMENT)

Levure autolysée, chlorure de choline,
Lysine HCl, Sorbitol (P9), extraits de
plante (Thymus vulgaris, Panax ginseng),
Vitamine E (tocopherol  acetate), Vitamine
B1, Vitamine B2, Vitamine B12, Sélénite
de sodium

الخيول

C-491

PHYATAZAG 250 (ZAGRO)

C-489

6-phytase, carbonate de calcium

»الدواجن والخنازير

. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية- .املادة الثالثة
.)2020  يونيو19( 1441  من شوال27 و حرر بالرباط في
. عزيزأخنوش: اإلمضاء
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قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1599.20صادرفي  27من شوال   19( 1441يونيو  ) 2020بتغييرقرار
وزيرالفالحة والصيد البحري رقم   3873.15الصادرفي  8صفر  20( 1437نوفمبر  )2015بتحديد قائمة املختبرات الخاصة املعتمدة من
قبل املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  3873.15الصادر في  8صفر  20( 1437نوفمبر  )2015بتحديد قائمة املختبرات
الخاصة املعتمدة من قبل املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،كما تم تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
ينسخ امللحق بقرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  3873.15الصادر في  8صفر  20( 1437نوفمبر  )2015املشار إليه أعاله ،كما تم
تغييره ،ويعوض بامللحق بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من شوال  19( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*       *
ملحق
بقرار وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1599.20الصادرفي  27من شوال  19( 1441يونيو )2020
بتغييرقرار وزيرالفالحة والصيد البحري رقم  3873.15الصادرفي  8صفر 20( 1437نوفمبر )2015بتحديد قائمة
املختبرات الخاصة املعتمدة من قبل املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
قائمة املختبرات الخاصة املعتمدة من قبل املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
اسم املختبر

مجال األنشطة

AGRO
ANALYSES
MAROC

 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

CHARLES
NICOLE

 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

    نوع التحاليل
فيزياء وكيمياء منتجات الصيد
)(Histamine et ABVT
ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية
)*(

رقم االعتماد

العنوان  /الهاتف  /الفاكس

01/2013

 ،19زنقة الزيايدة ،الطيران ،الرباط
10000

امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية
فيزياء وكيمياء منتجات الصيد
)(Histamine et ABVT
ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية
امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية
مكروبيولوجية الواجهات
مكروبيولوجية الهواء

الهاتف 05 37 75 40 80
الفاكس 05 37 75 95 00

LA/02/2013

إقامة باستور ،الطابق الثالث21،
ساحة باستور ،حي املستشفيات،
20100
الدارالبيضاء
الهاتف 05 22 26 72 42
05 22 48 19 78
الفاكس 05 22 20 47 43
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ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية

LABOMAG

 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية
 -نظافة الواجهات

امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية
فيزياء وكيمياء املنتجات الغذائية

LA/01/2014

 ،1شارع بانكوك ،كلم  10.5طريق
زناتة سيدي البرنو�صي ،الدار
البيضاء
الهاتف 05 22 34 68 90 /95

فيزياء وكيمياء املاء للنظافة الصحية ملياه
تربية الحيوانات والصناعة الفالحية
مكروبيولوجية الواجهات

الفاكس 05 22 35 83 64

ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية
AGROVET
LABO

CASALAB
FOOD
ANALYSIS

مكروبيولوجية الهواء
 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

 -النظافة الصحية للمنتجات الغذائية

مكروبيولوجية الواجهات

QUALILAB

الهاتف 05 22 96 47 47
الفاكس -

امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية
ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية
ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية

 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

01/2015

امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

تجزئة الوحدة ،طريق الجديدة ،كلم
 ، 29.5حد السوالم

02/2015

LA/01/2016

 ،50زنقة املرت�ضى ،الطابق األول،
النخيل ،الدارالبيضاء
الهاتف 05 22 23 47 80
الفاكس 05 22 23 67 29
 ،6زنقة ابن الجوزي،
حي املستشفيات،
 ، 20360الدارالبيضاء الهاتف
05 22 47 00 83 /86
الفاكس 05 22 47 00 89

ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية
LABOMAG
SOUSS

 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية
الكيمياء الحيوية ملنتجات الصيد

LA/01/2018

LC2A

 -النظافة الصحية للمنتجات الغذائية

ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية

LA/01/2017

IQUALAB

 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

عمارة لحرش ،شارع بيوكرا .ايت
ملول ،80150 ،اكادير
الهاتف 05 22 34 68 90 /95
الفاكس 05 22 35 83 64

عمارة الحر ،زنقة عبد الرحمان
سرغيني ،الطابق الثالث ـ شقة 3
املحمدية
الهاتف 05 23 31 61 33
الفاكس 05 23 30 31 03

ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية
امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

LA/02/2017

 ،223تجزئة رضا عبد املومن ،شارع
عبد املومن ،رقم  ،34الدارالبيضاء
الهاتف 05 22 48 68 08
الفاكس 05 22 48 68 08
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ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية

LAAGRIMA

 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

LA/03/2017

 ،31شارع محمد الخامس ،20000
الدارالبيضاء
العنوان الجديد ،110 :الطريق
الثانوية ،تجزئة بدر ،رقم  4ورش
 ،2سيدي البرنو�صي،20250 ،
الدارالبيضاء
الهاتف 05 22 48 40 98

امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

05 22 47 39 97
الفاكس 05 22 29 84 19

AGQ

 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية
LA/01/2019
امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

AGROKAL

 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

الهاتف 05 23 31 49 26
الفاكس 05 23 31 49 27

ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية
امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

 ،152املنطقة الصناعية جنوب
ـ غرب  ،الطابق الرابع ـ  20800ـ
املحمدية

LA/02/2019

 154شارع  21تجزئة منى عين الشق
الدارالبيضاءالهاتف  05 22 87 28 29
الفاكس 05 22 87 50 73
 30و 31و ،32املنطقة الصناعية
الجديدة ،بيررامي14090- ، EST
القنيطرة

LABOTEST

 النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

فيزياء وكيمياء املاء للنظافة الصحية ملياه
تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

LA/03/2019

AGRILABS

 النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

LA/04/2019

GAYA

 -النظافة الصحية للمنتجات الغذائية

ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية

LA/05/2019

LAB2A

 النظافة الصحية للمنتجات الغذائية النظافة الصحية ملياه تربية الحيواناتوالصناعة الفالحية

الهاتف  05 37 36 09 85
05 37 36 41 84
05 37 37 38 57
الفاكس 05 37 36 65 59
 ،552تجزئة املغرب الجديد –
العرائش
الهاتف 05 39 52 08 87
الفاكس 05 39 52 25 76
تجزئة القصبة  رقم   147تمارة
الهاتف 05 37 64 11 93
الفاكس 05 37 64 32 96

ميكروبيولوجية املنتجات الغذائية
الكيمياء الحيوية ملنتجات الصيد
امليكروبيولوجية املائية للنظافة الصحية
ملياه تربية الحيوانات والصناعة الفالحية
فيزياء وكيمياء املاء للنظافة الصحية ملياه
تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

(*) تسميات التحاليل ومراجع املناهج مبينة في مجال االعتماد املمنوح للمختبر.

LA/06/2019

فيال نرجس ،زاوية شارع الحور
وشارع مشمش  -حي رياض 10100
 الرباطالهاتف 05 37 57 53 32 /33
الفاكس 05 37 71 70 60
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قرار لوزير الصحة رقم  1749.20صادر في  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو   )2020بتغيير وتتميم القرار رقم 787.14
الصادر في  7جمادى اآلخرة  7( 1435أبريل  )2014بمراجعة أسعار البيع للعموم لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة 
الحيوية املسوقة في املغرب.
وزيرالصحة،
بناء على املرسوم رقم  2.13.852الصادر في  14من صفر  18( 1435ديسمبر  )2013املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر
بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم ،وال سيما املواد 12و  14و  15منه ؛
وبعد االطالع على القرار رقم  787.14الصادر في  7جمادى اآلخرة  7( 1435أبريل  )2014بمراجعة أسعار البيع للعموم
لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب ،كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له ؛
وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم ،املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛
وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم ،املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية
املعنية ؛
واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدد في امللحق رقم  1املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.
يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة واملماثلة الحيوية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم 2
املرفق بهذا القرار.
تخفض وفق ما هو مبين في امللحق رقم  3املرفق بهذا القرار أسعار األدوية املدرجة في ملحق القرار املشار إليه أعاله
رقم  787.14كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
امللحق 1

*     *      *
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امللحق 2

*     *      *
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قرار لوزير الصحة رقم  1841.20صادر في  22من ذي القعدة  14( 1441يوليو  )2020بتغيير وتتميم القرار رقم 787.14
الصادر في  7جمادى اآلخرة  7( 1435أبريل  )2014بمراجعة أسعار البيع للعموم لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة 
الحيوية املسوقة في املغرب.
وزيرالصحة،
بناء على املرسوم رقم  2.13.852الصادر في  14من صفر  18( 1435ديسمبر  )2013املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر
بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم ،وال سيما املواد 12و  14و  15منه ؛
وبعد االطالع على القرار رقم  787.14الصادر في  7جمادى اآلخرة  7( 1435أبريل  )2014بمراجعة أسعار البيع للعموم
لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب ،كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له ؛
وبعد االطالع على القرار املشترك لوزير الصحة ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1563.20الصادر في
 25من شوال  17( 1441يونيو  )2020بتحديد الئحة األدوية ،املخصصة ملعالجة الخصوبة ،املعفاة من الضريبة على القيمة
املضافة مع االستفادة من الحق في الخصم ومن الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تخفض وفق ما هو مبين في امللحق رقم  1املرفق بهذا القرار أسعار األدوية املدرجة في ملحق القرار املشار إليه أعاله
رقم  787.14كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ذي القعدة  14( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

*
*

*
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الجريدة الرسمية
امللحق 1
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نصوص خاصة
قرار لرئيس الحكومة رقم  3.80.20صادرفي  29من
ذي القعدة  21( 1441يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء

وعلى قانون املالية رقم  70.15للسنة املالية  2016الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.150بتاريخ  7ربيع األول 1437
( 19ديسمبر  )2015وال سيما املادة  30منه ؛

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.08الصادر في  21من رجب 1438
( 19أبريل  )2017بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
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 ؛

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات رقم  239.20الصادر في  22من صفر 1441
( 21أكتوبر  )2019بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ؛

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بماموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه،
قرر ما يلي :

والتنمية القروية واملياه والغابات،

املادة األولى

قرر ما يلي :

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري

املادة األولى

يفوض إلى السيد حسن مخليص ،مدير الشؤون العامة بإدارة
الدفاع الوطني ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على
جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بما في ذلك األوامر الصادرة
للموظفين التابعين لنفس اإلدارة للقيام بمأموريات داخل التراب
الوطني ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

خصوصية املسمى «صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية»،

املادة الثانية

املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
 21يوليو .2020

وكذا االتفاقيات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة إليهما من

وحرر بالرباط في  29من ذي القعدة  21( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1709.20صادر في  25من شوال  17( 1441يونيو )2020
بتفويض املصادقة على الصفقات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

يفوض إلى الشخصين املشار إلى مهامهما في الجدول التالي ،اآلمران
املساعدان لقبض موارد وصرف نفقات الحساب املرصد ألمور

الحساب املذكور :
املفوض إليهما

املهام  -االختصاص الترابي

ماء العينين املحفوظ.

املكلف باملديرية اإلقليمية بكلميم التابعة لألكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين لجهة كلميم  -واد نون.

عبد الحق الواش.

املكلف باملديرية اإلقليمية بموالي يعقوب التابعة لألكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس  -مكناس.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو . )2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1710.20صادر في  25من شوال  17( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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 ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة جهان أكوجيل ،مديرة مركز التأهيل الفالحي
ببودربالة بإقليم الحاجب ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة
للموظفين التابعين لنفس املركز للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية

4203

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة جهان أكوجيل ،مديرة الثانوية الفالحية
بعين تاوجطات بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق
املتعلقة باملصالح التابعة لنفس الثانوية الفالحية ماعدا املراسيم
والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيدة جهان أكوجيل املصادقة على الصفقات
وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :
 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 400.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 250.000درهم ؛
 الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  250.000درهم.املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1711.20صادر في  25من شوال  17( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1712.20صادر في  25من شوال  17( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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 ؛

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 ؛

4204

الجريدة الرسمية

وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الرحمان العمري ،املدير الجهوي للفالحة
لجهة العيون  -الساقية الحمراء بالنيابة ،اإلمضاء نيابة عن وزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على
األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الجهوية للفالحة لجهة
العيون  -الساقية الحمراء للقيام بمأموريات داخل اململكة.

عدد 9 - 6904ةجحلا وذ 9وذ (3( 9لوي ((30 (30

قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد بكاري ،املدير اإلقليمي للفالحة ببنسليمان،
اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية
اإلقليمية للفالحة ببنسليمان للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
إذا تغيب السيد محمد بكاري أو عاقه عائق ناب عنه السيد فؤاد
معقول ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو .)2020

املادة الثانية

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

إذا تغيب السيد عبد الرحمان العمري أو عاقه عائق ناب عنه
السيد محمد شموط ،مهندس الدولة من الدرجة املمتازة.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1714.20صادر في  25من شوال  17( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو .)2020

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1713.20صادر في  25من شوال  17( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء.

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 ؛

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

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

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

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 ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،

وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد بكاري ،املدير اإلقليمي للفالحة ببنسليمان،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة
للمديرية اإلقليمية للفالحة ببنسليمان ماعدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.
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عدد 9 - 6904ةجحلا وذ 9وذ (3( 9لوي ((30 (30

4205

املادة الثانية

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد بكاري املصادقة على الصفقات وفسخها
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوض إلى السيد محمد الغزالي املصادقة على الصفقات وفسخها
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 5.000.000درهم ؛

 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 700.000درهم ؛

 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000درهم ؛

 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 300.000درهم ؛

 الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  500.000درهم.املادة الثالثة

 الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  250.000درهم.املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو .)2020

وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1715.20صادر في  25من شوال  17( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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 ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1716.20صادر في  25من شوال  17( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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 ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد الغزالي ،مدير املعهد التقني الفالحي بسهل
بوطاهر بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة
باملصالح التابعة لنفس املعهد ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

يفوض إلى السيد محمد الغزالي ،مدير املعهد التقني الفالحي بسهل
بوطاهر بالنيابة ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين
التابعين لنفس املعهد للقيام بمأموريات داخل اململكة.
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املادة الثانية

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو .)2020

وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو .)2020

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1717.20صادر في  25من شوال  17( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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 ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد أووجيل يوسف ،مدير املعهد التقني الفالحي
بخميس متوح بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق
املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املعهد ماعدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد أووجيل يوسف املصادقة على الصفقات
وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :
 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 700.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 300.000درهم ؛
 -الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق  250.000درهم.

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  1718.20صادر في  25من شوال  17( 1441يونيو )2020
بتفويض اإلمضاء.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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 ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد أووجيل يوسف ،مدير املعهد التقني الفالحي
بخميس متوح بالنيابة ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على األوامر الصادرة
للموظفين التابعين لنفس املعهد للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزيرالداخلية رقم  1725.20صادرفي  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء

وزيرالداخلية ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال  30( 1429أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب
الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  )2002وال سيما املادة  35منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.191الصادر في  20من رجب  18( 1438أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الداخلية كما وقع
تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى الكتاب العامين ورؤساء األقسام ورؤساء املصالح واألطر الواردة أسماؤهم في الجدول التالي اإلمضاء نيابة عن
وزير الداخلية على اإلذن بتصحيح أو إضافة األسماء الشخصية والعائلية وباقي بيانات الرسم باألحرف الالتينية في رسوم
الوالدة بالنسبة للمواطنين املغاربة املسجلين بسجالت الحالة املدنية املمسوكة من طرف ضباط الحالة املدنية حسب دائرة
نفوذ االختصاص الترابي :
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سوس  -ماسة ،عمالة أكادير  -إداوتنان

املفتش اإلقليمي
املتصرف

املتصرف
املكلف
املفتش اإلقليمي

طانطان

املفتش اإلقليمي
املكلف
املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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قرار لوزير التربية  الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة  رقم  1118.20صادر في
 3رمضان  27( 1441أبريل  )2020بشأن تحديد الطاقة االستيعابية وبرامج التكوين قبل اإلدماج ومددها ملعهد التكوين في مهن صناعة 
السيارات باملنطقة الحرة لطنجة.
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على املرسوم رقم  2.13.440الصادر في  30من رمضان  8( 1434أغسطس  )2013بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة
السيارات باملنطقة الحرة لطنجة وال سيما املادة  4منه ؛
وباقتراح من مجلس اإلتقان،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  4من املرسوم رقم  2.13.440السالف الذكر ،تحدد الطاقة االستيعابية وبرامج التكوين قبل اإلدماج ومددها ملعهد
التكوين في مهن صناعة السيارات باملنطقة الحرة لطنجة في املالحق املرفقة بهذا القرار.
املادة الثانية
يعمل بهذا القرار  ،ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ،وتعتبر صالحة الشهادات التي سلمت من طرف هذا املعهد قبل هذا التاريخ.
وحرر بالرباط في   3رمضان  27( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

*
*

*

*     *      *
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة  رقم 1119.20
صادر في  3رمضان  27( 1441أبريل  )2020بشأن تحديد
معايير االنتقاء األولي وكيفيات إجراء مقابالت و/أو اختبارات
التقييم ملعهد التكوين في مهن صناعة السيارات باملنطقة 
الحرة لطنجة.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على املرسوم رقم  2.13.440الصادر في  30من رمضان 1434
( 8أغسطس  )2013بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة
السيارات باملنطقة الحرة لطنجة ،والسيما املادة الخامسة منه  ؛
وعلى املرسوم  2.18.65الصادر في  8جمادى األولى 1439
( 26يناير  )2018املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من مجلس اإلتقان،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تفتح مباراة ولوج سلك التقني املتخصص بمعهد التكوين في
مهن صناعة السيارات باملنطقة الحرة لطنجة بإعالن ينشر باللغتين
العربية والفرنسية عبر املوقع اإللكتروني للمعهد واملوقع اإللكتروني
 http://www.alwadifa-maroc.comولوائح اإلخبار للمعهد ولوائح
إخبار الثانويات التأهيلية املجاورة للمعهد ،وذلك قبل إجراء هذه
املباراة بمدة ثالثة أشهر .ويتضمن هذا اإلعالن ما يلي :
 األجل املحدد إليداع الترشيحات ؛ شروط املشاركة في املباراة ؛ تاريخ ومكان إجراء املباراة.املادة 2
يتم الترشيح إلجتياز مباراة سلك التقني املتخصص حسب ما يلي :
 - 1التسجيل باملوقع اإللكتروني املعد لهذه املباراة من خالل تعبئة
استمارة طلب الترشيح.
تصبح االستمارة املعبأة واملؤكدة بصفة نهائية غير قابلة للتعديل
بمجرد نهاية األجل املخصص للتسجيل اإللكتروني ؛
 - 2إيداع ملف الترشيح مرفقا باستمارة طلب الترشيح بالعنوان
اآلتي  :معهد التكوين في مهن صناعة السيارات باملنطقة الحرة لطنجة،
طريق رقم  TFZILOT 107 1طنجة ،املغرب.
املادة 3
يتضمن ملف الترشيح ما يلي :
 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها لألصلأو نسخة من عقد االزدياد ؛
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 نسخة من كشف نقط السنة الختامية لسلك الباكالوريا مشهودبمطابقتها لألصل بالنسبة للحاصلين على الباكالوريا أو ما يعادلها،
أو نسخة من شهادة الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل
أو ما يعادلها ،أو نسخة من دبلوم التقني مشهود بمطابقتها لألصل
بالنسبة للحاصلين على هذا الدبلوم أو ما يعادله.
املادة 4
تقوم إدارة املعهد ،بمقارنة املعلومات املضمنة في االستمارات
املعبأة من طرف املترشحات واملترشحين باملعلومات الواردة في ملفات
ترشيحهم املودعة لديها .وكل اختالف في هذه املعلومات يؤدي إلى
إلغاء ملف الترشيح.
املادة 5
تشرف على هذه املباراة لجنة لالنتقاء تتألف من أربعة أعضاء،
على األقل ،يعينهم مدير املعهد بناء على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه
من خبرة في مواضيع اختبارات هذه املباراة.
ويرأس هذه اللجنة املدير املساعد املكلف بالدراسات بهذا املعهد.
املادة 6
تقوم اللجنة املشار إليها في املادة الخامسة أعاله بانتقاء املترشحات
واملترشحين الجتياز اختبارات املباراة ،حسب ما يلي :
 بالنسبة للحاصلين على شهادة الباكالوريا ،يتم انتقاء املترشحاتواملترشحين حسب املعدل العام لالنتقاء األولي.
ويتم احتساب املعدل العام لالنتقاء األولي   على النحو التالي :
(النقطة املحصل عليها في مادة الرياضيات مضروبة في  ( + )4النقطة
املحصل عليها في مادة الفرنسية مضروبة في ( + )3النقطة املحصل
عليها في مادة الفيزياء مضروبة في  )3مقسوم على .10
 بالنسبة للحاصلين على دبلوم التقني ،يتم انتقاء املترشحاتواملترشحين حسب مالءمة تكوينهم للشعب املستهدفة بسلك
التقني املتخصص.
تحصر هذه اللجنة لوائح املترشحات واملترشحين املقبولين الجتياز
اختبارات املباراة حسب االستحقاق بمحضر يوقعه جميع أعضائها.
املادة 7
يتم اإلعالن عن الئحة املترشحات واملترشحين املقبولين الجتياز
املباراة عبر املوقع اإللكتروني املعد للمباريات ويعتبر هذا اإلشعار
اإللكتروني بمثابة استدعاء.
يتعين على كل مترشح يتم انتقاؤه تحميل بطاقة االستدعاء الجتياز
االختبار الكتابي من املوقع اإللكتروني املعد للمباريات وطبعها.
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املادة 8
تشتمل اختبارات املباراة على ثالثة اختبارات كتابية في مواد
الرياضيات والفيزياء واللغة الفرنسية.
املادة 9
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باللغتين العربية والفرنسية عبر املوقع اإللكتروني للمعهد واملوقع
اإللكتروني  http://www.alwadifa-maroc.comولوائح اإلخبار
للمعهد ولوائح إخبار الثانويات التأهيلية املجاورة للمعهد ،وذلك قبل
إجراء هذه املباريات بمدة ثالثة أشهر ،ويتضمن هذا اإلعالن ما يلي :
 -األجل املحدد إليداع الترشيحات ؛

بعد إجراء اختبارات املباراة ،تقوم اللجنة املشار إليها في املادة
الخامسة بترتيب املترشحات واملترشحين ترتيبا تنازليا حسب املعدل
النهائي املحصل عليه من طرفهم ،وإعداد محضر يوقعه جميع
أعضائها.

املادة 2

املادة 10

يتم الترشيح الجتياز مباراة سلك التأهيل املنهي عن طريق :

يتم اإلعالن من طرف إدارة املعهد على قائمة املترشحين املقبولين
بصفة نهائية وقائمة املترشحين املدرجين في الئحة االنتظار حسب
االستحقاق وحسب املقاعد املتاحة باملوقع املعد للمباريات ،كما تعلق
هاته اللوائح بمقر اإلدارة.
املادة 11

 شروط املشاركة في املباريات ؛ -تاريخ ومكان إجراء املباريات.

 - 1ملء استمارة طلب الترشيح باملعهد وإرفاقها بملف الترشيح ؛
 - 2إيداع ملف الترشيح بالعنوان اآلتي  :معهد التكوين في مهن
صناعة السيارات بالدار البيضاء ،طريق رقم  03ECاملنطقة الصناعية
الجديدة أهل الغالم ،سيدي البرنو�صي ص.ب  ،1152 :الدار البيضاء
املغرب.
يتم الترشيح الجتياز مباراتي سلكي التقني والتقني املتخصص
حسب ما يلي :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3رمضان  27( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1120.20
صادرفي  3رمضان  27( 1441أبريل )2020بشأن تحديد معايير
االنتقاء األولي وكيفيات إجراء مقابالت و/أو اختبارات التقييم
ملعهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدارالبيضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على املرسوم رقم  2.13.441الصادر في  30من رمضان 1434
( 8أغسطس  )2013بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة
السيارات بالدار البيضاء ،والسيما املادة الخامسة منه  ؛
وعلى املرسوم  2.18.65الصادر في  8جمادى األولى 1439
( 26يناير  )2018املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من مجلس اإلتقان،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تفتح مباريات ولوج سلك التأهيل املنهي والتقني والتقني املتخصص
بمعهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء بإعالن ينشر

 - 1التسجيل باملوقع اإللكتروني املعد لهذه املباريات من خالل
تعبئة استمارة طلب الترشيح حسب سلكي التكوين.
تصبح االستمارة املعبأة واملؤكدة بصفة نهائية غير قابلة للتعديل
بمجرد نهاية األجل املخصص للتسجيل اإللكتروني ؛
 - 2إيداع ملف الترشيح مرفقا باستمارة طلب الترشيح بالعنوان
اآلتي  :معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء ،طريق
رقم  03ECاملنطقة الصناعية الجديدة أهل الغالم ،سيدي البرنو�صي
ص.ب  ،1152 :الدار البيضاء املغرب.
املادة 3
يتضمن ملف الترشيح حسب األسالك ما يلي :
 - 1سلك التأهيل املنهي :
 نسخة من عقد االزدياد مشهود بمطابقتها لألصل ؛ شهادة تثبت مستوى درا�سي أدناه نهاية السنة الثالثة من السلكالثانوي اإلعدادي بكاملها أو ما يعادله ،أو نسخة من دبلوم
التخصص املنهي أو ما يعادله مشهود بمطابقتها لألصل.
 - 2سلك التقني :
 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها لألصلأو نسخة من عقد االزدياد ؛
 شهادة تثبت مستوى درا�سي أدناه السنة الختامية بكاملها منسلك الباكالوريا أو ما يعادلها ،أو نسخة من دبلوم التأهيل املنهي
أو ما يعادله مشهود بمطابقتها لألصل.
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 - 3سلك التقني املتخصص :
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نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها لآلصل
أو نسخة من عقد االزدياد ؛

 بالنسبة للحاصلين على دبلوم التقني ،يتم انتقاء املترشحاتواملترشحين حسب مالءمة تكوينهم للشعب املستهدفة بسلك
التقني املتخصص.

 نسخة من كشف نقط الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصلبالنسبة للحاصلين على الباكالوريا أو ما يعادلها مشهود بمطابقتها
لألصل ؛

وتحصر هذه اللجان لوائح املترشحات واملترشحين املقبولين
الجتياز اختبارات املباريات حسب االستحقاق بمحضر يوقعه جميع
أعضائها.

 نسخة من شهادة الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل بالنسبةللحاصلين على الباكالوريا او ما يعادلها ،أو نسخة من دبلوم التقني
مشهود بمطابقتها لألصل بالنسبة للحاصلين على هذا الدبلوم
أو ما يعادله.

املادة 7

املادة 4
تقوم إدارة املعهد ،بمقارنة املعلومات املتضمنة باالستمارات
املعبأة من طرف املترشحات واملترشحين باملعلومات الواردة بملفات
ترشيحهم املودعة لديها .وكل اختالف في هذه املعلومات يؤدي إلى
إلغاء ملف الترشيح.
املادة 5
تشرف على هذه املباريات لجان لالنتقاء تتألف من أربعة أعضاء،
على األقل ،يعينهم مدير املعهد بناء على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه
من خبرة في مواد اختبارات هذه املباريات .ويرأس هذه اللجان املدير
املساعد املكلف بالدراسات بهذا املعهد.
املادة 6
تقوم اللجان املشار إليها في املادة الخامسة أعاله ،بانتقاء
املترشحات واملترشحين الجتياز اختبارات مباريات مختلف أسالك
التكوين حسب ما يلي :
 - 1سلك التأهيل املنهي  :يتم انتقاء املترشحات واملترشحين حسب
مالءمة تكوينهم للشعب امللقنة بهذا السلك ؛
 - 2سلك التقني  :يتم انتقاء املترشحات واملترشحين حسب مالءمة
تكوينهم للشعب امللقنة بهذا السلك ؛
 - 3سلك التقني املتخصص :
 بالنسبة للحاصلين على شهادة الباكالوريا ،يتم انتقاء املترشحاتواملترشحين حسب املعدل العام لالنتقاء األولي.
ويتم احتساب املعدل العام لالنتقاء األولي على النحو التالي :
(النقطة املحصل عليها في مادة الرياضيات مضروبة في  ( + )4النقطة
املحصل عليها في مادة الفرنسية مضروبة في ( + )3النقطة املحصل
عليها في مادة الفيزياء مضروبة في  )3مقسوم على  10؛

يتم اإلعالن عن الئحة املترشحات واملترشحين املقبولين الجتياز
املباريات عبر املوقع اإللكتروني املعد للمباريات ويعتبر هذا االشعار
اإللكتروني بمثابة استدعاء.
يتعين على كل مترشح يتم انتقاؤه تحميل بطاقة االستدعاء الجتياز
االختبار الكتابي من املوقع اإللكتروني املعد للمباريات وطبعها.
املادة 8
تشتمل امتحانات املباريات حسب األسالك على ما يلي :
 سلك التأهيل املنهي  :اختبار بسيكو  -تقني وإجراء مقابلة ؛ سلك التقني  :ثالثة اختبارات كتابية تخص الرياضيات ،والفيزياءواللغة الفرنسية ؛
 سلك التقني املتخصص  :ثالثة اختبارات كتابية تخصالرياضيات والفيزياء واللغة الفرنسية.
املادة 9
بعد إجراء اختبارات املباريات ،تقوم اللجان املشار إليها في املادة
الخامسة بترتيب املترشحات واملترشحين ترتيبا تنازليا حسب املعدل
النهائي املحصل عليه من طرفهم ،بإعداد محضر يوقعه جميع أعضائها.
املادة 10
يتم اإلعالن من طرف إدارة املعهد على قائمة املترشحين املقبولين
بصفة نهائية وقائمة املترشحين املدرجين في الئحة االنتظار حسب
االستحقاق وحسب املقاعد املتاحة باملوقع املعد للمباريات ،كما تعلق
هاته اللوائح بمقر اإلدارة.
املادة 11
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3رمضان  27( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوالـي جهـة درعة  -تافياللت وعامل إقليم الرشيدية رقم 629.20
صادر في  17من شوال  9( 1441يونيو  )2020باملوافقة على
قرار عامل إقليم الرشيدية  بإقرار مخطط تنمية  الكتلة 
العمرانية القروية ملركزجماعة الرتب.
والي جهة درعة  -تافياللت ،عامل إقليم الرشيدية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف   رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر   في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الرشيدية بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة الرتب بإقليم الرشيدية (املخطط
رقم . )01AUERM/2018
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرشيدية في  17من شوال  9( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :يحضيه بوشعاب.

*
* *
قرار لعامل إقليم الرشيدية بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة الرتب
عامل إقليم الرشيدية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من ذي الحجة 1379
( 25يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية ،كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على موافقة  ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالرشيدية بتاريخ  2أكتوبر  2017؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
بالرشيدية بتاريخ  15يناير  2018؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة الرتب خالل دورته العادية
املنعقدة بتاريخ  4أكتوبر  2018؛
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وبعد االطالع على نتائج البحث اإلداري املباشر من  4يونيو إلى
 4يوليو  2018بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة الرتب
بإقليم الرشيدية (املخطط رقم  )01AUERM/2018امللحق بأصل هذا
القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
قرار لوالـي جهـة درعة  -تافياللت وعامل إقليم الرشيدية رقم 630.20
صادر في  17من شوال  9( 1441يونيو  )2020باملوافقة على
قرار عامل إقليم تنغير بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية 
القروية ملركزجماعة أكنيون.
والي جهة درعة  -تافياللت ،عامل إقليم الرشيدية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف   رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر   في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم تنغير بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة أكنيون بإقليم تنغير (املخطط
رقم .)01/2016
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرشيدية في  17من شوال  9( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :يحضيه بوشعاب.

*
* *
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قرار لعامل إقليم تنغير بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة أكنيون

عامل إقليم تنغير،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على موافقة  ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بورزازات بتاريخ  30يناير  2018؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتنغير
بتاريخ  6أبريل  2018؛

عدد 9 - 6904ةجحلا وذ 9وذ (3( 9لوي ((30 (30

قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم تنغير بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة أسول بإقليم تنغير (املخطط
رقم . )02/2016
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرشيدية في  17من شوال  9( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :يحضيه بوشعاب.

*

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة أكنيون خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  9أغسطس  2018؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  2يوليو إلى فاتح أغسطس 2018
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أكنيون
بإقليم تنغير (املخطط رقم  )01/2016امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
قرار لوالـي جهـة درعة  -تافياللت وعامل إقليم الرشيدية رقم 631.20
صادر في  17من شوال  9( 1441يونيو  )2020باملوافقة على
قرار عامل إقليم تنغير بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية 
القروية ملركزجماعة أسول.
والي جهة درعة  -تافياللت ،عامل إقليم الرشيدية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر   في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،

* *
قرار لعامل إقليم تنغير بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة أسول
عامل إقليم تنغير،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على موافقة  ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بورزازات بتاريخ  3ماي  2018؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتنغير
بتاريخ  6أبريل  2018؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة أسول خالل دورته العادية
املنعقدة بتاريخ  5أكتوبر  2018؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  2يوليو إلى فاتح أغسطس 2018
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أسول
بإقليم تنغير (املخطط رقم  )02/2016امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية
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قرار لوالـي جهـة درعة  -تافياللت وعامل إقليم الرشيدية رقم 632.20
صادر في  17من شوال  9( 1441يونيو  )2020باملوافقة على
قرارعامل إقليم ميدلت بإقرارمخطط تنمية الكتلة العمرانية 
القروية ملركزأيت أوفال بجماعة إيتزر.
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قرار لعامل إقليم ميدلت بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز أيت أوفال بجماعة إيتزر
عامل إقليم ميدلت،

والي جهة درعة  -تافياللت ،عامل إقليم الرشيدية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف   رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛

وبعد االطالع على موافقة  ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بميدلت بتاريخ  27أغسطس  2018؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم ميدلت بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز أيت أوفال بجماعة إيتزر بإقليم ميدلت (املخطط
رقم .)03/AUERM 2018
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرشيدية في  17من شوال  9( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :يحضيه بوشعاب.

*
* *

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
بميدلت بتاريخ  11يونيو  2018؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة إيتزر خالل دورته االستثنائية
املنعقدة بتاريخ  13نوفمبر  2018؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  27نوفمبر إلى  27ديسمبر 2018
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز أيت أوفال
بجماعة إيتزر بإقليم ميدلت (املخطط رقم )03/AUERM 2018
امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة
إدارة الدفاع الوطني
مرسوم رقم  2.20.342صادرفي  8ذي الحجة  29( 1441يوليو )2020
بتتميم املرسوم رقم  2.14.645بتاريخ  2صفر 1436
( 25نوفمبر  )2014املتعلق بإعادة تنظيم املدرسة  امللكية 
الجوية.

«املادة  - .15تشتمل املدرسة امللكية الجوية على :
« .................................................................... -
« .................................................................... -
« .................................................................... -
« .............................................. -الجامعية والطيران ( )DEUA؛
« -تكوين طياري الخطوط الجوية يتضمن تكوينا عسكريا وكذا
«تأهيال مهنيا نظريا وتطبيقيا في مجال الطيران».
املادة الثانية

رئيس الحكومة،
ب ـنــاء على الظهــير الشــريــف رقــم  1.17.08الصــادر فــي  21مــن
رجب  19( 1438أبريل  )2017بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة
الدفاع الوطني ؛

يتمم املرسوم رقم  2.14.645السالف الذكر باملواد  31املكررة
و 31املكررة مرتين و  31املكررة ثالث مرات التالية :

«تكوين طياري الخطوط الجوية التابعين
«للشركات الوطنية للنقل الجوي

وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.14.645الصادر في  2صفر 1436
( 25نوفمبر  )2014املتعلق بإعادة تنظيم املدرسة امللكية الجوية ؛

«املادة  31املكررة - .تحدد بموجب االتفاقية املشار إليها في املادة 2
«أعاله شروط قبول املترشحين ووضعيتهم داخل املراكز التابعة
«للقوات امللكية الجوية وكيفيات سير التكوين العسكري واملنهي
«وإرجاع املعنيين باألمر ملصاريف التكوين في حالة انسحابهم منه».

وبع ــد امل ــداول ـ ــة ف ــي املجل ــس ال ــوزاري املنعقـ ــد بت ــاري ــخ  14م ـ ــن
ذي القعدة  6( 1441يوليو ،)2020

«املادة  31املكررة مرتين - .يحدد برنامج التكوين العسكري لطياري
«الخطوط الجوية بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات
«املسلحة امللكية».

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  9ذي القعدة 1441
(فاتح يوليو  )2020؛

رسم ما يلي :
املادة األولى
تتمم ،على النحو التالي ،مقتضيات املادتين  2و  15من املرسوم  
رقم  2.14.645املشار إليه أعاله :
«املادة  - .2تناط باملدرسة امللكية ..................................................
« .......................................القوات املسلحة امللكية.
«ويجوز لها أيضا أن تنظم التكوين األسا�سي لطياري الخطوط
«الجوية لفائدة الشركات الوطنية للنقل الجوي وفق الشروط
«والكيفيات املحددة بموجب اتفاقيات بين إدارة الدفاع الوطني
«من جهة ،والشركات املذكورة ،وعند االقتضاء ،سلطات الوصاية
«أو اإلشراف املعنية ،من جهة أخرى.
«ويمكن أن تقوم بأعمال ........................................................
(الباقي ال تغيير فيه).

«املادة  31املكررة ثالث مرات - .يعين خريجو تكوين طياري
«الخطوط الجوية ،الذين اجتازوا بنجاح التكوين العسكري والتأهيل
«املنهي ،ضباطا في جيش الرديف في القوات املسلحة امللكية طبقا
«للتشريع الجاري به العمل».
املادة الثالثة
ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في  8ذي الحجة  29( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي،
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

